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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ginjal merupakan salah satu organ utama sistem kemih yang bertugas 

menyaring dan membuang zat-zat yang bersifat toksik hasil metabolisme dari 

tubuh. Zat toksik tersebut berasal dari proses normal pengolahan makanan yang 

dikonsumsi, dan hasil dari pemecahan jaringan otot setelah melakukan kegiatan 

fisik. Pembuangan zat yang dianggap racun oleh tubuh sebagian akan dieksresi 

melalui usus sebagai tinja, sebagian lagi melalui ginjal sebagai urin dan sisanya 

melalui kulit dibawa keringat (Alam dan Hadibroto, 2008).  

Menurut data dari Penefri (Persatuan Nefrologi Indonesia), diperkirakan 

ada 70 ribu penderita gagal ginjal di Indonesia, namun yang terdeteksi menderita 

gagal ginjal kronis tahap terminal dari mereka yang mencuci darah (hemodialisis) 

hanya sekitar 4 ribu sampai 5 ribu saja (Alam dan Hadibroto, 2008). Data di 

Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, berdasarkan medical record menyatakan 

bahwa penderita gagal ginjal kronik pada tahun 2009 sebanyak 22.196 pasien, 

yang menjalani tindakan hemodialisa sebanyak 3.710. Pada tahun 2010 rata-rata 

pasien yang melakukan hemodialisa dalam satu hari sebanyak 75 orang. Tn. S 

salah satu pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar yang 

memiliki masalah tentang pengaturan keseimbangan cairan. Setiap pasien 

menggunakan satu dializer yang akan digunakan berulang -ulang (re-used) hingga 

delapan kali. Rata-rata kadar kalium sebelum tindakan hemodialisa sebesar 7,8 

mEq/L, sedangkan rata-rata sesudah tindakan sebesar 6,5 mEq/L. 

Hemodialisa merupakan salah satu penatalaksanaan yang dilakukan pada 

penderita gagal ginjal kronik dengan cara memindahkan zat terlarut dalam darah 

dan air menuju ke cairan yang sudah diketahui komponennya secara difusi dan 

ultrafiltrasi. Peningkatan kadar kreatinin, ureum, asam urat serta elektrolit dapat 

diturunkan dengan hemodialisa. Tujuan dari hemodialisa sendiri pada dasarnya 

untuk menggantikan fungsi ginjal mengekskresi zat-zat yang bersifat racun bagi 
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tubuh karena terakumulasi dalam darah dan memperbaiki keseimbangan cairan 

tubuh (Cahyaningsih, 2009).  

Pengaturan cairan pada pasien gagal ginjal kronik sangat penting. Ginjal 

yang mengalami penurunan fungsi maka akan berdampak terhadap pembuluh 

darah. Akibatnya darah yang diterima oleh nefron menjadi sedikit dan tekanan di 

dalam ginjal tidak bisa dikendalikan. Bila nefron terganggu, maka suplai darah 

berkurang dan terjadi gangguan tekanan darah akan membuat ginjal tidak mampu 

membuang zat-zat yang bersifat racun, ginjal juga tidak bisa mempertahankan 

keseimbangan cairan dan elektrolit. (Alam dan Hadibroto, 2008).  

Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter 

penting, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal 

mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan 

garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan 

keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur 

keluaran garam dan air dalam urine sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi 

asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam. Ketidakseimbangan elektrolit 

dapat menyebabkan penurunan GFR ketika aktivitas dari hormon tidak adekuat 

atau ketika konsumsi air dan elektrolit dibatasi atau berlebihan (Kusuma, 2009). 

Ketidakseimbangan cairan input dan output dapat menyebabkan 

penurunan curah jantung, hal ini disebabkan karena penurunan dengan volume 

sekuncup (SV) dengan frekuensi jantung (HR). Peran perawat adalah mengontrol 

input dan output klien agar keseimbangan cairan tetap seimbang. Berdasarkan 

latar belakang diatas dijelaskan bahwa keseimbangan cairan sangat diperlukan 

pada pasien gagal ginjal kronik karena apabila tidak ada keseimbangan cairan 

dapat menyebabkan penurunan curah jantung. Oleh karena itu peneliti mengambil 

studi kasus yang berjudul “ Pengaturan Keseimbangan Cairan Sebagai Upaya 

Mencegah Penurunan Curah Jantung Pada Klien Gagal Ginjal Kronik”. 
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1.2  Tujuan penelitian 

 Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaturan Keseimbangan Cairan Sebagai 

Upaya Mencegah Penurunan Curah Jantung Pada Klien Gagal Ginjal 

Kronik. 

 1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengidentifikasi cairan input klien gagal ginjal kronik. 

2. Untuk meidentifikasi cairan output klien gagal ginjal kronik. 

3. Untuk mengidentifikasi tekanan sistol dan diastol klien gagal ginjal 

kronik. 

4. Untuk mengidentifikasi penurunan curah jantung pada klien gagal 

ginjal kronik. 

 

1.3  Manfaat Penelitian 

1. Bagi klien dan Keluarga 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keluarga maupun klien 

tentang penyakit gagal ginjal kronik dan bagaimana penanganan dalam 

pemenuhan kebutuhan cairan dan menjaga keseimbangan cairan pada klien 

dengan gagal ginjal kronik untuk mencegah penurunan curah jantung. 

2. Bagi Institusi Kesehatan 

Untuk menambah wawasan petugas kesehatan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan yang tepat guna dan terjangkau dalam penanganan dan 

pengcegahan penyakit gagal ginjal kronik.  

3. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan peneliti dibidang keperawatan medikal bedah 

dan sebagai aplikasi dari pendidikan yang telah diperloleh saat dibangku 

perkuliahan. 
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4. Bagi Institusi Pendidikan 

 

Untuk meningkatkan dan memajukan perkembangan ilmu keperawatan 

medikal bedah yang terkait dengan pengaturan kebutuhan cairan pada 

pasien gagal ginjal kronik. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengidentifikasi cairan input klien gagal ginjal kronik. 

2. Bagaimana meidentifikasi cairan output klien gagal ginjal kronik. 

3. Bagaimana mengidentifikasi tekanan sistol dan diastol klien gagal 

ginjal kronik. 

4. Bagaimana mengidentifikasi penurunan curah jantung pada klien 

gagal ginjal kronik. 

 

 

 


