
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2010, proporsi kematian 

akibat penyakit tidak menular semakin meningkat, Gagal ginjal merupakan 

salah satu penyakit tidak menular, dimana terjadi penurunan fungsi ginjal 

secara akut (kambuhan) maupun kronis (menahun). Penyebab awal dapat 

berupa dehidrasi (kurang minum) yang membuat tubuh rawankena infeksi 

saluran kemih, dan kemudian dapat berkembang menjadi infeksi ginjal. 

Radang kronis pada penyaring ginjal (glomerulonefritis), batu ginjal, dan batu 

saluran kemih yang kurang mendapat perhatian dan obat-obatan (modern 

maupun tradisional) yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat pula 

membebani kerja ginjal (Hermawan, 2010). 

Menurut hasil penelitian Grassman (2005), terdapat 1.783.000 

penduduk dunia yang menjalani perawatan ginjal akibat gagal ginjal, 

diantaranya 77% dengan cuci darah dan 23% dengan transplantasi 

ginjal.Indonesia termasuk negara dengan tingkat penderita gagal ginjal yang 

cukuptinggi. Menurut data dari Persatuan Nefrologi Indonesia (Perneftri) 

2004,diperkirakan ada 70 ribu penderita gagal ginjal di Indonesia, namun yang 

terdeteksimenderita gagal ginjal kronis tahap terminal yang menjalani cuci 

darah (hemodialisis) hanya sekitar empat ribu sampai lima ribu saja. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Pelaporan dan Pencatatan 

Rumah Sakit (SP2RS), diperoleh gambaran bahwa penyakit gagal ginjal 

menduduki peringkat ke empat dari sepuluh penyakit tidak menular yang 

menjadi penyebab kematian terbanyak di rumah sakit di Indonesia dengan 

Prevalensi sebesar 3,16% (3047angka kematian). Sedangkan menurut data 

Profil Kesehatan Indonesia (2010), gagal ginjal menempati urutan ke 6 

sebagai penyebab kematian pasien yang dirawat di RSdi seluruh Indonesia.         

(Rikesdas, 2009). 

Berdasarkan data rekam medis RSUP.DR.Soeradji Tirtonegoro Klaten, 

jumlah pasien baru rawat inap dengan penyakit CKD mengalami peningkatan 

selama 3 tahun terakhir, yaitu sebanyak 198 pasien,pada tahun 2008 215 

pasien, pada tahun 2009, dan sebanyak 256 pasien ditahun 2010. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul KTI tentang “Asuhan Keperawatan pada pasien CKD (Chronic Kidney 

Disease)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari permaslahan yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan CKD (Chronic Kidney 

Disease) Di IGD RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan ini meliputi dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan CKD (Chronic Kidney Disease)secara komprehensif melalui proses 

keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui konsep dasar penyakit (pengertian, tanda-gejala, 

komplikasi dan penatalaksanaan pasien dengan CKD. 

b. Mengetahui gambaran kegawatdaruratan pasien dengan CKD. 

c. Mengetahui masalah yang muncul pada pasien CKD 

d. Mengetahui gambaran penatalaksanaan yang diberikan pada pasien 

CKD. 

e. Mampu melakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien 

CKD. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi penyakit 

CKD(Chronic Kidney Disease) sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Penulis 

  Memberikan pengalaman yang nyata tentang 

penatalaksanaan asuhan keperawatan pada klien dengan  penyakit 

Chronic Kidney Disease ( CKD) 

  Meneliti atau melatih penulisan KTI tentang perawatan 

pasien di Rumah Sakit. 
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2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

  Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang 

perkembangan ilmu keperawatan, terutama kajian asuhan 

keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik 

3. Manfaat Praktisi Keperawatan 

  Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman secara 

umum dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gagal 

ginjal kronik  

  Memberikan tambahan pengetahuan tentang KTI dan 

memberikan sumbang informasi tentang KTI tentang asuhan 

keperawatan pasien di rumah sakit. 

  Memberikan informasi atau contoh tentang KTI 

penatalaksanaan perawatan pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 


