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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut data International Study of Kidney Disease in Children 

(ISKDC) melaporkan secara global bahwa kejadian Nefrotik Sindrom di 

dunia masih sangat tinggi yaitu sebesar 76 % terjadi pada anak. Angka 

kejadian Nefrotik Sindrom di Amerika dan Inggris berkisar antara 12-16 per 

100.000, dengan kejadian tahunan adalah antara 2-7 per 100.000 anak berusia 

dibawah 18 tahun, angka kejadian rata-rata 16 kasus per 100.000 individu 

(Dewi, 2019).  

Nefrotik Sindrom merupakan salah satu penyakit glomerulus yang 

paling sering terjadi pada anak-anak. Angka kejadian penyakit Nefrotik 

Sindrom pada anak di Indonesia juga masih cukup tinggi, dilaporkan bahwa 

prevalensi  6 kasus tiap 100.000 anak per tahun (Salim, 2011). Sementara 

berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Departemen Kesehatan 

Anak RSUD Soetomo Surabaya, didapatkan prevalensi angka kejadian  

mencapai 63,6% anak per tahun (Kinasih, 2014). 

Nefrotik Sindrom adalah penyakit glomerulus atau kelainan pada 

permeabilitas glomerulus yang ditandai dengan hiperkolesterolemia, 

hipoalbuminemia, edema serta proteinuria. Tingginya kadar protein tersebut 

disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring 

darah (glomerulus). Hal tersebut akan mengganggu tekanan onkotik 

pembuluh darah (Pramana, 2013). 

Nefrotik sindrom dapat dibagi menjadi Nefrotik sindrom primer 

(idiopatik) dan Nefrotik sindrom. Nefrotik Sindrom primer dikaitkan dengan 

kelainan genetik dan biasanya disebabkan oleh formasi jaringan parut pada 

glomerulus. Pada Nefrotik Syndrome sekunder berhubungan dengan kelainan 

sistemik seperti diabetes amyloidosis, lupus erythrmatosus (Purnami, 2013).  

Adapun dampak dari Nefrotik sindrom ini, dapat menyebabkan 

komplikasi serius seperti Edema paru, Anemia, Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

dan juga bronkopneumonia. Nefrotik sindrom juga dapat menyebabkan 
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terjadinya gangguan pembuluh darah kecil dalam ginjal mengalami kerusakan 

sehingga tidak dapat melakukan fungsi nya dengan baik, seperti menyaring 

limbah dan kelebihan air dari dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan gagal 

ginjal akut ataupun Gagal ginjal kronik (Gunawan, 2016).   

Pada Nefrotik Sindrom jika ditemukan penyebab yang pasti, maka 

diberikan kortikosteroid dan obat-obatan yang menekan sistem kekebalan 

(misalnya siklofosfamid). Pada penatalaksanaan edema dianjurkan untuk tirah 

baring, dan harus diperhatikan dan dicatat  keseimbangan cairan pasien, 

biasanya diusahakan  penurunan berat badan dan cairan 0,5 – 1 kg/hari, 

pemberian makanan tinggi kalori dan rendah garam (Novina, 2014). Terapi 

untuk mencegah infeksi biasanya diberikan antibiotik profilaksis untuk 

menghindari infeksi, sehingga perawatan Nefrotik sindrom pada anak sangat 

tergantung pada peran orang tua, terutama pada ibu (Kinasih, 2014). 

Ibu adalah bagian terpenting dari penyelenggaraan rumah tangga yang 

dibutuhkan untuk merawat anak secara terampil agar tumbuh dengan sehat. 

Ibu yang tahu tentang Nefrotik sindrom dan memiliki sikap yang baik dalam 

memberikan perawatan, dapat menentukan pengelolaan perawatan Nefrotik 

sindrom yang terbaik bagi anaknya. Peran Ibu sangat penting dalam 

perawatan keluarga mulai dari peningkatan, pencegahan, pengobatan sampai 

rehabilitasi (Setyani, 2015). 

Pada umumnya, seorang ibu memegang peranan yang sangat penting 

dalam keluarga. Hal ini terjadi karena seorang ibu cenderung memiliki 

perhatian yang lebih besar terhadap kondisi kesehatan keluarganya. Perhatian 

ibu sangatlah beragam, mulai dari menerapkan gaya hidup sehat, 

menyediakan bahan makanan yang sehat dan segar, memasak makanan yang 

bergizi, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan banyak hal lainnya yang 

selalu dikerjakan oleh seorang ibu (Herawati,2018). 

Dari hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan di Bangkalan 

Madura, didapatkan dari 4 ibu dengan anak penderita Nefrotik Sindrom, salah 

satu ibu dari anak penderita Nefrotik Sindrom tersebut mengatakan sudah 

berupaya merawat pasien dengan pengetahuan yang ibu pasien dapatkan baik 

dari informasi dokter/perawat tetapi juga saling mencari informasi dari 
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sesama orang tua yang merawat anak dengan Nefrotik Sindrom. Ibu pasien 

mengatakan mengawasi batasan diit pasien dengan anak Nefrotik Sindrom 

seperti batasan cairan dan juga mencegah makanan yang mengandung tinggi 

garam sehingga upaya ibu dalam merawat anak dengan Nefrotik Sindrom 

berdampak positif terutama untuk perkembangan kesehatan pada pasien anak 

dengan Nefrotik Sindrom.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 

mengetahui tentang “Upaya Orang Tua dalam Perawatan Anak dengan 

Nefrotik sindrom”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dikemukan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Orang 

Tua dalam Perawatan Anak dengan Nefrotik Sindrom ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tentang Upaya Orang Tua dalam Merawat Anak 

dengan Nefrotik Sindrom. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat penelitian bagi Keluarga 

Peneliti berharap Orang Tua dapat termotivasi untuk lebih 

tanggap dalam merawat pasien anak Nefrotik Sindrom dan mampu 

memberikan dukungan baik secara fisik maupun psikis kepada pasien, agar 

pasien merasa lebih dihargai dan mendapatkan kasih sayang dari keluarga 

terutama seorang Ibu. 

 

1.4.2. Manfaat penelitian bagi perawat 

Perawat dapat menambah pengetahuan tentang Upaya Orang 

Tua dalam Merawat Anak dengan Nefrotik Sindrom dan dapat 

mengembangkan kemampuan untuk penelitian di bidang penelitian. 
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1.4.3.   Manfaat Penelitian bagi Institusi 

Sebagai bahan informasi yang bermanfaat tentang Upaya Orang 

Tua dalam Merawat Anak dengan Nefrotik Sindrom. 

 

1.4.4. Manfaat penelitian bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan tenaga 

kesehatan lain dapat mengetahui pengetahuan tentang Upaya Orang Tua 

dalam Perawatan Anak dengan Nefrotik Sindrom di Bangkalan, Madura, 

sehingga Dinas Kesehatan yang terkait dapat meningkatkan upaya 

perawatan Anak dengan Nefrotik Sindrom. 


