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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik saat ini merupakan masalah kesehatan yang 

penting mengingat selain insidens dan pravelensinya yang semakin 

meningkat, pengobatan pengganti ginjal yang harus di jalani oleh penderita 

gagal ginjal merupakan pengobatan yang sangat mahal. Dialisa adalah suatu 

tindakan terapi pada perawatan penderita gagal ginjal terminal. Tindakan ini 

sering juga di sebut sebagai terapi pengganti karena berfungsi menggantikan 

sebagian fungsi ginjal. Terapi pengganti yang sering di lakukan adalah 

hemodialisis dan peritonealialisa. Diantara kedua jenis tersebut, yang 

menjadi pilihan utama dan metode perawatan yang umum untuk penderita 

gagal ginjal adalah hemodialisis (Arliza,2006) 

Sedangkan salah satu penatalaksanaan pada penderita gagal ginjal 

kronik adalah hemodialisa. Hal ini karena hemodialisa merupakan  terapi 

pengganti ginjal yang bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme 

protein atau mengoreksi gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Terapi 

hemodialisa yang dijalani penderita gagal ginjal tidak mampu mengimbangi 

hilangnya aktivitas metabolik atau endokrin yang dilaksanakan ginjal akan 

berpengaruh terhadap kualitas hidup  pasien (Raharjo, 2006). 
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Penyakit hipertensi dan gagal ginjal di Indonesia selalu mengalami 

peningkatan tiap tahunnya, untuk penyakit ginjal kronik, peningkatan terjadi 

sekitar 2-3 kali lipat tahun sebelumnya (Anonim,2008). 

Berdasarkan Survei di ruang hemodialisa di RSUD Moewardi di 

dapatkan ada 300 orang pasien yang dilakukan tindakan hemodialisa selama 

bulan Oktober 2012. Di RSUD Moewardi memiliki 25 unit mesin 

hemodialisa, 15 perawat yang terdiri dari 2 shift yaitu shift pagi dan siang 

selain di luar dari shift tersebut RSUD Moewardi juga memberikan 

pelayanan shift cito yang biasa di lakukan setelah shift siang. Karakteristik 

mesin yang di miliki RSUD Moewardi yaitu terdapat 25 unit terdiri dari 

brown sejumlah 5 unit, nipro sejumlah 18 unit, dan presenius sejumlah 3 

dan pelayanan di lakukan selama 6 hari kerja.lama di berikan  hemodialisa 

3-5 jam. Pasien yang menjalani hemodialisa 1-2 kali satu minggu  (Data 

Ruang hemodialisa oktober 2012).  

Hasil observasi peneliti menemukan masih ditemukan gagal ginjal 

kronik pada saat mejalani hemodialisis, Pembahasan pada asuhan 

keperawatan ini akan berguna untuk meminimalkan masalah gagal ginjal 

kronik 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 Ny. M dengan Gagal 

Ginjal Kronik diruang Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

 ”Bagaimana Asuhan Keperawatan Ny M  Dengan Gagal Ginjal 

Kronik di Ruang Hemodialisa RSUD Muwardi  Surakarta?” 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk  mengetahui 

asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik yang 

dilakukan hemodialisa. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dibuat untuk mengetahui tentang : 

a. Pengkajian yang dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal 

kronik yang dilakukan hemodialisa. 

b.  Diagnosa keperawatan yang muncul untuk pasien gagal ginjal 

kronik yang dilakukan hemodialisa  

c. Intervensi keperawatan untuk pasien dengan gagal ginjal kronik 

yang dilakukan hemodialisa  

d. Evaluasi keperawatan untuk pasien dengan gagal ginjal kronik 

yang dilakukan hemodialisa  
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis 

Memberikan pengalaman yang nyata dan menambah pengetahuan 

tentang asuhan keperawatan pasien dengan gagal ginjal kronik yang 

dilakukan hemodialisa.  

2. Bagi institusi 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang datang 

3. Bagi rumah sakit 

Memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik yang di ruang 

Hemodialisa, sehingga institusi rumah sakit diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan kesehatan  bagi penderita gagal ginjal kronik 

yang mengalami hemodialisa. 


