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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit Gagal Ginjal Kronik merupakan penyakit yang sangat 

berbahaya karena penyakit ini dapat berlangsung lama dan mematikan. 

Disamping itu pula penyakit gagal ginjal kronik sangat membutuhkan biaya 

yang cukup banyak tetapi penyakit gagal ginjal kronik sangat sukar 

disembuhkan.  

Gagal Ginjal Kronik atau penyakit ginjal tahap akhir adalah ganguan 

fungsi ginjal yang menahun bersifat prognetif dan irreversible. Dimana 

kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolism dan 

keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia ( retensi urea dan 

sampah nitrogen lain dalam darah) Brunner Suddarth (2002). Gagal ginjal 

kronik (GGK) merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan 

lambat biasanya berlangsung beberapa tahun (Price, Sylvia, 2005). Gagal 

ginjal kronis adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan 

metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi 

struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolit 

(toksik uremik) di dalam darah ( Muttaqin Arif , 2011 ). 
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Gagal ginjal sebenarnya bukan penyakin baru, American Kidney 

Asosiation misalnya, menyebutkan gagal ginjal menjadi penyebab kematian 

nomor lima di Amerika pada tahun 2008. (Misnardiarly, 2008). 

Di negara Afrika, insiden Gagal ginjal kronik 3-4 kali lipat 

dibandingkan negara maju. Angka kematiannya mencapai 200 kejadian 

perjuta penduduk. Kejadian baru 34-200 perjuta populasi Afrika Selatan. ( 

Arizal, 2009).  

Berdasarkan data dari Indonesia Renal Regestry pada tahun 2008 

jumlah pasien hemodialisis 2260 orang dari 2148 orang pada tahun 2007. 

Dari data PT Askes 2009 menunjukan insidensi gagal ginjal di Indonesia 

mencapai 350 per 1 juta penduduk, saat ini terdapat sekitar 70.000 penderita 

gagal ginjal kronik yang memerlukan cuci darah (Muhsin. 2009). 

Kasus gagal ginjal di Jawa Tengah tahun 2009 dengan tindakan 

hemodialisa yang berjumlah sekitar 32010 tindakan. Kasus gagal ginjal di 

pekalongan pada tahun 2008 menduduki urutan ke 4 dari 10 besar penyakit 

tidak menular dengan jumlah pasien 270 orang, sedangkan tahun 2009 

meskipun kasus gagal ginjal terjadi penurunan angka dari tahun sebelumnya 

tapi masih merupakan 10 besar penyakit terbanyak di pekalongan dengan 

jumlah pasien 139 orang. (Profil Kesehatan Jateng. 2009). 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari pencatatan dan pelaporan di 

RS PKU Muhammadiyah Surakarta, tercatat selama kurun waktu bulan April 

2011 sampai April 2012, klien yang dirawat dengan gagal ginjal kronik 



3 

 

mencapai  128 orang. (Rekam Medik RS. PKU Muhammadiyah Surakarta, 

2012) 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : “Bagaimana Asuhan Keperawatan yang diberikan pada 

gagal ginjal kronik dengan diagnosa yang muncul pada pasien Tn. H”. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan ini adalah penulis dapat memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien Tn. H dengan gagal ginjal kronik. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penulisan ini bertujuan agar mahasiswa dapat: 

a. Melakukan pengkajian pada pasien  Tn. H dengan gagal ginjal kronik. 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien Tn. H dengan gagal 

ginjal kronik. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada pasien  Tn. H dengan gagal 

ginjal kronik. 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada pasien Tn. H dengan gagal 

ginjal kronik. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien Tn. H dengan gagal ginjal 

kronik. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan Gagal Ginjal 

Kronik. 

2. Bagi Insitusi Pendidikan  

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang 

akan datang.   

3. Bagi Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien Gagal Ginjal Kronik. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan Gagal Ginjal kronik. Supaya derajat kesehatan pasien lebih 

meningkat. 

5. Bagi pasien atau keluarga  

Pasien penderita Gagal Ginjal Kronik bisa menerima perawatan 

yang maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga bisa 

menjaga anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit 

Gagal Ginjal Kronik. 


