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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latara Belakang 

Chronic Kidney Disease  (CKD) merupakan masalah kesehatan global 

dengan insidensi dan prevalensi yang terus meningkat, prognosis yang buruk, 

serta biaya perawatan yang mahal. menurut perhimpunan  nefrologi  

indonesia  (PERNEFRI, 2006) menunjukkan  12,5  persen  dari  penduduk 

indonesia  mengalami  penurunan  fungsi  ginjal,  itu  berarti  secara  kasar  

lebih dari  25  juta  penduduk  mengalami  cronik kidney disease. 

Hasil survey  yang dilakukan  perhimpunan  nefrologi  indonesia,  di  

Semarang  ditemukan  bahwa kasus chronic kidney disease pada bulan 

November 2011 sebanyak 232 kasus di daerah jawa tengah, (Kidney 

Organizazion, 2011). Sedangkan orang yang mengalami cronik kidney 

disease pada tingkat lanjut seharusnya dilakukan tindakan hemodialisa. 

Menurut Sukandar (2006) bahwa komplikasi yang mungkin timbul dari 

tindakan hemodialisa yaitu hipotensi, emboli udara, nyeri dada, pruritus, 

gangguan keseimbangan dialysis, resiko penurunan gula darah, kram otot, 

mual dan muntah.  

Setelah dilakukan observasi dan pengambilan data di ruang 

hemodialisa PKU Muhammadiyah Surakarta didapatkan ada 20 orang pasien 

yang dilakukan tindakan hemodialisa selama bulan November 2011. 

Sedangkan pasien yang dilakukan hemodialisa karena cronik kidney disease 

1 



2 
 

 

yang mengalami gangguan hipoglikemia selama proses hemodialisa sebanyak 

3 orang. Oleh karena itu penulis ingin memberikan Asuhan keperawatan yang 

sesuai dengan kondisi klien, (Data ruang hemodialisa bulan November 2011). 

 

B. Rumusan Masalah 

“ Bagaimana Asuhan Keperawatan pasien cronik kidney disease yang sedang 

dilakukan hemodialisa mengalami gangguan hipoglikemi ? “ 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memberikan pengalaman nyata pada penulis dalam penatalaksanaan dan 

pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien cronik kidney 

disease, yang sedang dilakukan hemodialisa mengalami gangguan 

hipoglikemi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tentang konsep penyakit pasien cronik kidney disease, 

yang dilakukan hemodialisa mengalami gangguan hipoglikemi. 

b. Mengetahui pengkajian tentang pasien cronik kidney disease, yang 

sedang hemodialisa mengalami gangguan hipoglikemi. 

c. Mengetahui analisa data pasien cronik kidney disease, yang 

dilakukan hemodialisa mengalami gangguan hipoglikemi. 

d. Mengetahui diagnosa keperawatan yang muncul sebelum, selama, 

dan sesudah dilakukan hemodialisa pada pasien cronik kidney 

disease. 
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e. Mengetahui tindakan keperawatan pada pasien cronik kidney 

disease, yang dilakukan hemodialisa mengalami gangguan 

hipoglikemi. 

f. Mengetahui evaluasi tindakan keperawatan pasien cronik kidney 

disease, yang dilakukan hemodialisa mengalami gangguan 

berkomplikasi hipoglikemi. 

 

D. Manfaat  

1. Mahasiswa 

Menambah pengetahuan / pengalaman nyata dalam penatalaksanaan dan 

pendokumentasian terhadap pasien cronik kidney disease, yang dilakukan 

hemodialisa mengalami gangguan hipoglikemi. 

2. Klien 

Bermanfaat bagi klien tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang 

tidak harus dilakukan saat klien berada dirumah. 

3. Institusi 

Bermanfaat bagi institusi untuk menambah bacaan dan bagi adik tingkat 

untuk menambah pengetahuan. 

4. Rumah Sakit 

Bermanfaat bagi perawat hemodialisa untuk melakukan asuhan 

keperawatanm yang lebih professional dalam melakukan tugasnya. 

 


