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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap penyakit yang terjadi pada ginjal akan menyebabkan  

terganggunya fungsi ginjal terutama berkaitan dengan  fungsi pembuangan 

sisa metabolisme zat gizi keluar tubuh (Wilson, 2006). Chronic Kidney 

Disease, (CKD) merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan 

irreversible dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan 

metabolism dan keseimbangan cairan dan elektrolit.  

Kemampuan ginjal pada penderita Chronic Kidney Disease (CKD) 

dalam mengeluarkan hasil metabolisme tubuh terganggu sehingga sisa 

metabolisme tersebut menumpuk dan menimbulkan gejala klinik serta 

laboratorium yang disebut sindrom uremik. Sindrom uremik akan 

menimbulkan gejala berupa penurunan kadar hemoglobin, gangguan 

kardiovaskuler, gangguan kulit, gangguan sistem syaraf dan gangguan 

gastrointestinal berupa mual, muntah dan kehilangan nafsu makan. (Suwitra, 

2007).  

Diperkirakan hingga tahun 2015 Data WHO dengan kenaikan dan 

presetase dari 2009 sampai sekarang 2011 sebanyak 36 juta orang warga dunia 

meninggal dunia akibat penyakit Chronic Kidney Disease (CKD).ndonesia 

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

Pernefri (Persatuan Nefrologi Indonesia) sampai 2 Januari 2011 diperkirakan 

ada 70 ribu penderita Chronic Kidney Disease (CKD) yang membutuhkan 
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cangkok ginjal. Hasil laporan  Ruang ICU RSUD Salatiga selama 3 bulan 

terakhir  prevalensi  penyakit Chronic Kidney Disease (CKD)  sebanyak 10% 

setelah Stroke dan AMI. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik 

melakukan asuhan keperawatan dengan judul “ Asuhan Keperawatan pada Tn. 

W dengan CKD di Ruang ICU RSUD Salatiga.” 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian dan kondisi pasien yang menderita penyakit 

Chronic Kidney Disease (CKD)  yang dirawat di ruang Intensive Care Unit  

(ICU) RSUD Salatiga dan banyaknya angka kematian di ICU serta minimnya 

informasi tentang penyakit Chronic Kidney Disease (CKD), maka penulis 

tertarik untuk membahas bagaimana asuhan keperawatan tentang Chronic 

Kidney Disease (CKD)? 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada kasus 

Chronic Kidney Disease (CKD) di ruang Intensive Care Unit (ICU) 

dengan melakukan proses pendekatan keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis dapat mengetahui gambaran pengkajian keperawatan pada 

pasien dengan Chronic Kidney Disease  (CKD) 

b. Mengetahui diagnosea keperawatan pada Chronic Kidney Disease 

pasien dengan  (CKD) 
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c. Mengetahui  intervensi keperawatan pada pasien dengan Chronic 

Kidney Disease (CKD) 

d.  Mengetahui implementasi keperawatan sesuai dengan rencana 

keperawatan yang dibuat pada pasien dengan Chronic Kidney Disease 

(CKD) 

e. Mengetahui evaluasi hasil. pada pasien dengan Chronic Kidney Disease 

( CKD) 

 

D. MANFAAT 

1. Manfaat bagi Penulis 

Memberikan pengalaman yang nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada klien dengan  penyakit Chronic Kidney Disease ( CKD) 

Meneliti atau melatih penulisan KTI tentang perawatan pasien di Rumah 

Sakit. 

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang perkembangan ilmu 

keperawatan, tentang asuhan keperawatan pasien Chronic Kidney Disease 

3. Manfaat Praktisi Keperawatan 

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien Chronic Kidney Disease di Rumah Sakit Umum 

Daerah Salatiga.  

Memberikan tambahan pengetahuan, dan informasi serta contoh tentang 

KTI tentang asuhan keperawatan pasien Chronic Kidney Disease  di 

rumah sakit. 


