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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 dari pemecahan jaringan otot 

setelah melakukan kegiatan fisik. Pembuangan zat yang dianggap racun oleh tubuh maka 

sebagian akan dieksresi melalui usus sebagai tinja, sebagian lagi melalui ginjal sebagai urin dan 

sisanya melalui kulit dibawah keringat ( Alam,2008 ).Penurunan fungsi ginjal bisa bersifat akut 

dan kronis. Gejala dari kedua gangguan tersebut mirip, yaitu volume urin tiba-tiba berkurang, 

atau urin tidak keluar. Diikuti dengan pusing, mual, kehilangan nafsu makan, lemas dan sesak 

nafas. Kadar ureum dan kreatinin meningkat dan terjadi gangguan elektrolit tubuh karena 

ketidakseimbangan kandungan mineral, natrium, kalium, kalsium yang berfungsi sebagai 

hantaran listrik tubuh ( Alam, 2008 ). 

Cronic Renal Failure merupakan masalah medik, sosial dan ekonomi yang sangat besar 

bagi pasien dan keluarganya, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang yang 

memiliki sumber-sumber terbatas untuk membiayai pasien dengan gagal ginjal terminal. 

Sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang ini jarang memiliki registrasi nasional 

untuk penyakit ginjal. Dengan demikian insidensi dan prevalensi penyakit ginjal kronik (PGK) 

serta bebannya terhadap sistem pelayanan kesehatan dan luaran pada pasien dengan gagal ginjal 

terminal tidak diketahui. Insidensi tahunan gagal ginjal terminal dilaporkan bervariasi mulai dari 

4 per sejuta di Bolivia sampai 254 per sejuta penduduk di Puerto Rico. Indonesia sendiri belum 

memiliki sistem registri yang lengkap di bidang penyakit ginjal, namun di Indonesia 

diperkirakan 100 per sejuta penduduk atau sekitar 20.000 kasus baru dalam setahun. Penyakit 

ginjal kronis (Cronic renal failure) merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia 

(Depkes RI.,2008). 

Di Amerika Serikat (AS), ditemukan peningkatnya insiden dan prevalensi gagal ginjal 

kronik. Prevalensi dari penyakit ginjal kronik secara umum didefinisikan sebagai penyakit yang 

bertahan lama, kerusakan fungsi ginjal yang irreversible, dan memiliki angka kejadian lebih 



tinggi dibandingkan penyakitginjal stadium akhir atau terminal. Sekarang ditemukan > 300.000 

pasien menderita penyakit ginjal kronik di negara Amerika Serikat. Di negara negara 

berkembang lainnya, insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus perjuta penduduk per 

tahunnya. Survei Perhimpunan Nefrologi Indonesia menunjukkan, 12,5 persen dari populasi 

mengalami penurunan fungsi ginjal. Secara kasar itu berarti lebih dari 25 juta penduduk. Di 

seluruh dunia tahun 2005 ada 1,1 juta orang menjalani dialisis kronik. Tahun 2010, 

diproyeksikan lebih dari 2 juta orang.Menurut data dari Penefri ( Persatuan Nefrologi Indonesia 

), di perkirakan ada 70 ribu penderita gagal ginjal di Indonesia. Namun yang terdeteksi menderita 

gagal ginjal kronis tahap terminal hanya sekitar 4 ribu sampai 5 ribu saja (Depkes RI, 200 ). 

Informasi yang diperoleh dari medical record di Rumah Sakit Dr. SaifulAnwar 

Malang, bahwa penderita gagal ginjal kronik pada tahun 2009 sebanyak22.196 pasien.  

Penyakit ginjal kronis, merupakan permasalahan bidang nefrologi dengan angka 

kejadiannya masih cukup tinggi, etiologi luas dan komplek, sering tanpa keluhan maupun gejala 

klinis kecuali sudah terjun ke stadium terminal (gagal ginjal terminal). Pasien penyakit ginjal 

kronis di evaluasi selain untuk menetapkan diagnosa jenis penyakit ginjal, juga untuk 

mengetahui adanya penyakit penyerta, derajat penyakit dengan menilai fungsiginjal, komplikasi 

yang terkait dengan derajat fungsi ginjal. Umumnya penyakit ginjal kronis disebabkan penyakit 

ginjal instrinsik difus dan menahun. Tetapi hampir semua nefropati bilateral dan progresif akan 

berakhir dengan gagal ginjal kronik. Umumnya penyakit diluar ginjal, misal nefropati obstruktif 

dapat menyebabkan kelainan ginjal intrinsik dan berakhir dengan gagal ginjal kronik. 

Glomerulonefritis, hipertensi esensial dan pielonefritis merupakan penyebab paling sering dari 

gagal ginjal kronik, kira-kira 60%. Penyakit ginjal kronik yang berhubungan dengan penyakit 

ginjal polikistik dan nefropati obstruktif hanya 15-20%. Penyakit ginjal hipertensif (arteriolar 

nephrosclerosis) merupakan salah satu penyebab penyakit ginjal kronik. Insiden hipertensi 

esensial berat yang berakhir dengan gagal ginjal kronik <10 %.Dalam kasus saat ini gagal ginjal 

kronis tidak hanya dialami oleh orang tua saja tetapi juga bisa dialami oleh remaja maupun anak-

anak, hal ini disebabkan oleh zat pemanis, pewarna dalam minuman yang berenergi (minuman 

energi drink). Kebiasaan minuman itu yang berkepanjangan maka menyebabkan kerja 

ginjalmenjadi berat dan akhirnya merusak ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal kronik 

(Madjid, 2009). 



Banyaknya kejadian gagal ginjal kronik di masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius 

mengingat banyak permasalahan yang terjadi pada klien dengan gagal ginjal kronik. Maka peran 

tenaga medis termasuk juga dengan perawat adalah merawat pasien gagal ginjal kronis dengan 

sepenuh hati dan berusaha untuk memotivasi klien untuk berusaha berobatdan menerapkan pola 

hidup yang sehat dan teratur. Masalah yang kompleks bisa timbul pada gagal ginjal kronik jika 

tidak tertangani dengan baik dan tepat yaitu masalah berbagai sistem tubuh diantaranya adalah 

kelainan sistem kardiovaskuler, imun, pulmoner, muskuloskeletal, integumen, persyarafan dan 

masih banyak lagi yang lain. Selain timbul berbagai masalah pada sistem tubuh, juga dapat 

timbul berbagai komplikasi yang sering berakhir pada kematian. Mengingat banyaknya masalah 

yang bisa terjadi pada penyakit gagal ginjal kronik maka perhatian dan perawatan pada penderita 

gagal ginjal kronik tidak boleh diabaikan agar masalah tidak semakin berat dan terhindar dari 

komplikasi (Mutaqqin,2011 ). 

Melihat begitu banyak dampak yang di timbulkan oleh gagal ginjal kronik di butuhkan 

peran perawat secara luas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi 

promotif,kuratif,dan rehabilitatif. Bertitik tolak dari masalah di atas,penulis tertarik untuk 

menyusun study kasus dengan judul : “Analisis Masalah Keperawatan Pada Ny.L Dengan 

Cronic Renal Failure di ruangan  26 Rumah Sakit Dr.Saiful Anwar Malang 

 

 

1.2 Tujuan 

Menganalisis masalah keperawatan Ny. L dengan Cronic Renal Failure di RS Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

1.3 Manfaat Studi Kasus 

1.3.1 Bagi Penderita 

Sebagai informasi atau gambaran umum tentang  penyakit cronic renal failuredan 

pencegahancronic renal failure. 

1.3.2 Bagi Institusi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan untuk tenaga kesehatan untuk meningkatkan  dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang tepat dalam penanganan penyakitcronic renal failure. 

 

 



1.3.3 Bagi Peneliti  

Sebagai rujukan untuk menentukan tindakan keperawatan pada penyakit cronic renal 

failure dan sebagai bahan rujukan atau refrensi bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan banyaknya masalah yang ditimbulkan Cronic Renal Failure maka penulis 

mengambil judul “ Analisis Masalah Keperawatan Pada Ny.L Dengan Cronic Renal 

Failure Di Ruang 26 Rs Dr.Saiful Anwar Malang” 

 


