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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ginjal merupakan organ penting yang berfungsi menjaga komposisi darah 

dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan 

dalam tubuh. Jika pada seseorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal akan 

terganggu keseimbangan cairan elektrolit. Hal ini umumnya disebut dengan gangguan 

fungsi ginjal atau Chronic Kidney Disease (CKD). Chronic Kidney Disease adalah 

gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible dimana ginjal gagal untuk 

mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan lelektrolit. Hal ini 

menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah). Ckd di 

tandai dengan penurunan fungsi ginjal yang nantinya memerlukan terapi pengganti 

ginjal yang tetap berupa dialysis atau transpalansi ginjal.  

Menurut Riskedas (2013) Indonesia merupakan negara dengan tingkat 

penderita gagal ginjal yang cukup tinggi. Hasil survei yang dilakukan oleh 

perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) diperkirakan ada sekitar 12,5 % dari 

populasi atau sebesar 25 juta penduduk Indonesia  mengalami penurunan fungsi 

ginjal. Menurut Ismail, Hasanuddin & dan Bahar (2014) jumlah penderita gagal ginjal 

di Indonesia  sekitar  150  ribu  orang dan menjalani terapi hemodialysis 10 ribu 

orang. Prevelensi gagal ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia 

sebesar 0,2% dan Sulawesi Utara menempati urutan ke 4 dari 33 propinsi dengan  

prevalensi 0,4% pada tahun 2013 (Ali, 2017). Menurut Meiliana (2013) menyatakan 

54% pasien yang menjalani HD di ruang HD RSUP Fatmawati memiliki riwayat 

overload cairan. Sementara itu, menurut Wizemann (1995 dalam Tsai, Chen, Chiu, 

Kuo, Hwang, & Hung 2014) menyatakan lebih dari 15% kasus overload 

menyebabkan kematian pada pasien yang menjalani hemodialisis. Komplikasi GGK 

yang berhubungan dengan overload dapat dicegah melalui pembatasan intake cairan 

yang efektif dan efisien (Fany Angraini & Arcellia Farosyah Putri, 2016). 
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Penyakit Ginjal Kronik (PGK) adalah suatu gangguan ginjal ditandai dengan 

abnormalitas struktur ataupun fungsi ginjal yang  berlangsung  lebih dari 3 bulan. 

PGK ditandai dengan beberapa tanda kerusakan seperti albuminuria, abnormalitas 

sedimen urin, elektrolit,  histologi, struktur ginjal, ataupun adanya riwayat 

transplantasi ginjal, disertai penurunan laju filtrasi glomerulus (Aisara, 2018). 

Menurut Cahyani (2009) Penyakit Gagal Ginjal Kronik (GGK) merupakan  salah  satu 

penyakit  yang menjadi  masalah  besar  di  dunia. Gagal ginjal kronik  merupakan 

suatu penyakit yang menyebabkan fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga 

akhirnya tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Menurut Bruner & 

Suddarth (2001) gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal untuk  

mempertahankan  metabolisme  dan keseimbangan  cairan  dan  elektrolit sehingga  

menyebabkan  retensi  urea  dan sampah nitrogen lain dalam darah. Kerusakan ginjal 

dapat mengakibatkan masalah pada kemampuan dan kekuatan tubuh yang  

menyebabkan aktivitas  kerja terganggu, tubuh jadi mudah lelah dan lemas  sehingga  

kualitas hidup pasien menurun (Ali, 2017). 

Gagal Ginjal Kronis dapat terjadi akibat dari beberapa faktor. Faktor pertama 

yang tidak bisa dikendalikan yaitu usia dan  jenis kelamin, sedangkan faktor kedua 

yaitu gaya hidup yang tidak baik seperti riwayat merokok, riwayat minuman 

suplemen energi, dan obesitas. Penyakit gagal ginjal kronis dapat terjadi akibat 

kerusakan pada ginjal itu sendiri, seperti penyakit pada saringan/ glomerulus, 

pyelonefritis, nefrolitiasis, sumbatan seperti tumor (Muttaqin, 2011). Penyakit umum 

yang menyebabkan komplikasi gagal ginjal kronik yaitu diabetes melitus, hipertensi, 

kolesterol tinggi, dyslipidemia, dan SLE. Luka bakar dapat menyebabkan kerusakan 

ginjal akibat kehilangan banyak cairan yang mendadak dari tubuh. Obat-obatan dalam 

jangka panjang juga dapat mempengaruhi fungsi filtrasi glomerulus (Muttaqin, 2011). 

Treatment yang dapat dilakukan untuk penyakit gagal ginjal kronis yaitu 

dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, kontrol kadar gula darah, periksa BB 

secara rutin, tidak merokok, menjaga asupan cairan tubuh (Infodatin, 2017). Pada 

pasien gagal ginjal kronis perlu untuk menjaga asupan cairannya, jika tidak maka 

dapat menimbulkan edema di seluruh tubuh, meningkatkan tekanan darah dan kerja 

jantung. Selain itu, penumpukan cairan di paru-paru dapat mengakibatkan pasien 

sesak nafas. Oleh karena itu, pasien gagal ginjal kronis perlu membatasi jumlah 

asupan cairan yang masuk dalam tubuh. Pembatasan asupan cairan penting dilakukan 
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pada pasien yang menderita gagal ginjal kronik agar nyaman pada saat melakukan 

terapi hemodialisa . 

Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit umum daerah Kota Malang, 

Jawa Timur merupakan salah satu rumah sakit  yang sudah resmi ditetapkan sebagai 

Badan Layanan Umum dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Rumah 

sakit ini berfungsi sebagai yang banyak orang-orang banyak tahu yaitu untuk 

melayani orang yang sakit menjadi sembuh dan lebih baik lagi kondisinya dari 

sebelumnya.  

Tn. A ( 54 tahun) adalah salah satu pasien atau yang di rawat karena menderita 

gagal ginjal di salah satu ruangan di RSUD Saiful Anwar yaitu di ruang 23i 

(infeksius). Saat dilakukan pengkajian didapatkan keluhan berupa klien merasa Mual 

yang terkadang sampai Muntah sampai tidak nafsu makan nasi hanya makan beberapa 

potong roti saja, serta resiko infeksi karena terdapat luka post operasi yang mana 

terdapat benjolan di bagian leher sebelah kiri. Klien mengatakan awalnya masuk 

rumah sakit ini sebelumnya datang ke poli bedah pada tanggal 20/02/2019 karna 

merasa pinggang kanan dan kiri terasa nyeri yang sangat mengganggu aktivitas 

sehari-hari dan terkadang makan sampai mual bahkan sampai tidak nafsu, saat 

diperiksa di poli bedah RSSA Dokter menyarankan saya untuk di rawat untuk 

pemeriksaan lebih lanjut lagi dari sebelumnya ini. Setelah di rawat kurang lebih 

besoknya klien mengeluh ada sedikit nyeri di bagian leher kiri setelah di raba oleh 

klien ternayat terdapat benjolan di leher tersebut dan Dokter menyarankan untuk 

operasi setelah itu di operasi dan rasa nyeri sedikit berkurang, hanya saja sering terasa 

seperti mual dan terkadang sampai muntah dan tidak nafsu untuk makan. Klien 

mengatakan pula sebelumnya pernah mengkonsumsi jamu-jamuan saat sebelum sakit, 

setelah sakit klien mengatakan sudah tidak minum jamu-jamuan lagi. 

Perawat sendiri merupakan tenaga profesional memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Oleh karena itu pada penelitian ini 

akan dijelaskan bagaimana pemberian asuhan keperawatan pada Tn.A sehingga 

permasalahan pasien dapat teratasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara pemberian asuhan keperawatan pada Tn.A dengan Chronic Kidney 

Disease (CKD) atau gagal ginjal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini  adalah ingin memaparkan hasil Laporan Asuhan Keperawatan pada 

Tn.A dengan Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal ginjal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

2. Bagi Pasien 

Membantu keluarga dan pasien untuk mencegah terjadinya sroke berulang yang 

lebih parah dari sebelumnya, serta keluarga dan pasien dapat memperoleh 

informasi tentang penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal ginjal. 

3. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menambah wawasan dan informasi ilmu 

lebih bagi mahasiswa tentang Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal ginjal. 

4. Bagi istitusi pendidikan keperawatan 

Manfaat bagi pembimbing institusi dalam bidang pendidikan keperawatan yaitu 

sebagai tambahan informasi asuhan keperawatan tentang Chronic Kidney 

Disease (CKD) atau gagal ginjal. 


