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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Peningkatan arus globalisasi yang berkembang pesat di segala bidang, 

membawa perubahan pada perilaku gaya hidup masyarakat serta situasi 

lingkungan misalnya perubahan konsumsi makanan, berkurangnya aktivitas fisik 

dan meningkatnya polusi lingkungan. Perubahan gaya hidup masyarakat tersebut 

tanpa disadari  telah membari pengaruh terhadap terjadinya transisi epidemiologi 

dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular. Adapun data 

10 besar penyakit tidak menular (PTM) yang terlapor adalah hipertensi, diabetes 

mellitus, asma, cedera lain, stroke, cedera akibat kecelakaan lalu lintas (KKL) 

tiroid, tumor payudara, osteoporosis, dan gagal ginjal kronik (GGK) (Yoga,2010). 

 Gagal ginjal kronik termasuk kedalam data 10 besar penyakit tidak 

menular (PTM) yang banyak terkait denga gaya hidup. Beberapa factor risiko 

penyakit tidak menular misalnya kegemukan, merokok, kurang aktivitas dan diet 

tidak sehat dapat dikendalikan melalu gaya hidup sehat sesuai dengan motto 

penyakit tidak menular (PTM) “CERDIK” yaitu cek kondisi kesehatan secara 

berkala, lenyapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori 

seimbang, istirahat yang cukup dan kendalikan stress (Rahajeng, 2012). 

 Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan proses kerusakan ginjal selama 

rentang waktu lebih dari tiga bualan. Pada kasus tersebut, ginjal kehilangan 
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kamampuannya untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh 

dalam keadaan asupan makanan normal (Muhamad, 2012). 

 Menurut World Health Organization (WHO) dikutip oleh data survey 

2011, kanaikan dan tingkat persentasi dari tahun 2009 sampai tahun 2011 

sebanyak 36 juta orang meninggal dunia akibat penyakit gagal ginjal kronik. 

Indonesia termasuk tingkat penderita gagal ginjal yang cukup tinggi. Menurut data 

dari Penetri (Persatuan Nefrologi Indonesia) samapai januari 2011 diperkirakan 

ada 70 ribu penderita gagal ginjal di Indonesia yang membutuhkan cangkok 

ginjal.  

 Berdasarkan diagnosis dokter prevalansi gagal ginjal kronik di Indonesia 

sebesar 0,2%. Provinsi yang menempati urutan pertama dan mempunyai 

prevalansi 0,5 dari 33 provinsi pada tahun 2013 adalah provinsi Sulawesi Tengah 

diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4%. Untuk provinsi 

Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah 

DKI Yogyakarta, dan Jawa Timur masing-masing 0,3% (Rikesda, 2013). 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari rekamedik RSUD Sekarwangi 

Kabupaten Sukabumi diambil 6 bulan terakhir dari bualan September 2018 

sampai Februari 2019 prevelensi data penyakit di Ruang Aisyah Dalam yaitu 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Data 10 Kasus Terbesar Penyakit di Ruang Aisyah Dalam  

RSUD Sekarwangi Kab Sukabumi 

Periode September 2018 samapai Februari 2019 

 
No  Nama penyakit  Jumlah  Persentase  

1 Gagal Jantung 533 34% 

2 Gagal Ginjal Kronik 297 19% 

3 Diabetes Mellitus 250 16% 

4 Anemia 183 12% 

5 Gea 67 4% 

6 Melena 65 4% 

7 Dhf 64 4% 

8 Febris 63 4% 

9 Pneumonia 14 1% 

10 Hipertensi 14 1% 

Jumlah  1550 100% 

                     (sumber : Laporan Rekam Medik RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi) 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa gagal ginjal kronik di 

Ruang Aisyah Dalam menempati posisi ke 2. Gagal ginjal kronik kalau tidak 

dilakukan intervensi akan menyebabkan kematian yaitu sebesar 73 jiwa (10%). 

Dari kasus 10 besar penyakit dalam terbanyak di Ruang Aisyah Dalam RSUD 

Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. 

 Perawat san  gat penting untuk berperan aktif dalam mengatasi maslah 

pada klien gagal ginjal kronik, terutama pada pemberian asuhan keperawatan guna 

menyelamatkan dan mengurangi angka kematian. Hal ini peran perawat sebagai 

pelaksanaan asuhan keperawatan (care giver) yaitu meningkatkan kesehatan, 

mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, memfasilitasi coping. Peran perawat 

sebagai pendidik, peneliti, pembela, dan konselor juga diperlukan dengan melalui 
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pendekatan yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spriritual 

(Asmadi, 2008). 

 Peran perawat sebagai care giver dalam kasus gagal ginjal kronik yaitu 

memberikan asuhan keperawatan yang holistic dan sikap yang baik kepada pasien 

penyakit gagal ginjal kronik menjalani hemodialysis. Factor lain yang juga 

mampu mempengaruhi kualitas hidup pasien yakni pemahaman terhadap nilai-

nilai spiritual / agama yang diimani oleh setiap individu, yang membuat seseorang 

itu mampu menenangkan dirinya sendiri dengan berprasangka baik terhadap apa 

yang dideritanya. Misalnya, pasien penyakit gagal ginjal kronik berprasangka 

bahwa sakit yang dideritanya ini merupakan suatu perkara yang didatangkan oleh 

Tuhannya untuk mengugurkan dosa-dosanya, sehingga membuat individu 

menerima keadaannya dan memperlancar proses terapi yang dijalaninya. 

Walaupun dalam ilmu kedokteran kondisinya sudah tidak dapat dipulihkan seperti 

sedia kala, namun karena kepercayaannya, semangat serta bantuan dari pelayanan 

keperawatan yang holistic dan dari tenaga kesehatan lainnya membuat kualitas 

hidup pasien penyakit gagal ginjal kronik dapat meningkat. Inilah yang dimaksud 

juga dengan membangun perspektif positif pada pasien yang dapat diperantarai 

oleh tenaga kesehatan seperti perawat (Asmadi, 2008). 

 Alasan ketertarikan mengambil kasus ini karena gagal ginjal kronik 

merupakan penyakit yang mengharuskan pengidapannya untuk melakukan cuci 

darah secara rutin dan dari 10 besar penyakit gagal ginjal kronik menempati 
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pringkat ke 2, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil kasus tersebut untuk 

di kelola dalam tugas akhir. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus 

tersebut sebagai bahan laporan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Gagal Ginjal Kronik di Ruang Aisyah 

Dalam di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi”. 

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan umum 

 Untuk mendapatkan pengalaman secra nyata dalam memberikan asuhan 

kepetrwatan secara langsung pada klien dengan gagal ginjal kronik yang 

komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial spiritual dengan pendekatan 

proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mengdeskripsiksan hasil pengkajian pada klien dengan gagal ginjal 

kronik. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan gagal 

ginjal kronik. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

gagal ginjal kronik. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan gagal 

ginjal kronik. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan gagal ginjal kronik. 
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f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan hasil praktek 

dilapangan. 

C. Metode telaahan 

 Yang dimaksud metode telaahan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini 

adalah pendekatan yang digunakan dalam menghimpun data atau informasi dan 

sebgai cara memperoleh data atau informasi (wawancara, observasi,dll). 

1. Metode penelitian 

 Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

adalah metode deskriptif yang berbentuk pendekatan studi kasus yang 

digunakan mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan gagal ginjal 

kronik. 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara  

 Wawancara dilakukan dengan teknisi berinteraksi langsung dengan 

klien, dan keluarga, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

melaksanakan proses keperawatan pada klien dengan gagal ginjal kronik. 

b. Observasi  

 Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada satu klien pada 

kasus gagal ginjal kronik untuk mendapatkan data subjektif dan data 

objektif. 
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c. Pemeriksaan fisik 

 Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe pada klien 

dengan gagal ginjal kronik dengan metode infeksi, auskultasi, perkusi, dan 

palpasi. 

d. Studi dokumentasi 

 Penulis mengumpulkan data dari instansi medic untuk palidasi data 

yang diperoleh dari klien, keluarga, dan perawat ruangan. 

3. Sumber dan jenis data 

a. Sumber data 

1) Sumber data primer 

 Klien adalah sumber utama (primer) dan perawat dapat menggali 

informasi yang sebenarnya mengenai masalah klien (Nursalam, 2013). 

2) Sumber data sekunder  

sssssOrang terdekat, informasi dapay diperoleh melalui orang tua, 

suami atau istri, anak, teman klien, jika klien mengalami gangguan 

keterbatasan dalam berkomunikasi atau kesadaran yang menurun, 

misalnya pada klien masih anak-anak, data dapat diperoleh dari ibu atau 

orang yang menjaga anak selama di rumah sakit (Nursalam, 2013). 

b. Jenis data 

1. Data subjektif 

 Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu 

pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak 
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bisa ditentukan oleh perawat, mencakup persepsi, perasaan, ide klien 

tentang status kesehatannya. Misalnya tentang nyeri, perasaan lemah, 

kekuatan, kecemasan, prustasi, mual, perasaan malu (Nursalam, 2013). 

2. Data objektif  

 Data objektif adalah data yang didapatkan diobservasi dan diukur, 

dapat diperoleh menggunakan panca indra (lihat, dengar, cium, raba) 

selama pemeriksaan fisik. Misalnya frekuensi nadi, pernafasan, tekanan 

darah, edema, berat bdan, dan tingkat kesadaran. 

D. Sistematika penulisan 

 Karya tulis ini terdiri atas pembukaan dan 4 BAB yang disusun secara 

sistematis pembukaan terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, kata 

pengantar, abstrak dan daftar isi sedangkan isi terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

tujuan penulisan, metode telaahan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

 Pada bab II ini berisi pengertian gagal ginjal kronik, etiologi gagal ginjal 

kronik, patofisiologi gagal ginjal kronik, manifestasi klinis gagal ginjal kronik, 

penatalaksanaan gagal ginjal kronik, pemeriksaan penunjang gagal ginjal kronik, 

manajemen medic dan proses keperawatan pada gagal ginjal kronik. 
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BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

 Bab III menguraikan tentang asuhan keperawatan pada gagal ginjal kronik 

yang terdiri dari : pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, evaluasi dan pembahasan tentang kesenjangan antara 

tinjauan teori dan tinjauan kasus. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bab terakhir ini memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang sudah 

ditulis sebelumnya sekaligus memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait 

untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 


