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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar belakang 

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di indonesia semakin 

meningkat, hal itu dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang diantaranya 

adalah konsumsi makanan dan kurangnya aktivitas. Dewasa ini masyarakat 

banyak yang lebih memilih mengkonsumsi makanan cepat saji tanpa 

memperhatikan komposisi dan kandungannya, sehingga beberapa makanan 

tersebut ketika diserap oleh tubuh menyebabkan masalah kesehatan seperti 

meningkatnya gula darah, tekanan darah, dan juga kolesterol. Hal ini 

diperburuk dengan pola aktivitas dimana masyarakat jarang berolahraga, 

kurang bergerak saat bekerja dikantor dan sibuk dengan pekerjaan. Sehingga 

karena faktor kesibukan juga membuat masyarakat jarang minum, atau lebih 

sering mengkonsumsi minum-minuman kemasan dengan tujuan 

meningkatkan stamina tubuh tanpa dibarengi dengan asupan air putih. 

Tingginya kadar sodium yang terkandung dalam minuman kemasan, dapat 

memicu tingginya tekanan darah sehingga akan terjadi penyempitan atau 

pengerasan pembuluh darah arteri. Rusaknya pembuluh darah ini tidak dapat 

memberikan cukup darah yang kayak oksigen kejaringan ginjal. Masalah 

kerusakan yang terjadi pada ginjal salah satunya adalah  chronic kidney 

desease (CKD). ( Yoga, 2010). 
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Chronic kidney desease (CKD) termasuk pada penyakit tidak menular 

(PTM) dan menjadi salah satu penyakit yang banyak diderita oleh penduduk 

di dunia, dan dibeberapa negara jumlahnya terus mengalami peningkatan. 

Menurut laporan united state renal desease data system (USRDS) di amerika 

serikat penyakit chronik kidney desease (CKD) saat ini telah menjadi suatu 

masalah kesehatan di dunia, dan prevalensinya meningkat 20-25% atau 

terdapat 100.000 pasien baru setiap tahunnya. (Wahyuni, putri. Saptino M., 

& Eka K, 2018). 

Chronic kidney desease (CKD) merupakan suatu penurunan kinerja 

ginjal yang progresif dan bersifat ireversible, dimana ketidakmampuan tubuh 

dalam mempertahankan keseimbangan cairan, elekrolit serta metabolic yang 

mengakibatkan azotemia dan uremia. (Brrunner & Suddarth,2014). 

Ginjal secara fisiologi mempunyai peranan penting dalam mengatur 

keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal juga berperan sangat sentral 

sebagai filter dari racun dan zat yang berbahaya hasil dari sisa metabolisme. 

Sehingga jika keadaan ginjal dibiarkan semakin memburuk, maka  yang akan 

terjadi adalah komplikasi pada kerusakan organ vital lainya seperti  jantung 

dan hati serta akan menyebabkan kematian. (Colvy, 2010). 

Secara patofisiologinya chronic kidney desease (CKD) dimulai fase 

awal gangguan keseimbangan cairan, penanganan garam serta penimbunan 

zat-zat sisa. Setelah keadaan ginjal menurun secara drastis maka manifetasi 

yang dihasilkan yaitu penumpukan metabolit-metabolit yang seharusnya 

dikeluarkan dari sirkulasi sehingga terjadi sindrom uremia. Salah satu 
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dampak dan masalah keperawatan yang muncul yaitu kelebihan volume 

cairan (udem) dimana ginjal tidak mampu mengeksresikannya bersama urin, 

dengaan demikian masalah tersebut dapat ditoleransi dengan diet rendah 

garam dan mengontol intake cairan. (Muttaqin, arif & Kumala Sari, 2011) 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh global burden of desease pada 

tahun 2015 , sekitar 1,2 juta orang meniggal akibat chronik kidney desease 

(CKD), dan sejak tahun 2005 mengalami peningkatan sekitar 32%. Kemudian 

diperkirakan sebanyak 2,3 juta – 7,7 juta orang pada tahun 2010 meninggal 

akibat chronic kidney desease (CKD) dan menjadi penyakit peringkat ke-18 

sebab kematian di dunia. Sementara itu ada sekitar 1,7 juta orang yang 

meninggal akibat dari gagal ginjal akut. Melihat dari data di atas jumlah 

kematian yang diakibatkan oleh penyakit ginjal sangat tinggi yaitu terdapat 

sekitar 5-10 juta orang. (WHO, 2018) 

Data (RIKESDAS, 2018) menunjukan di indonesia terdapat sekitar 

271.010 jiwa atau 0,38% yang menderita chronic kidney desease (CKD), dan 

tersebar diseluruh provinsi yang ada di indonesia. Salah satu nya di Jawa 

Barat yang menempati posisi ke 12 dengan jumlah 0,48% atau sekitar 63.287 

jiwa yang menderita penyakit chronik kidney desease (CKD).  

Daerah Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi sekitar 91 orang 

yang tercatat menderita chronik kidney desease (CKD) yang tersebar  

diberbagai rumah  sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi, dan khususnya di 

RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. (Profil Kes. Kab.Sukabumi,  

2015). 
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Berdasarkan (SIMRS Ruang Aisyah Dalam, 2019) data 5 kasus 

terbesar penyakit diruang Aisyah Dalam pada periode bulan januari sampai 

februari 2019, chronik kidney desease (CKD) menempati urutan ketiga 

dengan jumlah 31 pasien atau sekitar 20% sedangkan diurutan pertama 

dengan jumlah terbesar ditempati typhoid dengan jumlah 49 pasien  atau 

sekitar 32% serta diurutan kedua ditempati DHF dengan jumlah 36 atau 

sekitar 24%. 

Penatalaksanaan yang dilakukan di rumah sakit khususnya pada 

keadaan ginjal berada di stadium akhir (ESRD) end-stage renal disease, 

dengan nilai LFG kurang dari 15 ml/menit, sehingga yang diperlukan adalah 

terapi pengganti ginjal berupa peritoneal dialisis, tranplantasi ginjal atau 

hemodialisis (HD). (Wahyuni, putri. Saptino M., dan Eka K, 2018) 

Hemodialisis (HD) merupakan suatu proses pembersihan darah dari 

racun dan zat hasil sisa metabolisme dengan menggunakan alat  yang 

fungsinya sebagai ginjal buatan yaitu mesin dialiser. Pada tahapan ini darah 

dipompa keluar oleh jantung dari tubuh, lalu masuk ke dalam mesin dialiser. 

Setelah darah berada didalam mesin dialiser, mesin tersebut bekerja dengan 

cara membersihkan darah dari zat racun hasil sisa metabolisme melalui 

sersangkaian proses yaitu difusi dan ultrafiltrasi. Tahapan proses ini 

memerlukan waktu sekitar 2 sampai 4 jam dan dilakukan 1 sampai 3 kali 

dalam seminggu di rumah sakit. (Jack Colvy, 2010) 

Menurut (Smelter et al. 2008 dalam Mardyaningsih 2014) indikasi 

hemodialisis secara umum pada penderita chronic kidney desease (CKD) 
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diantaranya adalah laju filtrasi glomerulus kurang dari 15 ml/menit, kelebihan 

cairan, Hiperkalemia, kadar ureum lebih dari 200 mg/dl, terjadinya anuria 

yang terus menerus lebih dari 5 kali, dan gagalnya terafi konservatif. Akan 

tetapi dari pelaksanaan proses terapi hemodialisis dapat terjadi komplikasi 

yang dimana dapat mengakibatkan hipotensi, emboli udara, nyeri dada, serta 

mual dan muntah yang sering terjadi. (Hirmawaty, 2014) dalam (Veronika, 

Emma. Hutagaol, 2017) 

Perawat memiliki peranan sebagai tenaga kesehatan yang berada 

digarda terdepan dalam pelayanan kesehatan, yaitu mempunyai peluang 

paling besar dalam memberikan  asuhan keperawatan pada pasien. Salah satu 

peran perawat yang dibutuhkan pada penderita chronik kidney desease (CKD) 

adalah  mengobservasi over fluid (kelebihan volume cairan) agar dapat 

teratasi dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah baru atau penyakit 

lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus 

tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai bahan laporan dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Pada Tn.Y dengan Chronic Kidney Desease 

(CKD) di Ruang Aisyah Dalam Lt.1 RSUD Sekarwangi Kabupaten 

Sukabumi”. 

B. Tujuan penulisan 

1. Tujuan umum 

Untuk memperoleh pengalaman secara nyata dan langsung dalam 

menerapkan asuhan keperawatan kepada klien dengan chronic kidney 
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desease (CKD) yang komprehensif meliputi aspek bio-psoko-sosial;dan 

spiritual dengan pendekatan proses keperawatan 

2. Tujuan khusus  

a. Penulis dapat mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien chronic 

kidney desease (CKD) 

b. Penulis dapat mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien 

chronic kidney desease (CKD) 

c. Penulis dapat mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada 

klien chronic kidney desease (CKD) 

d. Penulis dapat mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien 

chronic kidney desease (CKD) 

e. Penulis dapat mendeskripsikan evaluasi pada klien chronic kidney 

desease (CKD) 

f. Penulis dapat membandingkan antara konsep dengan kenyataan  

C. Metode Telaahan 

Metode yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini yaitu metode 

deskriptif berupa studi kasus yang menggambarkan proses asuhan keperawatan 

melalui serangkaian proses yang secara sistematis hasil dari pendekatan untuk 

memperoleh sumber data. 

1. Metode deskriptif, menggambarkan tentang proses asuhan keperawatan 

yang diberikan kepada penderita chronic kidney desease (CKD). 

2. Teknik pengumpulan data  
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a. Wawancara, penulis mendapatkan data melalui hasil wawancara 

dengan klien, keluarga ,perawat dan tim kesehatan lainnya untuk 

menunjang pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien chronic 

kidney desease (CKD) 

b. Obervasi, penulis melakukan pengumpulam data melalui pengamatan 

langsung dengan melibatkan panca indera yaitu melihat, meraba dan 

mendengarkan. Dengan cara ini penulis dapat mengetahui langsung 

kondisi klien. 

c. Studi dokumentasi, penulis melakukan dokumentasi melalui hasil data 

yang didapatkan dari catatan medis, rekam medik, hasil laboratorium 

dan catatan perkembangan klien. yang menunjang pada proses asuhan 

keperawatan klien. 

d. Pemeriksaan fisik, penulis mengumpulkan data dengan cara 

melakukan pemeriksaan fisisik secara menyeluruh dari mulai ujung 

rambut sampai ujung kaki dengaan teknik inspeksi, auskultasi,  

perkusi , palpasi. 

e. Studi kepustakaan, penulis mencari sumber dari buku dan literatur 

keperawatan dari berbagai sumber untuk menunjang dan melengkapi 

data untuk penyelesaian dokumentasi. 

3. Sumber dan jenis data yang digunakan : 

a. Sumber data 

1) Data primer 
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Klien merupakan sumber data utama yang bisa di dapatkan dan 

akan memudahkan bagi perawat untuk mengetahui tentang 

keadaan klien dengan sebenarnya dan secara langsung 

(Nursalam, 2013). 

2) Data sekunder 

Di dapatkan dari keluarga, orang terdekat  dan yang mengetahui 

tentang kondisi klien serta catatan perkembangan klien yang 

ditulis oleh perawat dan tim medis lain yang bisa dijadikan 

sumber data. 

D. Sistematika penulisan  

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan sistematika 

penulisan yang terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan ,bab 2 tinjauan 

teoritis, bab 3 pembahasan dan yang terakhir bab 4 kesimpulan.  

Adapun penjelasanya : 

BAB I 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, metode telaahan 

dan sistematika penulisan  

BAB II 

Kandungan bab ini berisi tentang tinjauan secara teoritis menurut para ahli, 

yang dimulai dari definisi, etiologi, anatomi fisiologi, patofisiolgi, manifestas- 

iklinis, pemeriksaan diagnostik, sampai manajemen medik serta konsep dalam 

proses asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

tindakan sampai evaluasi. 
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BAB III 

Pembahasan ini berupa tinjauan kasus yang merupakan proses keperawatan 

yang dilakukan secara langsung kepada klien dengan menggunakan proses 

asuhan keperawatan yang sistematis meliputi pengumpulan data, perumusan 

masalah,  perencanaan,tindakan, evaluasi serta catatan perkembangan.  

BAB IV 

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh rangkain karya 

tulis ini yang mengarah pada tujuan serta saran agar muncul sebuah masukan 

yang memungkinkan untuk perbaikan karya tulis ini agar dapat bisa dijadikan 

sumber literasi di kemudian hari.  

 


