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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fungsi utama ginjal dalam keadaan normal adalah mengatur cairan tubuh, 

mempertahankan keseimbangan asam basa dan PH dalam darah, serta memiliki 

fungsi endokrin dan hormonal (Smeltzer, 2008). Penyakit ginjal kronik 

merupakan suatu keadaan patologis dengan penyebab yang beragam, 

mengakibatkan penurunan fungsi ginjal secara progresif dan kemudian berakhir 

pada gagal ginjal tahap akhir. Penyakit ginjal tahap akhir adalah suatu keadaan 

klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal kronik ireversibel yang sudah 

mencapai tahapan dimana penderita memerlukan terapi pengganti ginjal, berupa 

dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2007). 

Hemodialisa adalah suatu proses dimana terjadi difusi partikel terlarut 

(salut) dan air secara pasif melalui darah menuju kompartemen cairan dialisa 

melewati membrane semi permiabel dalam dialiser (Price & Wilson, 2005). 

Tujuan utama hemodialisis adalah menghilangkan gejala yaitu mengedalikan 

uremia, kelebihan cairan dan ketidakseimbangan elektrolit yang terjadi pada 

pasien Chronic Kidney Disease (Kallenbach. 2005). 

Pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis terjadi 

fluktuasi status volume cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit plasma yang sangat 

tergantung pada jumlah cairan yang diminum dan fungsi ginjal sisa (Lubis, 2009). 
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Kelebihan ataupun kekurangan cairan ini dapat meningkatkan morbiditas dan 

mortalitas pada pasien yang menjalani hemodialisis (Pace, 2007), terutama yang 

berhubungan dengan komplikasi kardiovaskulernya. Beberapa komplikasi akibat 

kegagalan mengatur asupan cairan pada pasien gagal ginjal antara lain; hipertensi 

yang tak terkendali, hipotensi intradialisis, edema perifer, ascites, efusi pleura dan 

gagal jantung kongestif. 

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan dalam mengatur asupan cairan 

yang berujung pada fluktuasi cairan adalah kurangnya pengetahuan dan 

ketidakpatuhan pasien mengenai pentingnya mengatur kebiasaan minum. Konsumsi 

air minum melebihi batas yang dianjurkan dapat meningkatkan resiko komplikasi 

seperti di atas dan terutama yang berhubungan dengan komplikasi kardovaskular. 

Studi pendahuluan telah dilakukan di unit hemodialisis Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Oktober 2012. Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta memberikan pelayanan kesehatan 

hemodialisa dan memiliki mesin hemodialisa  sebanyak 25 unit yang terdiri dari 3 

mesin Frezenius, 18 mesin Nipro (2 mesin berada di ruang Isolasi), 4 mesin 

Brown dengan perawat sebanyak 15 orang dan jumlah pasien sebanyak ± 300 

orang. Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta diselenggarakan selama 6 hari kerja, tiap hari terbagi dalam 2 shift yaitu 

shift pagi dan shift sore. Jika ada pasien yang harus di lakukan hemodialysis 

segera ada shift tambahan. Pasien yang menjalani hemodialisis antara 1-2 kali 
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dalam 1 minggu, adapun lama setiap hemodialisis adalah 3-5 jam dalam setiap 

dilakukan hemodialisis. 

Hasil observasi peneliti menemukan ± 40% dari pasien yang menjalani 

hemodialisa mengalami komplikasi ascites, Pembahasan pada asuhan 

keperawatan ini akan berguna untuk meyelesaikan masalah asites yang sering 

muncul pada pasien yang menjalani hemodialisis, sehingga kedepan perawat 

mampu mengantisipasi masalah yang muncul, berdasarkan uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai Asuhan Keperawatan 

Pada Tn. S dengan Chronic Kidney Disease yang Mengalami asites diruang 

Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan KTI ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu:  

Bagaimana Asuhan Keperawatan pada Tn. S dengan Chronic Kidney Disease 

yang Mengalami Asites diruang Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi Surakarta? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum  

Mengetahui dan mendapatkan pengalaman yang nyata tentang “Asuhan 

Keperawatan yang tepat pada Tn. S dengan Chronic Kidney Disease yang 

Mengalami Asites diruang Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
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Moewardi Surakarta”. 

2.  Tujuan khusus  

Memperoleh pengalaman nyata tentang tahap proses perawatan pasien 

Hemodialisis yang mengalami Asites dirumah sakit umum daerah Dr. 

Moewardi Surakarta yang meliputi :  

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada Tn. S dengan CKD yang 

mengalami asites. 

b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan dengan tepat pada Tn. S 

dengan CKD yang mengalami asites. 

c. Membuat asuhan keperawatan pada Tn. S dengan tepat sesuai teori 

yang ada.  

 

D. Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

Bisa menambah referensi tentang asuhan keperawatan dengan 

Chronic Kidney Disease yang mengalami Asites di ruang Hemodialisis 

sehingga wawasan mahasiswa lebih meningkat. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai  tambahan  informasi  dan  bahan  kepustakaan  dalam 

pemberian asuhan keperawatan dengan Chronic Kidney Disease yang 

mengalami Asites.  

 



5 
 

3. Bagi Perawat 

Memberikan pengetahuan tentang asuhan keperawatan dengan 

Chronic Kidney Disease yang mengalami Asites.  

4. Bagi Rumah Sakit 

Hasil karya tulis diharapkan menjadi informasi dalam saran dan 

evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan yang lebih kepada pasien rumah 

sakit yang akan datang. 


