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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi keperawatan dan 

menerapkan pemberian tindakan perawatan luka terhadap resiko infeksi pada 

asuhan keperawatan kasus Ny. E dengan post operasi mastektomi di 

Kampung Tegal karamat Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 

Bogor maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :  

5.1.1 Pengkajian  

Pada pengkajian keperawata hasil yang didapatkan yaitu resiko 

infeksi yakni terjadinya rembesan atau pendarahan pada luka. Selain itu 

klien juga mengalami defisit nutrisi yaitu penurunan berat badan secara 

drastis sejak mengalami penyakit carcinoma mammae. klien juga 

mengalami gangguan citra tubuh dimana klien merasa malu setelah 

operasi payudara kirinya tidak ada dan meras tubuhnya menjadi 

berubah bentuk 

5.1.2 Diagnosa 

  Diagnosa keperawatan pada carcinoma mammae memiliki 7 

diagnosa keperawatan. Adapun beberapa diagnosa keperawatan yang 

muncul yaitu Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, 

Defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, dan 

Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur / bentuk 

tubuh. 

5.1.3 Intervensi  

Intervensi keperawatan yang dapat di susun untuk mengatasi 

diagnosa keperawatan yaitu Resiko infeksi berhubungan efek prosedur 

invasif adalah monitor TTV, monitor tanda – tanda infeksi, perawatan 

luka menurut penelitian (Dwi Himmatu Nadiva, Adin Muafiro, 2019), 
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yang berjudul Deskripsi Perkembangan Keadaan Luka Kanker 

Payudara Post Mastektomi Setelah Perawatan Luka.  

5.1.4 Implementasi 

Implementasi keperawatan yang telah dilakukan untuk 

mengatasi diagnosa keperawatan Resiko Infeksi berhubungan dengan 

efek prosedur invasif adalah memonitor TTV, memonitor tanda – tanda 

infeksi, melakukan perawatan luka satu kali sehari selama 10 menit. 

Dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 

lingkungan. 

5.1.5 Evaluasi  

Evaluasi untuk diagnosa keperawatan resiko infeksi 

berhubungan dengan efek prosedur invasif dengan data subjektif klien 

mengatakan rembesan atau pendarahan pada luka tidak ada. Dan data 

objektif didapatkan klien dapat mendemostrasikan perawatan luka 

secara aseptik. Klien terlihat nyaman dan rileks. 

5.1.6 Penerapan Pemberian Perawatan Luka 

Dalam penerapan pemberian tindakan perawatan luka dari 

hasil analisa PICOT didapatkan setelah dilakukan tindakan perawatan 

luka selama 3 hari, terdapat kesamaan antara kasus dan teori dimana 

hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan perawatan luka efektif 

untuk mencegah terjadinya resiko infeksi pada klien carcinoma 

mammae post operasi mastektomi. 

 

5.2 Saran 

Setelah Peneliti melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan 

carcinoma mammae peneliti memberikan masukan positif, khususnya di 

bidang kesehatan antara lain : 

5.2.1 Bagi Perawat 
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Diharapkan perawat dapat menerapkan tindakan perawatan secara 

aseptik pada klien carcinoma mammae dalam mencegah terjadiya 

resiko infeksi. 

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam 

ilmu keperawatan dan menambah kepustakaan serta dapat menjadi 

bahan perbandingan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penerapan 

tindakan perawatan luka dalam mencegah resiko infeksi. 

5.2.3 Bagi Klien dan Keluarga 

Diharapkan klien dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk 

mengatasi resiko tinggi infeksi tersebut klien dapat mencegah resiko 

infeksi dengan cara melaksanakan tindakan perawatan luka. Dan 

diharapkan keluarga dapat mendampingi serta membantu klien dalam 

melaksanakan tindakan tersebut. Karena tindakan ini sangat efektif 

untuk klien. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadikan 

bahan referensi dalam proses penelitian dalam mengaflikasikan 

tindakan perawatan luka terhadap resiko tinggi infeksi pada pasien 

carcinoma mammae post operasi mastektomi. 

 


