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ABSTRAK 
 
  
Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan 
irreversibel. Salah satu penatalaksanaan pada penderita gagal ginjal kronik adalah 
hemodialisa dan pada saat ini hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal yang 
paling banyak dilakukan dan jumlahnya dari tahun ketahun terus meningkat. prosedur 
hemodialisa bukan berarti tanpa resiko. Meskipun hemodialisa aman dan bermanfaat 
untuk pasien, namun bukan berarti tanpa efek samping dan anemia adalah komplikasi 
yang paling umum muncul pada saat hemodialisis. Tujuan umum untuk mengetahui dan 
mendapatkan pengalaman yang nyata tentang asuhan keperawatan yang tepat pada 
pasien dengan CKD dengan anemia. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif  
dengan pendekatan studi  kasus. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pada pasien 
Nn. D mengalami masalah anemia saat menjalani hemodialisa yang memerlukan 
perhatian khusus bagi perawat untuk menanganinya. 
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NURSING CARE TO Nn. D  
WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE BY ANEMIA IN THE 

HEMODYALISIS ROOM AT RSUD Dr. MOEWARDI OF SURAKARTA 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive and irreversible renal. One of 
management in chronics kidney failure patient is hemodialysis and today hemodialysis is 
renal replacement therapy is the most widely performed and the number continues to 
increase from year to year. Hemodialysis procedure is not without risk. Although 
hemodialysis is safe and beneficial for patients, but not without side effects and anemia 
are the most common complications occur during hemodialysis. The general purpose of 
the writing are know and get the real experience of "nursing appropriate in patients with 
ckd are experiencing anemia. The method used is descriptive method with approach of 
case studies. The conclusion of this scientific paper is on Nn. D patients experiencing 
problems while undergoing hemodialysis anemia requiring special attention for nurses to 
handle it. 
 
 
Key Words : Hemodialysis, Anemia 
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PENDAHULUAN 
Gagal Ginjal Kronik (GGK) 

atau Chronic Kidney Disease (CKD) 
adalah suatu penurunan fungsi ginjal 
yang cukup berat dan terjadi secara 
perlahan  dalam waktu yang lama 
(menahun) yang di sebabkan oleh 
berbagai penyakit ginjal, bersifat 
progesif dan umumnya tidak dapat 
pulih (Smeltzer, 2008). 

 Ginjal adalah salah satu 
organ utama sistem kemih atau 
uriner (tractus urinarius) yang 
berfungsi menyaring dan membuang 
cairan sampah metabolisme dari 
dalam tubuh. Fungsi ginjal secara 
umum antara lain yaitu sebagai 
ultrafiltrasi yaitu proses ginjal dalam 
menghasilkan urine, keseimbangan 
elektrolit, pemeliharaan 
keseimbangan asam basa, 
eritropoiesis yaitu fungsi ginjal dalam 
produksi eritrosit, regulasi kalsium 
dan fosfor atau mengatur kalsium 
serum dan fosfor, regulasi tekanan 
darah, ekresi sisa metabolik dan 
toksin (Baradewo,Wilfriad & 
Yakobus, 2009). 

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). 

Komplikasi atau dampak 
dilakukan hemodialisa pada pasien 
gagal ginjal kronik ( GGK) adalah 
hipoglikemia. Hal ini karena terlalu 
banyak darah  yang terbuang saat 
sirkulasi  hemodialisa, termasuk 
glukosa (gula darah) yang 
terkandung dalam darah juga 
terbuang bersama sisa – sisa 
metabolisme lainnya. Sehingga 
kadar gula darah dalam tubuh 
mengalami penurunan, yang 
mengakibatkan pasien mengalami 
kelelahan atau lemas setelah 
dilakukan hemodialisa (NKDEP, 
2011). 

Saat ini jumlah CKD sudah 
bertambah banyak dari tahun ke 
tahun. Di Indonesia tahun 2010 
prevalensinya 12,5% atau 18 juta 
orang dewasa yang terkena PGK 
(Thata, Mohani, Widodo, 2010). 
Menurut data Dinas Kesehatan Jawa 
Tengah jumlah penderita CKD di 
Jawa Tengah tahun 2004 sekitar 
169 kasus (Firmansyah, 2010). 

Berdasarkan survei di ruang 
hemodialisa di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta bulan Oktober 2012. 
Penulis memperoleh data bahwa 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
memiliki pelayanan kesehatan 
hemodialisa dan memiliki mesin 
hemodialisa  sebanyak 25 unit yaitu 
mesin prezenius ada 3 unit, mesin 
brown ada 4 unit, dan mesin nipro 
ada 18 unit, 2 dari 18 mesin nipro 
digunakan untuk pasien HBSag + 
(ruang isolasi), dengan jumlah 
tenaga perawat sebayak 15 orang 
dan jumlah pasien sebanyak ±300 
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orang, sedangkan pasien yang 
dilakukan hemodialisa karena gagal 
ginjal kronik yang mengalami 
hipoglikemia sebanyak 30%. 
Pelayanan Hemodialisa di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta 
diselenggarakan selama 6 hari kerja, 
tiap hari terbagi dalam 2 shift yaitu 
shift pagi dan shift siang, dan 
apabila ada program cito atau 
pasien yang perlu hemodialisa diluar 
jam kerja maka ada sift tambahan. 
Pasien menjalani hemodialisa antara 
1-2 kali dalam 1 minggu, adapun 
lama setiap hemodialisis adalah 4-5 
jam dalam setiap dilakukan 
hemodialisa. Oleh karena itu penulis 
berminat untuk membuat sebuah 
karya tulis ilmiah dengan judul 
“Asuhan Keperawatan Pada Tn. S 
Dengan Gagal Ginjal Kronik yang 
mengalami Hipoglikemia di Ruang 
Hemodialisa RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta” 

 
LANDASAN TEORI 
Teori Gagal Ginjal Kronik  

The Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (K/DOQI) 
menyatakan gagal ginjal kronik 
terjadi apabila berlaku kerusakan 
jaringan ginjal atau menurunnya 
glomerulus filtration rate (GFR) 
kurang dari 60 mL/min/1.73 m2 
selama 3 bulan atau lebih. 
Adapun beberapa penyebab dari 
gagal ginjal kronik ( GGK) yaitu: 
1) Glomerulonefritis kronis 
2) Pielonefritis 
3) Diabetes mellitus 
4) Hipertensi yang tidak terkontrol 
5) Obstruksi saluran kemih 
6) Penyakit ginjal polikistik 

7) Gangguan vaskuler 
8) Lesi herediter 
9) Agen toksik (timah, kadmium, dan 

merkuri), (Laughlin, 2008). 
Gagal ginjal kronis selalu 

berkaitan dengan penurunan 
progresif GFR. Pada waktu terjadi 
kegagalan ginjal sebagian nefron 
(termasuk glomerulus dan tubulus) 
diduga utuh sedangkan yang lain 
rusak (hipotesa nefron utuh). Nefron-
nefron yang utuh hipertrofi dan 
memproduksi volume filtrasi yang 
meningkat disertai reabsorpsi 
walaupun dalam keadaan 
penurunan GFR. Metode adaptif ini 
memungkinkan ginjal untuk 
berfungsi sampai ¾ dari nefron–
nefron rusak. Beban bahan yang 
harus dilarut menjadi lebih besar 
daripada yang bisa direabsorpsi 
berakibat diuresis osmotik disertai 
poliuri dan haus (dehidrasi). 

Selanjutnya karena jumlah 
nefron yang rusak bertambah 
banyak oliguri. Pada tahap ini fungsi 
renal menurun, produk akhir 
metabolisme protein normalnya 
diekresikan kedalam urine tertimbun 
dalam darah. Pada penyakit ginjal 
tahap akhir urin tidak dapat 
dikonsentrasikan atau diencerkan 
secara normal sehingga terjadi 
ketidakseimbangan cairan elektrolit. 
Natrium dan cairan tertahan 
meningkatkan resiko gagal jantung 
kongestif. Penderita dapat terjadi 
sesak nafas, akibat 
ketidakseimbangan suplai oksigen 
yang sesuai dengan kebutuhan. Hal 
ini menimbulkan resiko kelebihan 
volume cairan dalam tubuh, 
sehingga perlu dimonitor balance 
cairannya.  
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Semakin menurunnya fungsi 
renal maka produksi hormon 
eritropoeitin (EPO) akan berkurang 
akibat berkurangnya massa sel-sel 
tubulus ginjal. Padahal hormon ini 
sangat diperlukan oleh sumsum 
tulang  untuk merangsang  
pembentukan sel-sel darah merah 
dalam jumlah yang cukup untuk  
mengangkut oksigen ke seluruh 
tubuh. Jika eritropoietin berkurang,  
maka sel-sel darah merah yang 
terbentuk pun akan berkurang. 
Apabila sel darah merah mengalami 
penghancuran dalam sirkulasi, maka 
hemoglobin akan muncul dalam 
plasma atau hemoglobinemia. 
Apabila konsentrasi plasmanya 
melebihi kapasitas haptoglobin 
plasma (protein pengikat untuk 
hemoglobin bebas) maka 
hemoglobin akan berdifusi dalam 
glomerus ginjal dan kedalam urin, 
(Brunner & Suddarth, 2006) 

 
 
Teori Tentang Hemodialisa 

Hemodialisa merupakan 
proses eliminasi sisa-sisa produk 
metabolisme (protein) dan gangguan 
keseimbangan cairan dan elektrolit 
antara kompartemen darah dan 
dialisat melalui selaput membran 
semipermiabel yang berperan 
sebagai ginjal buatan (Sukandar, 
2006) 

Ada 3 prinsip dasar dalam 
hemodialisa yang bekerja pada saat 
yang sama yaitu: 
1) Proses Difusi 

Merupakan proses 
berpindahnya suatu zat terlarut 
yang disebabkan karena adanya 
perbedaan konsentrasi zat-zat 
terlarut dalam darah dan dialisat. 
Perpindahan molekul terjadi dari 
zat yang berkonsentrasi tinggi ke 

yang berkonsentrasi lebih rendah. 
Pada hemodialisa pergerakan 
molekul atau zat ini melalui suatu 
membran semi permeabel yang 
membatasi kompartemen darah 
dan kompartemen dialisat. 
Proses difusi dipengaruhi oleh: 
a) Perbedaan konsentrasi  
b) Berat molekul (makin kecil 

BM suatu zat, makin cepat 
zat itu keluar) 

c) QB (Blood Pump) 
d) Luas permukaan membran 
e) Temperatur cairan 
f) Proses konvektik 
g) Tahanan atau resistensi 

membran 
h) Besar dan banyaknya pori 

pada membran 
i) Ketebalan atau permeabilitas 

dari membran. 
 

2) Proses Ultrafiltrasi 
Berpindahnya zat pelarut (air) 
melalui membran semi permeabel 
akibat perbedaan tekanan 
hidrostatik pada kompartemen 
darah dan kompartemen dialisat. 

Tekanan hidrostatik atau 
ultrafiltrasi adalah yang memaksa air 
keluar dari kompartemen darah 
kekompartemen dialisat. Besar 
tekanan ini ditentukan oleh tekanan 
positif dalam kompartemen darah 
(positive pressure) dan tekanan 
negatif dalam kompartemen dialisat 
(negative pressure) yang disebut 
TMP (trans membrane pressure) 
dalam mmHg. 
a. Komplikasi yang banyak terjadi 

selama proses hemodialisa, 
secara menurun berdasarkan 
frekuensi kejadiannya. 
1) Hipotensi  
2) Mual dan Muntah 
3) Sakit Kepala 
4) Demam Disertai Menggigil 
5) Nyeri Dada 
6) Perdarahan AV Shunt 

Setelah Dialisis. 
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7) Kram Otot 
8) Dialiser Leak / Bocor 
9) Dialiser Beku 
10) Emboli Udara 

Mekanisme utama pada 
proses hemodialisis adalah darah 
dipompakan dari dalam tubuh masuk 
ke dalam suatu ginjal buatan yaitu 
dialiser yang terdiri dari 2 
kompartemen yang terpisah. Darah 
pasien dipompa dan dialirkan ke 
dalam kompartemen darah yang 
dibatasi oleh selaput semipermeabel 
buatan (artifisial) dengan 
kompartemen dialisat yang 
kemudian akan dibersihkan pada 
dializer dan selanjutnya akan 
dipompakan kembali ke dalam tubuh 
pasien. Cairan dialisis dan darah 
yang terpisah akan mengalami 
perubahan konsentrasi karena zat 
terlarut berpindah dari konsentrasi 
yang tinggi kearah konsentrasi yang 
rendah sampai konsentrasi zat 
terlarut sama di kedua kompartemen 
atau berdifusi. Dengan 
menggunakan kompeterisasi, 
beberapa parameter penting dapat 
dimonitor seperti laju darah dan 
dialysat, tekanan darah, detak 
jantung.  

Melalui Arteriovenous Fistula, 
aliran darah dari tubuh pasien 
dialihkan ke mesin hemodialisis 
yang terdiri dari selang inlet atau 
arterial (menuju ke mesin), dan 
selang outlet atau venous (dari 
mesin kembali ke tubuh). Jumlah 
darah yang menempati sirkulasi 
darah dimesin mencapai 200 mL. 
Darah akan dibersihkan dari 
sampah-sampah hasil metabolisme 
secara kontinu menembus membran 
dan menyebrang ke kompartemen 
dialisat. Di lain pihak, cairan dialisat 
mengalir dengan kecepatan 500 
mL/menit ke dalam kompatemen 
dialisat. Selama proses hemodialisis, 

heparin diberikan untuk mencegah 
pembekuan darah ketika berada 
diluar vaskular, (Sukandar, 2006). 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan deskriptif 
komparatif  yang mencoba 
menjelaskan tentang konsep asuhan 
perawatan pada pasien gagal ginjal 
kronik dengan anemia saat 
dilakukan hemodialisa antara teori 
dengan praktek dilapangan. 
 
Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di ruang 
Hemodialisa RSUD Dr Moewardi 
Surakarta. Waktu penelitian 
dilakukan pada hari jum’at, tanggal 
12  Oktober 2012 pada pukul 07.20 
WIB 

 
 

Teknik Pengambilan Data 
Teknik pengambilan data pada 

karya tulis ilmiah ini dengan cara 
melakukan wawancara langsung 
kepada klien dan kelurga serta 
perawat yang jaga di ruang 
hemodialisa, observasi dan 
pemeriksaan fisik serta ditunjang 
dengan studi dokumen dari RSUD 
Dr Moewardi Surakarta, yakni rekam 
medis pasien. 

 
Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti 
menganalisa data dengan menelah 
seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, yaitu wawancara, 
dan pengamatan, maka langkah 
berikutnya adalah mengadakan 
reduksi data dari hasil pengkajian 
selama diruang Hemodialisa yang 
kemudian akan dibandingkan antara 
teori dengan kenyataan yang ada 
pada asuhan keperawatan pada Tn. 
S dengan Gagal Ginjal Kronik yang 
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mengalami Hipoglikemia di RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan 
membahas tentang diagnosa 
keperawatan pada Nn. D dengan 
gagal ginjal kronik dengan anemia. 
A. Pengkajian 

Pengkajian ini dilakukan dengan 
cara wawancara, observasi, 
pemeriksaan fisik dan studi kasus. 
Hasil pengkajian didapatkan klien 
mengatakan berat badannya 
meningkat 2 kg, BB klien saat 
ditimbang  47 kg dan BB post HD 
yang lalu 45 kg, hasil GFR  7,02 
ml/menit/1,73m2, Hb : 7,2 g/ dl, 
tampak oedema pada bagian tangan 
dan kaki dengan oedema derajat II, 
yaitu kedalaman 3mm dengan waktu 
kembali 5 detik. 

Data yang tidak ditemukan 
dalam kasus yaitu : tidak ditemukan 
mual-muntah pada klien, penglihatan 
tidak kabur, tidak terjadi kram otot, 
kejang, maupun kesemutan, tidak 
terjadi penurunan tingkat kesadaran 
atau koma, klien tidak mengalami 
cemas maupun perasaan takut saat 
melakukan hemodialisa. 
B. Diagnosa  

Diagnosa keperawatan yang 
muncul pada klien Nn. D dengan 
gagal ginjal kronik dengan anemia 
antara lain sebagai berikut : 
1. Kelebihan Volume Cairan 

Berhubungan Dengan 
Kerusakan Fungsi GFR 
(Glomerulous Filtration Rate) 

Data yang diperoleh yaitu klien 
mengatakan berat badan meningkat 
2 kg, klien mengeluh badan terasa 
berat dan mudah capek saat 
melakukan aktivitas, BB klien saat 
ditimbang  47 kg dan BB post HD 
yang lalu 45 kg, hasil GFR  7,02 
ml/menit/1,73m2, tampak oedema 
pada bagian tangan dan kaki 

dengan oedema derajat II, yaitu 
kedalaman 3mm dengan waktu 
kembali 5 detik, TD: 110/70 mmHg, 
Nadi: 98 x/mnt, BB: 47kg RR: 28 
x/mnt, Suhu : 36,3ºC. Hal ini sudah 
sesuai dengan teori dari Nanda 
(2009) yang menyatakan bahwa 
kelebihan volume cairan ditandai 
salah satunya dengan kenaikan 
berat badan pada waktu yang 
singkat. 

Pada implementasi dengan 
diagnosa pertama pada Nn D saat 
dilakukan hemodialisa dengan 
anemia adalah sebagai berikut baik 
yang dilakukan maupun tidak 
dilakukan. 

Yang sudah dilakukan oleh 
perawat yaitu : 
a. Mengkaji klien sebelum 

dilakukan hemodialisa, seperti 
menimbang berat badan, 
mengisi inform consent, 
menanyakan terakhir makan dan 
minum dan menanyakan 
kesiapan pasien untuk dilakukan 
hemodialisa 
Rasional : Pengkajian 
merupakan dasar dan data dasar 
berkelanjutan untuk memantau 
perubahan dan mengevaluasi 
intervensi (Nanda, 2009) 

b. Memonitor lokasi, luas, oedema. 
Rasional : untuk mengetahui 
pembengkakan atau derajat 
oedema pada klien (Nanda, 
2009) 

c. Memonitor vital sign sebelum 
hemodialisa, selama 
hemodialisa, dan sesudah 
hemodialisa. 
Rasional : mengetahui kondisi 
klien dan mencatat nilai vital sign 
yang abnormal (Nanda, 2009) 

d. Melakukan tindakan hemodialisa 
selama 4 jam, dengan QB : 200 
ml / menit, UF Goal 4000 ml. 
Rasional : Dialysis akan 
menurunkan volume cairan yang 
berlebih (Nanda, 2009) 
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Intervensi yang seharusnya 
dilakukan tetapi belum dilakukan 
oleh perawat adalah sebagai berikut: 
a. Mencatat intake dan output 

cairan pada klien. 
Rasional : dapat mengidentifikasi 
dehidrasi, kehilangan berlebihan 
atau alat dalam mengidentifikasi 
defisiensi diet (Nanda, 2009) 

b. Membatasi masukan cairan. 
Rasional : Pembatasan cairan 
akan menentukan berat tubuh 
ideal, keluaran urine, dan respon 
terhadap terapi (Nanda, 2009) 

c. Melakukan kolaborasi dengan 
laboratorium dalam pengecekan 
ureum dan kreatinin. 
Rasional : mengidentifikasi 
defisiensi dan kebutuhan 
pengobatan atau respon 
terhadap terapi yang diberikan 
(Nanda, 2009) 

2. Gangguan Perfusi Jaringan 
Berhubungan Dengan 
Penurunan Hb  

Data yang diperoleh yaitu klien 
mengatakan badannya lemas, wajah 
klien tampak pucat, konjungtiva 
anemis, telapak tangan tampak 
pucat, Hb : 7,2 g/ dl, TD: 110/70 
mmHg, Nadi: 98 x/mnt, BB: 47kg 
RR: 28 x/mnt, Suhu : 36,3ºC. Hal ini 
sudah sesuai dengan teori dari 
Nanda (2009) yang menyatakan 
bahwa gangguan perfusi jaringan 
ditandai salah satunya dengan Hb 
kurang dari normal. 

Pada implementasi dengan 
diagnosa kedua pada Nn D saat 
dilakukan hemodialisa dengan 
anemia yang sudah dilakukan oleh 
perawat adalah sebagai berikut: 
a. Memantau kadar Hb sebelum 

dilakukan hemodialisa. 
Rasional : mengidentifikasi 
defisiensi dan kebutuhan 
pengobatan atau respon terhadap 
terapi yang diberikan (Nanda, 
2009) 

b. Memonitor vital sign. 

Rasional : Memberikan informasi 
tentang derajat atau keadekuatan 
perfusi jaringan dan membantu 
menentukan kebutuhan intervensi 
(Nanda, 2009) 

c. Melakukan kolaborasi dalam 
pemberian transfusi darah sesuai 
dengan intruksi dokter. 
Rasional : mengidentifikasi 
defisiensi dan kebutuhan 
pengobatan atau respon terhadap 
terapi yang diberikan (Nanda, 
2009) 

d. Melakukan kolaborasi dengan 
laboratorium untuk memonitor  
ureum dan kreatinin. 
Rasional : mengidentifikasi 
defisiensi dan kebutuhan 
pengobatan atau respon terhadap 
terapi yang sudah diberikan 
(Nanda, 2009) 

Intervensi yang seharusnya 
dilakukan tetapi belum dilakukan 
oleh perawat adalah sebagai berikut: 
a. Memonitor kadar Hb setelah 

dilakukan hemodialisa. 
Rasional : mengidentifikasi 
defisiensi dan kebutuhan 
pengobatan atau respon terhadap 
terapi yang diberikan (Nanda, 
2009) 

b. Memonitor  adanya diplopia, 
pandangan kabur, nyeri kepala. 

c. Memberikan terapi O2 selama 
proses hemodialisa. 
Rasional : memaksimalkan 
transport oksigen ke jaringan 
(Nanda, 2009) 

 
C. Evaluasi 

Evaluasi merupakan ukuran 
dari keberhasilan asuhan 
keperawatan yang dilakukan oleh 
penulis dalam bentuk SOAP. Dalam 
penulis melakukan evaluasi maka 
diagnosa yang telah berhasil teratasi 
yaitu : 
1. Kelebihan volume cairan 

berhubungan dengan kerusakan 
fungsi GFR (Glomerulous 
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Filtration Rate). Diagnosa ini 
teratasi sebagian karena sudah 
memenuhi kriteria hasil yaitu 
berat badan stabil atau berat 
badan turun setelah dilakukan 
hemodialisa.  

2. Gangguan perfusi jaringan 
berhubungan dengan penurunan 
Hb. 
Diagnosa ini teratasi karena 
sudah memenuhi kriteria hasil 
yaitu klien tidak lemas dan 
dilakukan tranfusi darah 2 kolf. 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
1. Dalam melakukan pengkajian 

pada Nn. D penulis berusaha 
untuk menerapkan teori 
keperawatan pada kasus gagal 
ginjal kronik dengan anemia yaitu 
diperoleh data bahwa klien 
mengatakan berat badannya 
meningkat 2 kg, BB klien saat 
ditimbang  47 kg dan BB post HD 
yang lalu 45 kg, hasil GFR  7,02 
ml/menit/1,73m2, Hb : 7,2 g/ dl, 
tampak oedema pada bagian 
tangan dan kaki dengan oedema 
derajat II, yaitu kedalaman 3mm 
dengan waktu kembali 5 detik. 

2. Pada kasus gagal ginjal kronik 
dengan anemia ini, penulis  
memunculkan 2 diagnosa yaitu : 
kelebihan volume cairan 
berhubungan dengan kerusakan 
fungsi GFR dan gangguan perfusi 
jaringan berhubungan dengan 
penurunan Hb. 

3. Intervensi keperawatan pada 
gagal ginjal kronik dengan 
anemia antara lain : mengkaji 
klien sebelum dilakukan 
hemodialisa, seperti timbang 

berat badan, memonitor vital sign, 
mengisi inform consent, 
menanyakan terakhir makan dan 
minum, menanyakan kesiapan 
pasien untuk dilakukan 
hemodialisa, memonitor lokasi 
maupun luas oedema, memantau 
kadar Hb sebelum dilakukan 
hemodialisa, melakukan tindakan 
hemodialisa selama 4 jam, 
dengan QB : 200 ml / menit, UF 
Goal 4000 ml, dan melakukan 
kolaborasi dalam pemberian 
transfusi darah sesuai dengan 
intruksi dokter. 

4. Penulis juga berusaha melakukan 
evaluasi terhadap implementasi 
yang sudah dilakukan yaitu: 
diagnosa kelebihan volume 
cairan berhubungan dengan 
kerusakan fungsi GFR 
(Glomerulous Filtration Rate), 
diagnosa ini teratasi sebagian 
yaitu berat badan kembali turun 2 
kg setelah dilakukan hemodialisa 
dan diagnosa gangguan perfusi 
jaringan berhubungan dengan 
penurunan Hb, diagnosa ini 
teratasi karena sudah memenuhi 
kriteria hasil yaitu klien tidak 
lemas dan dilakukan tranfusi 
darah 2 kolf. 
 

Saran 
Dalam melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien Nn. D 
penulis menyatakan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Bagi mahasiswa keperawatan 

agar dapat terus meningkatkan 
wawasan tentang asuhan 
keperawatan pada klien gagal 
ginjal kronik dengan anemia 
saat tindakan hemodialisa. 
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2. Bagi perawat semoga akan 
terus meningkatkan kualitas 
dalam memberikan asuhan 
keperawatan pada klien 
hemodialisa dengan anemia 
sehingga meminimalkan 
masalah keperawatan setelah 
dilakukan intervensi dan 
sebagai bahan evaluasi dalam 
perawatan klien anemia yang 
dilakukan hemodialisa. 

3. Bagi penulis untuk lebih 
menggali lagi dan 
meningkatkan teori-teori serta 
penemuan yang mendukung 
kasus klien yang dilakukan 
hemodialisa dengan anemia. 

4. Mengikutsertakan keluarga dalam 
perawatan klien saat melakukan 
hemodialisa. 

5. Klien hendaknya melakukan 
hemodialisa secara teratur dan 
menaati program terapi yang 
sesuai  dengan yang dianjurkan 
agar tidak terjadi komplikasi. 
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