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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sindrom Nefrotik akut (SNA) sering terjadi pada anak usia 5-12 tahun, 

jarang terjadi pada anak dibawah 3 tahun. Sekitar 97% kasus terjadi di negara 

berkembang dan berkurang di industri atau negara maju. Terbukti, selama 2-3 

tahun terakhir, kejadiannya telah menurun di Amerika Serikat dan juga di negara 

lain, seperti Jepang, Eropa Tengah, Inggris Raya dan Korea Selatan. Hal ini 

berkaitan dengan kondisi hygien yang baik, lingkungan yang sehat, serta 

penggunaan antibiotik. WHO (world health organization) memperkirakan kasus 

sindrom nefrotik akut terjadi kira-kira 472.000 kasus setiap tahunnya secara 

global dengan 5.000 kematian setiap tahunnya. Kira-kira 404.000 kasus 

dilaporkan terjadi pada anak-anak dan 456 terjadi pada negara berkembang 

(Parmar, 2016).  

Sindrom Nefrotik Akut (SNA) yang ditandai dengan gross hematuria, 

oedema, hipertensi, dan insufisiensi ginjal. Gangguan ini sering terjadi pada anak-

anak, disebabkan oleh infeksi kuman Streptococcus β-hemolyticus group A strain 

nephritogenic, dan 97% kasus terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia 

pada tahun 2013-2017. Terdapat 67 sampel terdiri dari 48 (71,6%) Sindrom 

Nefrotik Akut (SNA) dan 19 (25,3%) kasus yang tidak mengalami Sindrom 

Nefrotik Akut (SNA). Berdasarkan analisis bivariat ditemukan 5 variabel yang 
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berhubungan dengan kejadian sindrom nefrotik akut yaitu jenis kelamin laki-laki, 

usia ≥ 5 tahun, status sosial ekonomi rendah, gizi baik, dan musim hujan. Faktor 

risiko yang tidak berhubungan dengan kejadian sindrom nefrotik akut ialah 

pendidikan orang tua (Gunasekaran, 2015). 

Sindrom Nefrotik Akut (SNA) mempunyai karakteristik berupa trias 

gejala klasik yaitu oedema yang terjadi secara tiba-tiba, hematuria, dan hipertensi. 

Meskipun gambaran klinisnya cukup jelas, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium 

dapat memberikan tambahan untuk mendukung diagnosis. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi gambaran klinis dan komplikasi dari sindrom nefrotik akut 

yang terjadi pada anak di RSUP Prof. Dr. R. Kandou Manado. Jenis penelitian 

ialah retrospektif pada pasien-pasien dari periode Desember 2009-2014. Sebanyak 

45 pasien di diagnosis sindrom nefrotik akut. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 

sebagian besar pasien (88,8%) berusia 5-12 tahun, hanya 5 pasien dengan usia ≤ 5 

tahun. Anak laki-laki dua kali lebih sering terkena daripada anak perempuan. 

Penyakit ini ditandai dengan oedema yang terjadi secara tiba-tiba (64,4%), 

hipertensi (46,6%), urin berwarna seperti teh (33,3%), dan demam (28,8%). 

Peningkatan titer ASTO di atas 250 Todd unit dijumpai pada 68,8% kasus. Dari 

45 pasien, hanya 18 pasien yang diperkirakan nilai C3 dan hasilnya 

memperlihatkan bahwa 18 pasien tersebut memiliki hasil C3 < 50 mg/dL. 

Komplikasi yang sering terjadi ialah hipertensi ensefalopati (8,9%) dan (4,4%) 

krisis hipertensi (Umboh, 2014). 
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Berdasarkan data di rumah sakit RSUD R. Syamsudin, SH, penyakit 

sindrom nefrotik akut pada anak tidak termasuk penyakit terbesar di rumah sakit. 

Terdapat kejadian kasus Sindrom Nefrotik Akut (SNA) termasuk langka pada 

bulan Oktober 2018 hanya 1 orang dan Januari 2019 hanya ada 2 orang, walaupun 

penyakit sindrom nefrotik akut jarang terjadi namun berdampak buruk pada anak 

hingga menyebabkan kematian. Apabila tidak segera ditangani sindrom nefrotik 

akut juga dapat menyebabkan beberapa komplikasi serius, meliputi malnutrisi, 

penggumpalan darah, gangguan kolesterol, tekanan darah tinggi, dan gagal ginjal. 

Sebagian besar sindrom nefrotik akut pada anak muncul lantaran penyebab yang 

tidak diketahui.  

Penderita Sindrom Nefrotik Akut (SNA) pada anak harus mendapat 

perawatan yang cukup selama di rumah sakit. Perawatan anak di rumah sakit 

merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak, hal ini disebabkan 

oleh lingkungan fisik rumah sakit seperti bangunan/ruang rawat, alat-alat, bau 

yang khas, pakaian putih petugas rumah sakit. Lingkungan sosial rumah sakit 

seperti interaksi dengan sesama pasien anak ataupun interaksi dan sikap petugas 

kesehatan menimbulkan perasaan takut, cemas, tegang dan perasaan tidak 

menyenangkan lainnya yang sering dialami oleh anak. Maka dari itu, anak perlu 

mendapatkan perhatian khusus dalam proses tumbuh kembangnya. 

Dalam hal ini peran perawat sangat penting dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien tersebut. Perawat berperan sebagai pemberi asuhan 

keperawatan, advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan sebagai 
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pembaharu mutlak diperlukan untuk memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif. Asuhan keperawatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi secara dini masalah-masalah yang dapat timbul serta 

meningkatkan pengetahuan keluarga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada pasien melalui penyuluhan kesehatan. 

Sehubungan dengan masalah yang muncul pada pasien dan melihat 

fenomena di atas, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menyusun karya 

tulis ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan Anak dengan Gangguan Sistem 

Perkemihan Akibat Sindrom Nefrotik Akut (SNA) di Ruang Tanjung Anak RSUD 

R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi”. 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada pasien dengan Sindrom Nefrotik Akut 

(SNA) yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan 

pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian asuhan keperawatan dengan 

sindrom nefrotik akut  

b. Mampu  mendeskripsikan diagnosa keperawatan dengan sindrom nefrotik 

akut sesuai keluhan dari data yang didapatkan dari pasien  
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c. Mampu  mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan dengan sindrom 

nefrotik akut sesuai dengan prioritas masalah yang muncul 

d. Mampu  mendeskripsikan tindakan keperawatan yang harus diberikan pada 

pasien dengan sindrom nefrotik akut  

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada hasil tindakan keperawatan yang 

diberikan pada pasien  

f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan asuhan 

keperawatan anak di lapangan. 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berbentuk studi kasus 

dengan pendekatan proses keperawatan yang digunakan untuk pengumpulan 

data dan informasi pada pasien sindrom nefrotik akut. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita 

mendapatkan data yang valid dan detail, yaitu dengan cara melakukan tanya 

jawab langsung dengan keluarga pasien, perawat ruang Tanjung Anak dan 

tim kesehatan lain yang terkait. Bertujuan agar mendapatkan data yang 

diperlukan dalam melaksanakan proses keperawatan pasien dengan sindrom 

nefrotik akut.  
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b. Observasi 

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 

sistemik atau memantau secara langsung kondisi pasien untuk memperoleh 

data dengan masalah kesehatan dengan keperawatan pasien. 

c. Studi dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang didapat dengan cara mempelajari langsung 

rekam medik pasien di ruangan. 

d. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan dalam keperawatan digunakan untuk memperoleh data 

subjektif dan objektif dari riwayat kesehatan pasien. Tujuan pemeriksaan 

fisik untuk menentukan status kesehatan pasien, mengidentifikasi masalah, 

dan mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan keperawatan, 

cara yang dipakai penulis yaitu dengan cara head to toe. 

e. Studi pustakaan 

Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu yang didapat 

literatur yang menunjang terhadap kasus dan data-data yang sudah diperoleh 

dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber data primer dan sekunder 

Sumber data primer adalah data-data yang dikumpulkan pasien yang dapat 

memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan data 
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keperawatan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang 

dikumpulkan dari orang terdekat pasien (keluarga). 

b. Jenis data objektif dan subjektif 

Data subjektif adalah data yang didapat dari pasien sebagai suatu pendapat 

terhadap situasi dan kejadian, informasi tersebut tidak dapat ditemukan oleh 

perawat secara independen tetapi mulai dengan interaksi dan komunikasi. 

Sedangkan data objektif adalah hasil observasi atau pengukuran dari situasi 

kesehatan pasien. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas 

empat bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. Adapun penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, metode telaahan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar medis yang meliputi definisi, etiologi, 

anatomi fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, 

manajemen medik, dan konsep dasar keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
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BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan proses asuhan keperawatan, yang meliputi pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi 

keperawatan, evaluasi keperawatan, dan catatan perkembangan. Sedangkan 

pembahasan menjelaskan tentang perbedaan dan kesamaan antara teori dan 

kenyataan di ruang perawatan yang dibahas secara sistematis. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan secara singkat mengenai hal-hal yang telah ditulis pada bab-bab 

sebelumnya serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam 

upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan.  

  


