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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif 

dan lambat pada setiap nefron, biasanya berlangsung beberapa bulan bahkan 

tahun dan tidak reversible. (NANDA, 2015) 

 Gagal ginjal kronik merupakan ganguan fungsi renal yang progresif dan 

ireversible dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme, 

keseimbangan cairan dan juga elektrolit sehingga terjadi uremia. (Bayhakki 2013) 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gagal ginjal kronik adalah 

kerusakan ginjal yang ireversible dimana fungsi ginjal tidak lagi optimal sehingga 

dibutuhkan beberapa terapi yang digunakan untuk membantu kinerja ginjal. 

 Gagal ginjal merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, hal ini 

dikarenakan ginjal dalam tubuh kita memiliki peranan yang sangat penting. 

Dimana ginjal berfungsi untuk membersihkan darah dari racun dan zat berbahaya 

sisa metabolisme yang berlangsung dalam tubuh kita. Gangguan fungsi ginjal juga 

dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh lainnya seperti misalnya hati dan 

jantung. (Jack Colvy, 2010) 

 Secara garis besar penyebab dari gagal ginjal kronik dapat dikategorikan 

sebagai infeksi yang berulang dan juga nefron yang memburuk. Obstruksi saluran 

kronik destruksi pembuluh darah disebabkan akibat diabetes dan hipertensi yang 
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cukup lama, pada jaringan, dan trauma langsung pada ginjal. (M.Clevo Rendy 

2012) 

 Menurut studi global burden of disease tahun 2015, sekitar 1,2 juta orang 

meninggal karena gagal ginjal, meningakat sekitar 32% sejak tahun 2005. Pada 

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

karena gagal ginjal kronik dan penyakit gagal ginjal kronik menjadi urutan ke-18 

penyebab kematian di dunia. Selain itu, sekitar 1,7 juta orang meninggal karena 

cedera ginjal akut. Jadi secara keseluruhan terdapat sekitar 5-10 juta orang 

meninggal dunia karena penyakit ginjal. (WHO, 2018) 

 Menurut (RISKEDAS, 2018) terdapat 0,38% atau sekitar 271.010 jiwa yang 

menderita gagal ginjal kronik di Indonesia dan tersebar di seluruh provinsi yang 

ada di Indonesia. Salah satunya di jawa barat menempati posisi ke 12 dengan 

jumlah 0,48% atau sekitar 63.287 jiwa yang menderita penyakit gagal ginjal 

kronik. 

 Di jawa barat sendiri khususnya di kabupaten sukabumi yang didapat dari 

(Profil kesehatan kab.sukabumi, 2015) terdapat sekitar 91 orang yang menderita 

gagal ginjal kronik yang tersebar dibeberapa rumah sakit yang ada di kabupaten 

sukabumi, salah satunya terdapat di RSUD Sekarwangi kabupaten sukabumi. 

 Secara administrasi RSUD sekarwangi terletak di kecamatan cibadak 

kabupaten sukabumi. RSUD sekarwangi memiliki ruang rawat inap untuk pasien 

gagal ginjal kronik  yaitu di ruang aisyah dalam yang terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 

untuk pasien kelas 3 dan yang di lantai 2 itu untuk pasien kelas 1 dan kelas 2. 

(RSUD Sekarwangi, 2019) 
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 Berdasarkan rekapitulasi 5 kasus terbanyak pasien penyakit dalam di ruangan 

Aisyah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi Pada bulan Januari 

sampai februari 2019 didapatkan data sebagai berikut. 

Table 1.1 

Data 5 Kasus terbesar Penyakit Dalam Di Ruang Aisyah Dalam RSUD 

Sekarwangi Kabupaten Sukabumi Januari-Februari 2019 

NO KASUS JUMLAH PERSENTASE% 

1 TYPHOID 49 32% 

2 DHF 36 24% 

3 GGK 31 20% 

4 GE 19 13% 

5 CHF 18 11% 

JUMLAH 153 100% 

(sumber: SIMRS Ruang Aisyah Dalam,2019) 

 Berdasarakan tabel 1.1 gagal ginjal kronik di ruang aisyah dalam lt.2 

menempati posisi ke 3 terbesar sebanyak 31 kasus (20%) setelah thypoid 

sebanyak 49 kasus (32%), dan DHF sebanyak 36 kasus (24%). 

 Gagal ginjal kronik merupakan penyakit yang secara kuratif mengharuskan 

pengidapnya untuk selalu melakukan cuci darah secara rutin. Hemodialisis (HD) 

adalah cuci darah dengan menggunakan mesin dialiser yang berfungsi sebagai 

ginjal buatan. Pada proses ini darah dipompa keluar dari tubuh, masuk kedalam 

mesin dialiser. Didalam mesin dialiser, darah dibersihkan dari zat-zat racun 

melalui proses difusi dan ultrafiltrasi. Proses ini dilakukan 1-3 kali seminggu di 

rumah sakit dan setiap kalinya membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam.  

(Jack Colvy, 2010) 
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 Peran perawat sangat penting untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah 

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

menyelamatkan dan juga mengurangi angka kematian. Hal ini perawat sebagai 

pelaksana asuhan keperawatan (care giver) yaitu bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, memfasilitasi coping. 

Peran perawat sebagai pendidik, peneliti, pembela, dan konselor juga sangat 

diperlukan dengan melalui pendekatan yang komprehensif meliputi aspek 

biologis, psikogis, sosial dan spiritual.(Hanafi, 2016) 

 Peran perawat sebagai care giver dalam kasus gagal ginjal kronik yaitu 

memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan sikap yang baik kepada pasien 

penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Faktor lain yang juga 

mampu mempengaruhi kualitas hidup pasien yakni pemahaman terhadap nilai-

nilai spiritual/agama yang diimani oleh setiap individu, yang mampu 

menenangkan dirinya sendiri dengan berprasangka baik terhadap apa yang di 

deritanya.  

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat 

kasus tersebut sebagai bahan laporan dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah 

dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny.E dengan Gagal Ginjal Kronik di 

Ruang Aisyah Dalam lt.2 RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi”. 
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B. Tujuan Penulisan 

 Dalam pembuatan karya tulis ilmiah inilah, penulis mengemukakan tujuan 

umum dan tujuan khusus : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang dilakukan secara nyata dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan gagal 

ginjal kronik yang komprehensif meliputi aspek  bio, psiko, sosial dan 

spiritual dengan pendekatan proses asuhan keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, agar 

penulis dapat: 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan gagal ginjal 

kronik di RSUD Sekarwangi 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan gagal 

ginjal kronik di RSUD Sekarwangi 

c. Mampu mendeskripsikan rencanaan Asuhan keperawatan pada klien 

dengan gagal ginjal kronik di RSUD Sekarwangi 

d. Mampu mendeskripsikan implementasikan Asuhan keperawatan pada 

klien dengan gagal ginjal kronik di RSUD Sekarwangi 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan yang telah 

diberikan pada klien dengan gagal ginjal kronik di RSUD Sekarwangi 

f. Mampu membandingkan konsep teori didalam buku dengan kenyataan 

pada klien dengan gagal ginjal kronik di RSUD Sekarwangi 
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C. Metode Telaahan 

 Metode yang digunakan adalah deskriptif, berbentuk study kasus yang 

mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam proses keperawatan klien dengan gagal ginjal kronik 

1. Metode Deskriptif yang digunakan penulis adalah bentuk pendekatan studi 

kasus melalui sebuah proses keperawatan dengan langkah pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dan tanya jawab dengan klien, keluarga, 

perawat yang sedang bertugas dan juga dengan tim kesehatan lain yang 

terkait. Adapun hal-hal yang perlu diketahui yaitu asuhan keperawatan 

secara langsung dan komprehensif yang meliputi biologis, fisiologi, sosial 

dan spiritual. 

b. Pengamatan atau observasi 

Penulis melakukan observasi dan pengamatan secara langsung kepada 

klien dan keluarga klien dengan memberikan asuhan keperawatan selama 

kurang lebih tiga hari. 

c. Studi dokumentasi 

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara mencari data-data yang ada 

dimulai dari literatur, catatan keperawatan, rekam medik dan dari catatan 

kesehatan klien yang menunjang pada penanganan masalah klien. 
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d. Pemeriksaan fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik kepada klien secara keseluruhan 

yang mempunyai masalah kesehatan dan keperawatan, berkaitan dengan 

keadaan fisik dengan cara teknik inspeksi, palpasi, perkusi dan juga 

auskultasi. 

e. Studi kepustakaan 

Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap bebagai buku dan juga 

litelatur keperawatan yang  relefan  dan  menunjang terhadap kasus, data-

data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi 

dokumetasi untuk membuat dokumentasi. 

3. Sumber dan jenis data yang digunakan pada studi kasus ini adalah : 

a. Sumber Data yang diambil yaitu : 

1) Klien adalah sumber data yang paling utama (primer) dan perawat 

dapat menggali informasi yang sebenarnya mengenai kesehatan dan 

kondisi klien. (Nursalam,20013) 

2) Orang terdekat, biasanya pada klien yang mengalami gangguan-

ganguan dalam berkomunikasi atau kesadaran yang menurun, data 

dapat diperoleh dari orangtua, suami/istri, anak, ataupun teman klien. 

(Nursalam,2013) 

3) Catatan klien yang ditulis oleh tim kesehatan dapat dipergunakan 

sebagai sumber data dalam riwayat perawatan klien. ( Nursalam,2013) 
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4) Riwayat penyakit pada saat pemeriksaan fisik dan juga catatan 

perkembangan merupakan riwayat penyakit yang diperoleh dari 

terapis. ( Nursalam,2013 ) 

5) Konsultasi, kadang para terapis memerlukan konsultasi dengan tim 

kesehatan spesialis, khususnya dalam menentukan diagnosis medis 

atau dalam merencanakan dan melakukan tindakan medis. 

( Nursalam,2013 ) 

6) Hasil pemeriksaan diagnostik dapat berupa pemeriksaan laboratorium. 

Tes diagnostik juga dapat digunakan perawat sebagai data objektif 

yang disesuaikan dengan masalah kesehatan klien. ( Nursalam,2013 ) 

7) Catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya merupakan personel 

yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi klien.  

( Nursalam, 2013 ) 

8) Perawat lain yaitu ketika klien adalah rujukan dari pelayanan 

kesehatan lain, maka perawat harus meminta data-data klien 

sebelumnya kepada perawat yang dahulu merawatnya.  

( Nursalam, 2013 ) 

9) Kepustakaan untuk dapat memperoleh  data dasar klien yang  

komprehensif, perawat harus membaca literature yang berhubungan 

dengan masalah klien. ( Nursalam, 2013 ) 

b. Jenis Data  

1) Data objektif adalah data yang diobservasi dan di ukur oleh perawat. 

Data ini diperoleh melalui kepekaan perawat yang memeriksa 
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(senses) selama melakukan pemeriksaan fisik melalui 2S (sigh, smell) 

dan HT (hearing, touch/taste). ( Nursalam, 2013 ) 

2) Data Subjektif adalah data yang biasa didapatkan dari klien sebagai 

suatu pendapat terhadap suatu situasi, kondisi dan kejadian. 

(Nursalam,2013) 

4. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan secara manual yaitu dengan jalan 

mengklasifikasikan, mengidentifikasi, menginterpretasi, mendokumentasikan, 

dan memverifikasikan,  selanjutnya disajikan dalam bentuk textular. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini terdiri 

dsri 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. Adapun penulisannya sebagai berikut : 

BAB I  

Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, metode 

telaahan, dan sistematika penulisan. 

BAB II 

Tinjauan Teoritis. Bab ini berisi penjelasan tentang konsep dasar penyakit yang 

meliputi definisi, etiologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

pemeriksaan diagnostik, manajemen medik, dan konsep dasar keperawatan yang 

meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
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BAB III 

Tinjauan Kasus dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang proses asuhan 

keperawatan, yang meliputi pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, 

perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan, dan 

catatan perkembangan. 

Sedangkan pembahasan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara 

teori yang dimiliki dan kenyataan di ruang perawatan yang dibahas secara 

sistematis. 

BAB IV 

Kesimpulan dan Rekomendasi. Berisi penutup yang menjelaskan mengenai 

sebuah kesimpulan  yang  mengacu pada tujuan dan saran  yang  menekankan 

pada usulan yang bersifat lebih operasional dari karya tulis ilmiah. 


