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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sindroma nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh 

peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang 

ditandai dengan edema ansarka, proteri inuria massif, hipoalbuminemia, 

hiperkolestrolemia, dan lipiduria (Prodjosudjadi, 2007 ) 

Angka kejadian sindroma nefrotik pada anak tidak diketahui pasti, 

menurut raja syeh angka kejadian kasus sindroma nefrotik di asia tercatat 2 

kasus setiap 10.000 penduduk. (Republika,2005).  

Di indonesia angka kejadian sindroma nefrotik pada anak belum 

diketahui pasti, namun diperkirakan pada anak usiah dibawah 16 tahun 

berkisar antara 7 sampai 2 kasus per tahun pada setiap 1.000.000 anak. 

Insiden sindroma nefrotik primer ini 2 kasus pertahun tiap 1.00.000 anak 

berumur kurang dari 16 thn dengan angka prevalensi kommulatif 16 dari 

1.00.000 anak kurang dari 14 tahun. Rasio antara laki-laki dan perempuan 

pada anak sekitar 2 : 1.(israr,2008) 

 Berdasarkan data dari Rekam Medik di RS. PKU Muhammdiyah 

Surakrta angka kejadian penyakit sindroma nefrotik pada anak, periode 

januari 2011 sampai april 2012 tercatat ada 4 klien, penyakit tersebut 

tergolong dalam penyakit yang masih langka.  
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Angka kejadian sindroma nefrotik ini memang tergolong jarang, 

karena merupakan penyakit langka dan unik, namun penyakit ini perlu 

diwaspadai terutama pada anak-anak, karena jika tidak segera  ditangani 

akan mengganggu sistem urinaria dan akan mengganggu masa tumbuh 

kembang anak tersebut. disamping itu masih banyak orang yang belim 

mengetahui seluk-beluk penyakit sindrom nefrotik, penyebab sindrom 

nefrotik, tanda dan gejala sindrom nefrotik,  dan cara perawatan sindrom 

nefrotik. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk membuat karya 

tulis ilmiah (KTI) dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA 

AN. A DENGAN SINDROMA NEFROTIK DIRUANG MINA RS. PKU 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan “ Bagaimana melakukan 

asuhan keperawatan  pada An. A dengan Sindroma Nefrotik di bangsal 

Mina RS. PKU Muhammadiyah Surakarta.  

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui Asuhan keperawatan yang benar pada pasien dengan  

sindrom nefrotik. 
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2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah agar 

penulis mampu :  

a. Melaksanakan pengkajian pada An. A dengan sindroma nefrotik 

b. Mendapatkan analisa data pada pasien sindrom nefrotik 

c. Menegakkakan diagnosa keperawatan pada An. A dengan sindrom 

nefrotik 

d. Merumuskan intervensi keperawatan pada pasien sindrom nefrotik 

e. Melaksanakan implementasi keperawatan pada pasien sindroma 

nefrotik 

f. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada pasien dengan 

sindrom nefrotik 

 

D. Manfaat penulisan  

Manfaat penulisan karya ilmiah ini adalah  

1. Penuliis 

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman tentang 

perawatan pada anak dengan sindroma nefrotik. 

2. Manfaat bagi keluarga dan pasien 

Pasien dan keluarga dapat mengetahui tentang penyakit yang 

dideritanya, gejala, penyebab, komplikasi dan bagaiamana cara 

merawat pasien. 

 



4 
 

3. Manfaat bagi institusi rumah sakit 

Agar digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan sindroma nefrotik, serta dapat 

meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan kesehatan pasien.  

4. Manfaat bagi akademik 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan ilmu keperawatan, 

terutama pada asuhan keperawatan pada An. A Dengan sindroma 

nefrotik. 

 


