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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal ginjal kronis adalah destruksi 

struktur ginjal yang progresif dan terus-menerus. Gagal ginjal kronis dapat timbul 

dari hampir semua penyakit, pada individu yang rentan, nefropati analgesik, 

destruksi papila ginjal yang terkait dengan pemakaian harian obat-obat analgesik 

selama bertahun-tahun dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Apa pun 

sebabnya, terjadi perburukan fungsi ginjal secara progresif yang ditandai dengan 

penurunan GFR yang progresif (Corwin, 2009). Pada pasien GGK dimulai pada 

fase awal gangguan keseimbangan cairan, penanganan garam serta penimbunan 

zat-zat sisa masih bervariasi dan bergantung pada bagian ginjal yang sakit 

(Muttaqin, 2011). GGK mengakibatkan banyak masalah pada semua sistem pada 

tubuh tetapi tidak sama pada setiap pasien yaitu meliputi gangguan pada sistem 

respirasi, kardiovaskular, gaststrointestinal, eliminasi, neuromuskular, cairan dan 

elektrolit, keseimbangan asam-basa, endokrin, dan hematologi (Nursalam, 2006). 

Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan ginjal secara progresif sehingga 

ginjal gagal menjalankan fungsinya dalam proses filtrasi, reabsorbsi, sekresi dan 

menyesuaikan kepekatan atau jumlah bahan-bahan yang terkandung dalam darah.  

 Kejadian CKD semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kejadian 

CKD di dunia tahun 2009 menurut USDRS terutama di Amerika rata-rata 

prevalensinya 10 – 13% atau sekitar 25 juta orang yang terkena CKD. Di 

Malaysia, dengan populasi 18 juta, diperkirakan terdapat 1800 kasus baru gagal 

ginjal pertahunnya. Di negara-negara berkembang lainnya, insiden ini perkirakan 



sekitar 40 – 60 kasus perjuta penduduk per tahun (Suwitra, 2006). Sedangkan 

kasus di Indonesia pada tahun 2009 pravalensinya 12,5% atau sebanyak 18 juta 

orang dewasa yang terkena CKD (Thata dkk, 2009). Yogiantoro (2012) 

menyampaikan bahwa kasus CKD semakin meningkat dan pada 1970, jumlah 

penderita < 500.000 kasus, sedangkan pada 2010 tercatat sebanyak 2 juta kasus 

CKD. Berdasarkan pengamatan di Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. 

Ramelan Surabaya didapatkan data bahwa pada tahun 2012 kejadian CKD 

sebanyak 73 orang (6,1%) dari total 1191 orang (100%) dan termasuk ke dalam 

sepuluh besar penyakit pada ruang tersebut (Buku 10 kasus Ruang Intensive Care 

Unit, 2012). Sedangkan pada bulan Januari – Juni pada tahun 2013 terdapat 25 

orang (4,4%) dirawat karena CKD dari total 558 orang (100%). 

Penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit yang 

mendasarinya, tapi dalam perkembangan selanjutnya proses yang terjadi 

kurang lebih sama. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi nefron 

yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi.  Pada 

penyakit ginjal kronik terdapat keluhan pada klien yang berasal dari respon 

uremik yaitu adanya pernafasan Kussmaul dengan pola nafas cepat dan masalah 

yang terjadi adalah ketidakefektifan pola napas (Muttaqin, 2011). Klien juga 

mempunyai keluhan penurunan pengeluaran urin dan masalah yang terjadi adalah 

ketidakefektifan perfusi jaringan renal (Taylor dan Ralph, 2010). Adanya 

kelemahan dan keletihan akibat anemia, ketidakadekuatan oksigenasi sekunder 

akibat gangguan komplikasi jantung atau paru mengakibatkan masalah intoleran 

aktivitas (Wilkinson, 2011). Jika sudah terdapat gejala dan komplikasi yang lebih 

serius, dan klien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal (renal replacement 



therapy) antara lain dialisis atau tansplantasi ginjal (Suwitra, 2006). Dalam hal ini 

diperlukan suatu upaya untuk menyikapi masalah yang terjadi pada klien dengan 

CKD tersebut di dalam bidang kesehatan terutama keperawatan yaitu 

dilaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan CKD dengan baik. 

Solusi dalam penatalaksaan klien dengan CKD pada umumnya keadaan 

sudah sedemikian rupa sehingga etiologi tidak dapat diobati lagi. Usaha harus 

ditujukan untuk mengurangi gejala, mencegah kerusakan/pemburukan faal ginjal 

yang dapat terdiri dari usaha pengaturan minum, pengendalian hipertensi, 

pengendalian kalium dalam darah, penanggulangan anemia, penanggulangan 

asidosis, pengobatan dan pencegahan infeksi, pengurangan protein dalam 

makanan, pengobatan neuropati, dialisis dan transplantasi (Muttaqin, 2011). Klien 

yang mengalami CKD didiagnosis dengan penyakit ginjal tahap akhir pada saat 

filtrasi glomerulus ginjal tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan ekskresi dan 

kebutuhan metabolik tubuh. Klien yang mengalami penyakit ginjal tahap akhir 

harus mendapatkan terapi penggantian ginjal, misalnya hemodialisis atau dialisis 

peritoneum dalam waktu yang tidak terbatas atau mendapatkan transplantasi ginjal 

atau kematian merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi (Stillwell, 2011). 

Selain penatalaksanaan terapi diatas, sebagai perawat maka peran kita adalah 

melaksanakan asuhan keperawatan yang tepat untuk menghindari komplikasi 

akibat menurunnya fungsi ginjal dan stres serta kecemasan dalam menghadapi 

penyakit yang mengancam jiwa ini. Dalam hal ini diperlukan peran perawat 

sebagai salah satu bagian dari tim kesehatan melalui upaya preventive dengan 

memberikan health education kepada klien dan keluarga tentang pengertian, tanda 

dan gejala penyakit, komplikasi, hal yang harus dihindari serta memotivasi klien 



dan keluarga untuk selalu kontrol kesehatan rutin di rumah sakit atau pelayanan 

kesehatan terdekat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan CKD 

dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut ”Bagaimanakah Asuhan 

Keperawatan Kritis pada Klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

Asidosis Metabolik di Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan 

Surabaya?” 

 

1.3  Tujuan Penulisan  

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mahasiswa mampu mengidentifikasi Asuhan Keperawatan Kritis pada 

Klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan Asidosis Metabolik di 

Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus  

Adapun karya tulis ilmiah ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

mengarah pada proses keperawatan yaitu sebagai berikut:  

1.  Melakukan pengkajian pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) 

dengan Asidosis Metabolik di Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. 

Ramelan Surabaya. 



2.  Merumuskan diagnosis keperawatan pada klien dengan Chronic Kidney 

Disease (CKD) dengan Asidosis Metabolik di Ruang Intensive Care Unit 

RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

3. Merencanakan tindakan keperawatan pada klien dengan Chronic Kidney 

Disease (CKD) dengan Asidosis Metabolik di Ruang Intensive Care Unit 

RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

4.  Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan Chronic Kidney 

Disease (CKD) dengan Asidosis Metabolik di Ruang Intensive Care Unit 

RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

5. Mengevaluasi klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

Asidosis Metabolik di Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. 

Ramelan Surabaya. 

6.  Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada klien dengan Chronic 

Kidney Disease (CKD) dengan Asidosis Metabolik di Ruang Intensive 

Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

 

1.4  Manfaat Penulisan 

 Terkait dengan tujuan, maka karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis 

CKD dengan asidosis metabolik. 

 

 



2. Secara praktis, karya tulis ilmiah ini akan bermanfaat bagi: 

a. Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit  

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di rumah sakit 

agar dapat melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan CKD dengan 

asidosis metabolik dengan baik. 

b. Bagi peneliti 

Hasil studi kasus ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan melakukan studi kasus pada asuhan 

keperawatan pada klien dengan CKD dengan asidosis metabolik. 

c. Bagi profesi kesehatan 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada klien dengan 

CKD dengan asidosis metabolik. 

 

1.5  Metode Penulisan  

1.5.1 Metode  

 Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa atau gejala yang 

terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan yang mempelajari, 

mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan proses keperawatan 

dengan langkah – langkah pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi.  

 

 



1.5.2 Tehnik Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

Data diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga maupun tim 

kesehatan lain.  

2. Observasi 

Data diperoleh melalui observasi lebih mendalam pada klien.  

3. Pemeriksaan  

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosis keperawatan dan penanganan maupun pelaksanaan 

asuhan keperawatan selanjutnya.  

 

1.5.3 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari klien maupun 

dari keluarga klien.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga, orang terdekat dengan 

klien, catatan medik, hasil pemeriksaan dan tim kesehatan lain.  

 

1.5.4 Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

 Supaya lebih jelas dan lebih mudah maka penulis membagi seluruh studi  

kasus ini  menjadi tiga bagian sebagai berikut:  

1. Bagian awal, memuat halaman judul, surat pernyataan, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar singkatan.  

2. Bagian inti, terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri  dari sub  

bab sebagai berikut :  

a. BAB1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan 

sistematika penulisan karya tulis ilmiah. 

b. BAB 2 Tinjauan Pustaka berisi tentang konsep penyakit dari sudut 

medis dan Asuhan Keperawatan klien dengan diagnosis medis 

CKD dengan Asidosis Metabolik dan kerangka masalah. 

c. BAB 3 Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

d. BAB 4 Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 

e. BAB 5 Penutup berisi tentang simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan CKD dengan asidosis metabolik. Pada konsep penyakit 

akan diuraikan pengertian, etiologi, anatomi dan fisiologi ginjal, patofisiologi, 

klasifikasi, tanda dan gejala, pendekatan diagnostik, penatalaksanaan dan asuhan 

keperawatan pada klien dengan CKD. 

2.1  Konsep Penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.1.1  Pengertian CKD 

Gagal ginjal kronis adalah gangguan fungsi renal yang progresif dan 

irreversible dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme 

dan keseimbangan cairan dan elektrolit yang menyebabkan uremia (Smeltzer dan 

Bare, 2002). GGK merupakan kegagalan fungsi ginjal yang berlangsung perlahan-

lahan, penyebab yang berlangsung lama dan menetap sehingga ginjal tidak dapat 

menjalankan fungsinya yang berakibat penumpukan sisa metabolisme dan 

menimbulkan gejala (Nursalam, 2006). Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal 

ginjal kronis adalah destruksi struktur ginjal yang progresif dan terus-menerus. 

Gagal ginjal kronis dapat timbul dari hampir semua penyakit, pada individu yang 

rentan, nefropati analgesik, destruksi papila ginjal yang terkait dengan pemakaian 

harian obat-obat analgesik selama bertahun-tahun dapat menyebabkan gagal ginjal 

kronis. Apa pun sebabnya, terjadi perburukan fungsi ginjal secara progresif yang 

ditandai dengan penurunan GFR yang progresif (Corwin, 2009). Chronic Kidney 

Disease (CKD) biasanya akibat terminal dari destruksi jaringan dan kehilangan 

fungsi ginjal yang berlangsung secara berangsur dan keadaan ini dapat pula terjadi 

karena penyakit yang progresif secara cepat disertai awitan mendadak yang 



menghancurkan nefron dan menyebabkan kerusakan ginjal yang reversibel 

(Kowalak, 2011). Klien yang mengalami CKD didiagnosis dengan penyakit ginjal 

tahap akhir pada saat filtrasi glomerulus ginjal tidak dapat lagi memenuhi 

kebutuhan ekskresi dan kebutuhan metabolik tubuh. Klien yang mengalami 

penyakit ginjal tahap akhir harus mendapatkan terapi penggantian ginjal, misalnya 

hemodialisis atau dialisis peritoneum dalam waktu yang tidak terbatas atau 

mendapatkan transplantasi ginjal atau kematian merupakan suatu hal yang pasti 

akan terjadi (Stillwell, 2011).  

 

2.1.2 Etiologi  

Menurut Price dan Wilson (2005), penyebab gagal ginjal kronik bisa 

diakibatkan dari faktor penyakit di luar ginjal maupun penyakit pada ginjal itu 

sendiri yaitu sebagai berikut: 

1. Infeksi, seperti pielonefritis kronik. 

2. Penyakit peradangan, seperti glomerulonefritis 

3. Penyakit vascular hipertensif, seperti nefrosklerosis benigna dan 

nefrosklerosis maligna. 

4. Gangguan jaringan penyambung seperti SLE, sklerosis sistemik progresif. 

5. Gangguan kongenital dan herediter, seperti penyakit ginjal polikistik dan 

asidosis tubulus ginjal. 

6. Penyakit metabolik seperti DM, gout, hiperparatiroidisme.  

7. Nefropati toksik, seperti penyalahgunaan analgesik. 

8. Nefropati obstruksi, seperti traktus urinarius atas (batu, neoplasma dll). 

traktus urinarius bawah (striktur uretra, hipertrofi prostat dll). 

 



2.1.3  Anatomi dan Fisiologi Ginjal 

Secara anatomi, kedua ginjal terletak pada setiap sisi dari kolumna tulang 

belakang antara T12 dan L3. Ginjal kiri terletak lebih superior dibanding ginjal 

kanan. Permukaan anterior ginjal kiri diselimuti oleh lambung, pankreas, jejunum 

dan sisi fleksi kolon kiri. Ukuran setiap ginjal orang dewasa panjangnya 10 cm 

dengan 5,5 cm pada sisi lebar dan 3 cm pada sisi sempit dengan berat setiap ginjal 

berkisar 150 gr. Lapisan kapsul ginjal terdiri atas jaringan fibrous bagian dalam 

dan bagian luar. Bagian dalam memperlihatkan anatomis dari ginjal. Pembuluh-

pembuluh darah ginjal dan drainase ureter melewati hilus cabang sinus renal. 

Bagian luar berupa lapisan tipis yang menutup kapsul ginjal dan menstabilisasi 

struktur ginjal (Muttaqin, 2011).  

 
Gambar 2.1 Sayatan ginjal kanan (Saputra, 2011). 

 

Setiap ginjal terdiri atas sekitar satu juta unit fungsional yang disebut 

nefron. Setiap nefron berawal dari suatu berkas kapiler, yang disebut glomerulus. 

Plasma difiltrasi di sepanjang glomerulus melalui proses aliran yang deras dan 



masuk ke tubulus nefron yang melengkung dan berkelok-kelok. Dari plasma yang 

masuk ke dalam tubulus tersebut, hanya sebagian kecil yang diekskresi sebagai 

urin.  

 
Gambar 2.2 Struktur histologis dari nefron dan fungsi dari setiap segmen dari 

nefron (Walsh, 1998 dalam Muttaqin, 2011). 

 

Perkembangan segmen-segmen tubulus dari glomerulus ke tubulus 

proksimal, kemudian sampai di tubulus distal dan akhirnya hingga ke duktus 

pengumpul. Setiap tubulus pengumpul di masing-masing nefron menyatu dengan 

tubulus-tubulus pengumpul lain untuk membentuk duktus penampung yang 

besarnya ratusan kali. Duktus pegumpul besar terletak medula ginjal. Duktus 

pengumpul besar mengalir menuju daerah aliran pusat yang disebut pelvis ginjal 



dan mengalir ke ureter. Ureter dari masing-masing ginjal dihubungkan ke 

kandung kemih (vesika urinaria). Kandung kemih menyimpan urin sampai urin 

dikeluarkan dari tubuh melalui proses berkemih (urinasi). Pengeluaran air kemih 

berlangsung melalui sebuah saluran yang disebut uretra (Corwin, 2009).  

Ginjal menerima sekitar 1.200 ml darah per menit atau 21% dari curah 

jantung. Dengan menyesuaikan komposisi darah, ginjal mampu mempertahankan 

volume darah, memastikan keseimbangan natrium, klorida, kalium, kalsium, 

fosfat dan pH, serta membuang produk-produk metabolisme sebagai urea 

(Muttaqin, 2011). 

 
Gambar 2.3 Skematis suplai darah pada ginjal (Simon, 2003 dalam Muttaqin, 

2011). 

 

Arteri renalis memasuki ginjal melalui hilum bersama dengan ureter dan 

vena renalis, kemudian bercabang-cabang secara progresif membentuk arteri 

interlobaris, arteri arkuata, arteri interlobularis (radialis), dan arteriol aferen yang 



menuju ke kapiler glomerulus di mana sejumlah besar cairan dan zat terlarut 

(kecuali protein plasma) difiltrasi untuk memenuhi pembentukan urin (Muttaqin, 

2011). Fisiologi pembentukan urin melalui tiga tahapan yaitu filtrasi (penyaringan 

oleh glomerulus), reabsorbsi (penyerapan kembali oleh pembuluh uriner), 

augmentasi (pengumpulan dari pembuluh uriner). 

Laju filtrasi glomerulus (glomerular filtration rate, GFR) sebagai volume 

filtrat yang masuk ke dalam kapsula Bowman per satuan waktu. GFR bergantung 

pada empat tekanan yang menentukan filtrasi dan reabsorpsi (tekanan kapiler, 

tekanan cairan interstisium, tekanan osmotik koloid plasma, dan tekanan osmotik 

koloid cairan interstisium). Nilai rata-rata GFR pada orang dewasa adalah 180 

liter per hari (125 ml per menit). Biasanya yang diukur di dalam plasma dan urin 

adalah konsentrasi protein yang terdapat secara alamiah, yaitu kreatinin. Untuk 

mengukur GFR, dilakukan pengambilan sampel darah, pengumpulan urin secara 

berkala dalam waktu tertentu, dan pengukuran konsentrasi kreatinin dalam darah 

dan urin. Pengukuran GFR penting karena memberi petunjuk bagaimana nefron 

berfungsi. Pada keadaan yang menyebabkan gagal ginjal, nilai GFR turun 

(Corwin, 2009). 

Ginjal berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa. 

Sebagian besar proses metabolik di dalam tubuh menghasilkan asam. Ginjal 

memiliki tugas esensial untuk menyerap ulang sejumlah besar bikarbonat basa, 

yang difiltrasi secara bebas di glomerulus. Tanpa fungsi ini, dapat terjadi pH 

darah rendah yang mematikan. Ginjal membantu mengeliminasi karbon dioksida 

yang dihasilkan oleh metabolisme sel pada individu yang mengidap penyakit paru 



dengan meningkatkan sekresi dan ekskresi asam dan dengan reabsorpsi basa 

dalam jumlah besar. 

1. Reabsorpsi bikarbonat 

Reabsorpsi bikarbonat adalah suatu proses aktif yang terjadi terutama di tubulus 

proksimal dan dengan tingkat yang lebih rendah, di duktus pengumpul. 

Reabsorpsi berlangsung sewaktu sebuah molekul air terurai di sel tubulus 

proksimal menjadi sebuah (H
+
) dan sebuah molekul hidroksil (OH).  

2. Sekresi dan ekskresi asam 

Ginjal mengsekresikan dan mengekskresikan (H
+
) ke dalam urin sehingga 

ginjal dapat membersihkan darah dari asam-asam yang tidak mudah 

menguap yang diproduksi secara metabolik, ekskresi (H
+
) terjadi setelah 

sebagian besar bikarbonat yang difiltrasi mengalami reabsorpsi. Akhirnya, 

sejumlah kecil ion hidrogen diekskresikan secara bebas dalam urin 

menyebabkan urin normal memiliki pH asam. 

3. Sekresi bikarbonat 

Di bawah kondisi alkalosis (kelebihan basa), ginjal dapat mensekresikan 

bikarbonat sehingga basa plasma berkurang dan pH kembali ke tingkat 

normal. Pada keadaan alkalosis, reabsorpsi bikarbonat di tubulus proksimal 

terus berlangsung dan tetap penting. Hilangnya semua bikarbonat yang 

difiltrasi dapat menyebabkan kematian (Corwin, 2009). 

 

2.1.4 Patofisiologi 

Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada 

penyakit yang mendasarinya, tapi dalam perkembangan selanjutnya proses 



yang terjadi kurang lebih sama. Pengurangan massa ginjal mengakibatkan 

hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) 

sebagai upaya kompensasi, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti 

sitokin dan growth factors. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi, yang 

diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi 

ini berlangsung singkat, akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis 

nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi 

nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi. 

Adanya peningkatan aktivitas aksis renin-angiotensin-aldosteron intrarenal, ikut 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis dan progresifitas 

tersebut. Aktivasi jangka panjang aksis renin-angiotansin-aldosteron, sebagian 

diperantarai oleh growth factor seperti transforming growth factor ß(TGF- ß). 

Beberapa hal yang juga dianggap berperan terhadap terjadinya progresifitas penyakit 

ginjal kronik adalah albuminuria hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia. Pada 

stadium paling dini penyakit ginjal kronik, terjadi kehilangan daya cadang ginjal 

(renal reserve), pada keadaan dimana basal LFG masih normal atau malah 

meningkat. Kemudian secara perlahan tapi pasti, akan terjadi penurunan fungsi 

nefron yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kreatinin 

serum. Sampai pada LFG sebesar 60%, klien masih belum merasakan keluhan 

(asimtomatik), tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. 

Sampai pada LFG sebesar 30%, mulai terjadi keluhan pada klien seperti, nokturia, 

badan lemah, mual, nafsu makan kurang dan penurunan berat badan. Sampai pada 

LFG di bawah 30%, klien memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata 

seperti, anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan 



kalsium, pruritus, mual, muntah dan lain sebagainya. Klien juga mudah 

terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, maupun 

infeksi saluran cerna. Juga akan terjadi gangguan keseimbangan air seperti 

hipo atau hipervolemia, gangguan keseimbangan elektrolit antara lain natrium dan 

kalium. Pada LFG di bawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, 

dan klien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal (renal replacement therapy) 

antara lain dialisis atau tansplantasi ginjal. Pada keadaan ini klien dikatakan sampai 

pada stadium gagal ginjal (Suwitra, 2006). 

2.1.5  Klasifikasi  

 Klasifikasi menurut Suwitra (2006), penyakit ginjal kronik didasarkan atas 

dua hal yaitu, atas dasar derajat (stage) penyakit dan atas dasar diagnosis etiologi. 

Klasifikasi atas dasar derajat penyakit, dibuat atas dasar LFG, yang dihitung 

dengan mempergunakan rumus Kockcroft-Gault sebagai berikut : 

     (140 - umur ) X berat badan 

   LFG (ml/mnt/1,73m2)                                                                *) 

    72 X kreatinin plasma (mg/dl) 

 
*) Pada perempuan dikalikan 0,85 

Tabel 2.1 Klasifikasi penyakit ginjal kronik atas dasar derajat (stage) penyakit. 

Derajat Penjelasan LFG (ml/mn/1.73m4) 

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau ↑ ≥ 90 
2 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ ringan 60 - 90 

3 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ sedang 30 - 59 

4 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ berat 15 - 29 
5 Gagal ginjal < 15 atau dialisis 

Sumber: Suwitra, (2006) dalam Sudoyo (2006). 

Menurut Corwin (2009), penyakit gagal ginjal kronik terdiri dari beberapa 

stadium yaitu sebagai berikut: 

1. Stadium 1 yang ditandai dengan kerusakan ginjal (kelainan atau gejala dari 

patologi kerusakan, mencakup kelainan dalam pemeriksaan darah atau urin 

atau dalam pemeriksaan pencitraan) dengan laju filtrasi glomerulus (GFR) 



normal atau hampir normal, tepat atau diatas 90 ml per menit (> 75% dari 

nilai normal). 

2. Stadium 2 yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus antara 60 dan 89 ml 

per menit (kira-kira 50 % dari nilai normal), dengan tanda-tanda kerusakan 

ginjal. Stadium ini dianggap sebagai salah satu tanda penurunan cadangan 

ginjal. Nefron yang tersisa dengan sendirinya sangat rentan mengalami 

kegagalan fungsi saat terjadi kelebihan beban. Gangguan ginjal lainnya 

mempercepat penurunan ginjal. 

3. Stadium 3 yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus antara 30 dan 59 ml 

per menit (25% sampai 50% dari nilai normal). Insufisiensi ginjal dianggap 

terjadi pada stadium ini. Nefron terus-menerus mengalami kematian.   

4. Stadium 4 yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus antara 15 dan 29 ml 

per menit (12% sampai 24% dari nilai normal) dengan hanya sedikit nefron 

yang tersisa. 

5. Stadium 5 yang ditandai dengan gagal ginjal stadium lanjut, laju filtrasi 

glomerulus kurang dari 15 ml per menit (12% dari nilai normal). Nefron yang 

masih berfungsi tinggal beberapa. Terbentuk jaringan parut dan atrofi tubulus 

ginjal. 

2.1.6  Tanda dan Gejala  

Menurut Nursalam (2006), tanda dan gejala klien gagal ginjal dapat 

ditemukan pada semua sistem yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem Gastrointestinal yang ditandai dengan anoreksia, mual, muntah dan 

cegukan. 



2. Sistem Kardiovaskular yang ditandai dengan hipertensi, perubahan EKG, 

perikarditis, efusi perikardium, gagal jantung kongestif dan tamponade 

perikardium. 

3. Sistem Respirasi yang ditandai dengan edema paru, efusi pleura dan pleuritis. 

4. Sistem Neuromuskular yang ditandai dengan lemah, gangguan tidur, sakit 

kepala, letargi, gangguan muskular, kejang, neuropati perifer, bingung dan 

koma. 

5. Sistem Metabolik/endokrin yang ditandai dengan inti glukosa, hiperlipidemia, 

gangguan hormon seks menyebabkan penurunan libido, impoten dan 

amenorrea. 

6. Sistem Cairan-elektrolit yang ditandai dengan gangguan asam basa 

menyebabkan kehilangan sodium sehingga terjadi dehidrasi, asidosis, 

hiperkalemia, hipermagnesium dan hipokalsemia. 

7. Sistem Dermatologi yang ditandai dengan pucat, hiperpigmentasi, pluritis, 

eksimosis, azotermia dan uremia frost. 

8. Abnormal skeletal yang ditandai dengan osteodistrofi ginjal menyebabkan 

osteomalasia. 

9. Sistem Hematologi yang ditandai dengan anemia, defek kualitas platelet dan 

perdarahan meningkat. 

10. Fungsi psikososial yang ditandai dengan perubahan kepribadian dan perilaku 

serta gangguan proses kognitif. 

 

 

 



2.1.7  Pendekatan Diagnostik 

Menurut Suwitra (2006) dalam Sudoyo (2006), menjelaskan proses 

pendekatan diagnostik penyakit ginjal kronik sebagai berikut: 

1.  Gambaran Klinis 

Gambaran klinis klien penyakit ginjal kronik meliputi:  

a. Sesuai dengan penyakit yang mendasari seperti diabetes mellitus, 

infeksi traktus urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, 

hiperurikemi, SLE, dan lain sebagainya.  

b. Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, letargi, anoreksia, mual muntah, 

nokturia, kelebihan volume cairan (volume overload), neuropati perifer, 

pruritus, uremic frost, perikarditis, kejang-kejang sampai koma.  

c. Gejala komplikasinya antara lain, hipertensi, anemia, osteodistrofi renal, 

payah jantung, asidosis metabolik, gangguan keseimbangan elektrolit (sodium, 

kalium, klorida). 

2.  Gambaran Laboratoris 

Gambaran laboratorium penyakit ginjal kronik meliputi:  

a. Sesuai dengan penyakit yang mendasarinya.  

b. Penurunan fungsi ginjal berupa peningkatan kadar ureum dan kreatinin 

serum, dan penurunan LFG yang dihitung mempergunakan rumus 

Kockcroft-Gault. Kadar kreatinin serum saja tidak bisa dipergunakan 

untuk memperkirakan fungsi ginjal.  

c. Kelainan biokimiawi darah meliputi penurunan kadar hemoglobin, 

peningkatan kadar asam urat, hiper atau hipokalemia, hiponatremia, hiper atau 

hipokloremid, hiperfosfatemia, hipokalsemia, asidosis metabolik.  

d. Kelainan urinalisis meliputi, proteiuria, hematuri, leukosuria. 



3.  Gambaran Radiologis 

Pemeriksaan radiologis penyakit ginjal kronik meliputi:  

a. Foto polos abdomen, bisa tampak batu radio-opak.  

b. Pielografi intravena jarang dikerjakan, karena kontras sering tidak bisa 

melewati filter glomerulus, di samping kekhawatiran terjadinya pengaruh toksik 

oleh kontras terhadap ginjal yang sudah mengalami kerusakan. 

c. Pielografi antegrad atau retrograde dilakukan sesuai dengan indikasi.  

d. Ultrasonografi ginjal bisa memperlihatkan ukuran ginjal yang mengecil, 

korteks yang menipis, adanya hidronefrosis atau batu ginjal, kista, massa, 

kalsifikasi.  

e. Pemeriksaan pemindaian ginjal atau renografi dikerjakan bila ada indikasi. 

4. Biopsi dan Pemeriksaan Histopatologi Ginjal 

Biopsi dan pemeriksaan histopatologi ginjal dilakukan pada klien dengan ukuran 

ginjal yang masih mendekati normal, dimana diagnosis secara non invasif 

tidak bisa ditegakkan. Pemeriksaan histopatologi ini bertujuan mengetahui 

etiologi, menetapkan terapi, prognosis, dan mengevaluasi hasil terapi yang 

telah diberikan. Biopsi ginjal kontra indikasi dilakukan pada keadaan dimana 

ukuran ginjal yang sudah mengecil (contracted kidney), ginjal polikistik, 

hipertensi yang tidak terkendali, infeksi perinefrik, gangguan pembekuan darah, 

gagal napas, dan obesitas. 

 

 

 

 



2.1.8  Penatalaksanaan  

Menurut Suwitra (2006) dalam Sudoyo (2006), penatalaksanaan penyakit 

ginjal kronik sebagai berikut: 

1. Terapi Spesifik Terhadap Penyakit Dasarnya 

Waktu yang paling tepat untuk terapi penyakit dasarnya adalah sebelum terjadinya 

penurunan LFG sehingga pembunuhan fungsi ginjal tidak terjadi. Pada ukuran 

ginjal yang masih normal secara ultrasonografi, biopsi dan pemeriksaan 

histopatologi ginjal dapat menentukan indikasi yang tepat terhadap terapi 

spesifik. Sebaliknya, bila LFG sudah menurun sampai 20-30% dari normal, 

terapi terhadap penyakit dasar sudah tidak banyak bermanfaat. 

2. Pencegahan dan Terapi Terhadap Kondisi Komorbid 

Penting sekali untuk mengikuti dan mencatat kecepatan perburukan LFG pada 

klien penyakit ginjal kronik. Hal ini untuk mengetahui kondisi komorbid 

(superimposed factors) yang dapat memperburuk keadaan klien. Faktor-faktor 

komorbid ini antara lain, gangguan keseimbangan cairan, hipertensi yang tidak 

terkontrol, infeksi traktus urinarius, obstruksi traktus urinarius, obat-obat 

nefrotoksik, bahan radiokontras, atau peningkatan aktivitas penyakit 

dasarnya. 

3. Menghambat Perburukan Fungsi Ginjal 

Faktor utama penyebab perburukan fungsi ginjal adalah terjadinya 

hiperfiltrasi glomerulus.  
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Gambar 2.4  Patogenesis perburukan fungsi ginjal pada penyakit ginjal kronis   

(Suwitra, 2006 dalam Sudoyo, 2006). 

 

Dua cara penting untuk mengurangi hiperfiltasi glomerulus ini adalah: 

a. Pembatasan Asupan Protein 

Pembatasan asupan protein mulai dilakukan pada LFG ≤ 60 ml/mnt, 

sedangkan di atas nilai tersebut, pembatasan asupan protein tidak selalu 

dianjurkan. Protein diberikan 0,6 - 0,8/kgBB/hari dan sekitar 0,35 - 0,50 gr di 

antaranya merupakan protein nilai biologi tinggi. Jumlah kalori yang 

diberikan sebesar 30-35 kkal/kgBB/hari. Bila terjadi malnutrisi, jumlah 

asupan kalori dan protein dapat ditingkatkan. Berbeda dengan lemak dan 

karbohidrat, kelebihan protein tidak disimpan dalam tubuh tetapi dipecah 

menjadi urea dan substansi nitrogen lain, yang terutama diekskresikan melalui 

ginjal. Selain itu, makanan tinggi protein yang mengandung ion hidrogen, 

fosfat, sulfat, dan ion anorganik lain juga diekskresikan melalui ginjal. Oleh 

karena itu, pemberian diet tinggi protein pada klien penyakit ginjal kronik 
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akan mengakibatkan penimbunan substansi nitrogen dan ion anorganik lain 

dan mengakibatkan gangguan klinis dan metabolik yang disebut uremia. 

Dengan demikian, pembatasan asupan protein akan mengakibatkan 

berkurangnya sindrom uremik. Masalah penting lain adalah asupan protein 

berlebih akan mengakibatkan perubahan hemodinamik ginjal berupa 

peningkatan aliran darah dan tekanan intraglomerulus, yang akan 

meningkatkan progresifitas pemburukan fungsi ginjal. Pembatasan asupan 

protein juga berkaitan dengan pembatasan asupan fosfat karena protein dan 

fosfat selalu berasal dari sumber  yang sama. Pembatasan fosfat perlu 

untuk mencegah terjadinya hiperfosfatemia. 

b. Terapi Farmakologis  

Berguna untuk mengurangi hipertensi intraglomerulus. Pemakaian 

obat anti hipertensi dapat memperkecil risiko kardiovaskular, 

memperlambat pemburukan kerusakan nefron dengan mengurangi 

hipertensi intraglomerulus dan hipertrofi glomerulus. Beberapa studi 

membuktikan bahwa pengendalian tekanan darah mempunyai peran yang sama 

pentingnya dengan pembatasan asupan protein dalam memperkecil hipertensi 

glumerulus dan hipertrofi glomerulus. Di samping itu, sasaran terapi 

farmakologis sangat terkait dengan derajat proteinuria. Saat ini, proteinuria 

merupakan faktor risiko terjadinya pemburukan fungsi ginjal, dengan kata lain 

derajat proteinuria berkaitan dengan proses perburukan fungsi ginjal pada 

penyakit ginjal kronik. Beberapa obat anti hipertensi, terutama ACE 

(Angiotensin Converting Enzym), melalui berbagai studi terbukti dapat 

memperlambat proses pemburukan fungsi ginjal. Hal ini terjadi lewat 



mekanisme kerjanya sebagai antihipertensi dan antiproteinuria. 

4. Pencegahan dan Terapi Terhadap Penyakit Kardiovaskular 

Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular merupakan hal yang 

penting karena 40-45% kematian pada penyakit ginjal kronik disebabkan 

oleh penyakit kardiovaskular. Pencegahan dan terapi penyakit kardiovaskular 

adalah pengendalian diabetes, pengendalian hipertensi, pengendalian 

dislipidemia, pengendalian anemia, pengendalian hiperfosfatemia dan terapi 

terhadap kelebihan cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit.  

5. Pencegahan dan Terapi Terhadap Komplikasi 

Penyakit ginjal kronik mengakibatkan komplikasi yang  manifestasinya 

sesuai dengan derajat penurunan fungsi ginjal yang terjadi. 

Tabel 2.2 Komplikasi Penyakit Ginjal Kronik 

Derajat Penjelasan 
LFG 

(ml/mnt) 
Komplikasi 

1 
Kerusakan ginjal dengan LFG 

normal 
> 90 - 

2 
Kerusakan ginjal dengan 

penurunan TFG ringan 
60-89 Tekanan darah mulai ↑ 

3 Penurunan LFG sedang 30-59 

- Hiperfosfatemia 
- Hipokalsemia 

- Anemia 

- Hiperparatiroid 

- Hipertensi 

- Hiperhomosis tinemia 

4 Penunman LFG berat 15 – 29 

- Malnutrisi 

- Asidosis Metabolik 

- Cendrung hiperkalemia 

- Dislipidemia 

5 Gagal ginjal < 15 
- Gagal jantung  

- Uremia 

Sumber: Suwitra, (2006) dalam Sudoyo (2006). 

Beberapa di antara komplikasi gagal ginjal adalah sebagai berikut: 

a. Anemia  

Anemia terjadi pada 80-90% klien penyakit ginjal kronik. Anemia pada 

penyakit ginjal kronik terutama disebabkan oleh defisiensi eritropoitin. 



Hal-hal lain yang ikut berperan dalam terjadinya anemia adalah defisiensi 

besi, kehilangan darah (misal perdarahan saluran cema, hematuri), masa hidup 

eritrosit yang pendek akibat terjadinya hemolisis, defisiensi asam folat, 

penekanan sumsum tulang oleh substansi uremik, proses inflamasi akut 

maupun kronik. Evaluasi terhadap anemia dimulai saat kadar 

hemoglobin < 10 g% atau hematokrit < 30%, meliputi evaluasi terhadap status 

besi (kadar besi serum/ serum iron, kapasitas ikat besi total/Total Iron 

Binding Capacity, feritin serum), mencari sumber perdarahan, morfologi 

eritrosit, kemungkinan adanya hemolisis dan lain sebagainya. Penatalaksanaan 

terutama ditujukan pada penyebab utamanya, di samping penyebab lain bila 

ditemukan. Pemberian eritropoitin (EPO) merupakan hal yang dianjurkan. 

Dalam pemberian EPO ini, status besi harus selalu mendapat perhatian 

karena EPO memerlukan besi dalam mekanisme kerjanya. Pemberian 

tranfusi pada penyakit ginjal kronik harus dilakukan secara hati-hati, 

berdasarkan indikasi yang tepat dan pemantauan yang cermat. Tranfusi 

darah yang dilakukan secara tidak cermat dapat  mengakibatkan 

kelebihan cairan tubuh, hiperkalemia dan pemburukan fungsi ginjal. 

Sasaran hemoglobin menurut berbagai studi klinik adalah 11-12 g/dl. 

b. Osteodistrofl Renal 

Osteodistrofi renal merupakan komplikasi penyakit ginjal kronik yang 

sering terjadi. Penatalaksanaan osteodistrofi renal dilaksanakan dengan 

cara mengatasi hiperfosfatemia dan pemberian, hormon kalsitriol 

(1.25(OH)2D3).  



 
Gambar 2.5  Patogenesis terjadinya osteodistrofi renal (Suwitra, 2006 

dalam Sudoyo, 2006) 

 

Penatalaksanaan hiperfosfatemia meliputi pembatasan asupan fosfat, 

pemberian pengikat fosfat dengan tujuan menghambat absorbsi fosfat di 

saluran cerna. Dialisis yang dilakukan pada klien dengan gagal ginjal juga 

ikut berperan dalam mengatasi hiperfosfatemia. Cara mengatasi 

hiperfosfatemia adalah sebagai berikut: 

1) Pembatasan asupan fosfat.  

Pemberian diet rendah fosfat sejalan dengan diet pada klien penyakit 

ginjal kronik secara umum yaitu tinggi kalori, rendah protein dan 

rendah garam karena fosfat sebagian besar terkandung dalam daging dan 

produk hewan seperti susu dan telur. Asupan fosfat dibatasi 600-800 

mg/hari. Pembatasan asupan fosfat yang terlalu ketat tidak dianjurkan 

untuk menghindari terjadinya malnutrisi. 

 



2) Pemberian pengikat fosfat.  

Pengikat fosfat antara lain garam kalsium, aluminium hidroksida, 

garam magnesium. Garam-garam ini diberikan secara oral untuk 

menghambat absorbsi fosfat yang berasal dari makanan. Garam kalsium 

yang banyak dipakai adalah kalsium karbonat (CaCO3) dan kalsium 

acetate. Pemberian bahan kalsium mimetik (kalsium mimetic agent). 

Ada pula obat yang dapat menghambat reseptor Ca pada kelenjar paratiroid 

dengan nama sevelamer hidrokhlorida. Obat ini disebut kalsium mimetic 

agent dan dilaporkan mempunyai efektivitas yang sangat baik serta efek 

samping yang minimal. 

 Tabel 2.3 Pengikat Fosfat, Efikasi Dan Efek Sampingnya 
Cara / Bahan Efikasi Efek Samping 

Diet rendah fosfat Tidak selalu mudah Malnutrisi 

Al (OH)3 Bagus Intoksikasi Al 

Ca C03 Sedang Hiperkalsemia 

Ca Acetat Sangat Bagus Mual, Muntah 

Mg(OH)2 / MgCO3 Sedang Intoksikasi Mg 

             Sumber: Suwitra, (2006) dalam Sudoyo (2006) 

3) Pemberian kalsitriol (1.25(OH2D3)  

Pemberian kalsitriol digunakan untuk mengatasi osteodistrofi 

renal tetapi pemakaiannya tidak begitu luas karena dapat 

meningkatkan absorbsi fosfat dan kalsium di saluran cerna sehingga 

dikhawatirkan mengakibatkan penumpukan garam kalsium karbonat di 

jaringan yang disebut kalsifikasi metastatik Juga dapat mengakibatkan 

penekanan yang berlebihan terhadap kelenjar paratiroid. Oleh karena itu, 

pemakaiannya dibatasi pada klien dengan kadar fosfat darah normal dan 

kadar hormon paratiroid (PTH) > 2,5 kali normal. 

 



4) Pembatasan Cairan dan Elektrolit 

Pembatasan asupan air pada klien penyakit ginjal kronik, sangat 

perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya edema dan komplikasi 

kardiovaskular. Air yang masuk ke dalam tubuh dibuat seimbang 

dengan air yang keluar, baik melalui urin maupun insensible water 

loss. Dengan berasumsi bahwa air yang keluar melalui insensible 

water loss antara 500-800 m1/hari (sesuai dengan luas permukaan 

tubuh), maka air yang masuk dianjurkan 500/800 ml ditambah jumlah 

urin. 

Elektrolit yang harus diawasi asupannya adalah kalium dan natrium. 

Pembatasan kalium dilakukan karena hiperkalemia dapat 

mengakibatkan aritmia jantung yang fatal, maka pemberian obat-obat 

yang mengandung kalium dan makanan yang tinggi kalium (seperti 

buah dan sayuran) harus dibatasi. Kadar kalium darah dianjurkan 

3,5-5,5 mEq/lt. Pembatasan natrium untuk mengendalikan hipertensi 

dan edema. Jumlah garam natrium yang diberikan, disesuaikan 

dengan tingginya tekanan darah dan derajat edema yang terjadi. 

6. Terapi Pengganti Ginjal (Renal Replacement Therapy) 

Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit GGK stadium lima, 

yaitu pada LFG kurang dari 15 ml/mnt. Terapi pengganti tersebut dapat 

berupa hemodialisis, peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal. 

 

 

 



2.2 Konsep Asidosis Metabolik 

2.2.1 Pengertian  

Asidosis metabolik (kekurangan HCO3
-
) adalah gangguan sistemik yang 

ditandai dengan penurunan primer kadar bikarbonat plasma, sehingga menyebabkan 

terjadinya penurunan pH (peningkatan [H+]). Kompensasi pernapasan kemudian 

segera dimulai untuk menurunkan (PaCO2) melalui hiperventilasi sehingga 

asidosis metabolik jarang terjadi secara akut. Asidosis metabolik adalah 

penurunan pH plasma yang bukan disebabkan oleh gangguan pernapasan. 

Penyakit ginjal kronis menyebabkan asidosis metabolik sebagai akibat ekskresi 

(H
+
) dan gangguan reabsorbsi bikarbonat. Hal ini menyebabkan peningkatan (H

+
) 

plasma dan penurunan pH. Peningkatan konsentrasi (H
+
) berperan pada resopsi 

tulang dan menyebabkan perubahan fungsi saraf dan otot. Dengan meningkatnya 

konsentrasi ion hidrogen, sistem pernapasan akan terangsang. Terjadi takhipnue 

(peningkatan kecepatan pernapasan) sebagai usaha mengeluarkan kelebihan 

hidrogen sebagai karbon dioksida. Respons pernapasan terhadap asidosis ginjal 

disebut kompensasi respiratorik (Corwin, 2009). 

2.2.2 Etiologi dan Patogenesis 

Penyebab mendasar asidosis metabolik adalah penambahan asam 

terfiksasi (nonkarbonat), kegagalan ginjal untuk mengekskresi beban asam harian, 

atau kehilangan bikarbonat basa. Penyebab asidosis metabolik umumnya 

dibagi dalam dua kelompok berdasarkan selisih anion yang normal atau 

meningkat. Selisih anion dihitung dengan mengurangi kadar (Na
+
) dengan 

jumlah dari kadar (C1
-
) dan (HCO3

-
) plasma. Nilai normalnya adalah 12. 

Penyebab asidosis metabolik dengan selisih anion yang tinggi adalah peningkatan 



anion tak terukur seperti asam sulfat, asam fosfat, asam laktat, dan asam-asam 

organik lainnya. Apabila asidosis disebabkan oleh kehilangan bikarbonat  

(seperti pada diare), atau bertambahnya asam klorida (contohnya, pada pemberian 

amonium klorida), maka selisih anion akan normal. Sebaliknya, jika asidosis 

disebabkan oleh peningkatan produksi asam organik (seperti asam laktat pada syok 

sirkulasi) atau retensi asam sulfat dan asam fosfat (contohnya, pada gagal ginjal), 

maka
 
kadar anion tak terukur (selisih anion) akan meningkat (Price dan Wilson, 

2005). 

2.2.3 Respons Kompensatorik Terhadap Beban Asam pada Asidosis 

Metabolik 

Respons segera terhadap beban (H
+
) pada asidosis metabolik adalah 

mekanisme bufer ECF oleh bikarbonat, sehingga mengurangi [HCO3
-
) plasma. 

(H
+
) yang berlebihan juga memasuki sel dan dibufer oleh protein dan fosfat (yang 

merupakan 60% dari sistem bufer). Untuk mempertahankan muatan listrik netral, 

masuknya (H
+
) ke dalam sel diikuti oleh keluarnya (K

+
) dari sel menuju ECF. 

Dengan demikian (K
+
) serum meningkat pada keadaan asidosis. Apabila 

klien asidosis mengalami normokalemia atau hipokalemia, maka berarti ada 

penurunan (K
+
) dan harus dikoreksi bersama asidosisnya. 

Mekanisme kedua pada asidosis metabolik yang bekerja dalam beberapa 

menit kemudian adalah kompensasi pernapasan. (H
+
) arteri yang meningkat 

merangsang kemoreseptor yang terdapat dalam badan karotis, yang akan merangsang 

peningkatan ventilasi alveolar (hiperventilasi). Akibatnya, (PaCO2) menurun dan pH 

kembali pulih menjadi 7,4. Respons kompensasi ginjal, usaha terakhir untuk 

memperbaiki keadaan asidosis metabolik, meskipun respons ini lambat dan 



membutuhkan waktu beberapa hari. Kompensasi ini terjadi melalui beberapa 

mekanisme. Ion (H
+
) yang berlebih disekresi ke dalam tubulus dan diekskresi sebagai 

(NH 4
+
) atau asam yang tertitrasi (H3PO4). Ekskresi (NH 4

+
) yang meningkat diikuti 

dengan resorpsi (HCO3
-
)

 
yang meningkat, tetapi ekkskresi (H3PO4) menyebabkan 

terjadinya pembentukan (HCO3
-
) baru. Insufisiensi atau gagal ginjal akan 

menurunkan efektivitas pembuangan (H
+
) (Price dan Wilson, 2005). 

2.2.4 Penanganan 

Menurut Price dan Wilson (2005), tujuan penanganan asidosis metabolik 

untuk meningkatkan pH sistemik sampai ke batas aman, dan mengobati penyebab 

asidosis yang mendasari. Untuk dapat kembali ke batas aman pada pH 7,20 atau 7,25 

hanya dibutuhkan sedikit peningkatan pH. Asidosis metabolik harus dikoreksi secara 

perlahan untuk menghindari timbulnya komplikasi akibat pemberian (NaHCO3) IV 

berikut ini: 

1. Peningkatan pH cairan serebrospinal dan penekanan pacu pernapasan, sehingga 

menyebabkan berkurangnya kompensasi pernapasan. 

2. Alkalosis respiratorik karena klien cenderung hiperventilasi selama beberapa 

jam setelah asidosis ECF terkoreksi. 

3. Pergeseran kurva disosiasi oksihemoglobin ke kiri pada komplikasi alkalosis 

respiratorik, yang meningkatkan afinitas oksigen terhadap hemoglobin dan 

mungkin mengurangi hantaran oksigen ke jaringan. 

4. Alkalosis metabolik (karena tidak terjadi kehilangan bikarbonat potensial, dan 

asam-asam keto dapat dimetabolisme kembali menjadi laktat) pada penderita. 

Pemakaian insulin biasanya dapat memulihkan keseimbangan asam-basa 

namun penting untuk melakukan pemantauan (K
+
) serum selama asidosis 



dikoreksi, karena asidosis dapat menutupi kekurangan (K
+
) yang terjadi. 

5. Alkalosis metabolik berat disebabkan oleh koreksi asidosis laktat yang 

berlebihan akibat henti jantung Beberapa penyelidik menemukan bahwa pH 

serum dapat mencapai 7,9 dan bikarbonat serum 60 sampai 70 mEq/L pada 

infus (NaHCO3) yang sembarangan selama CPR. 

6. Hipokalsemia fungsional akibat pemberian (NaHCO3) IV pada klien 

gagal ginjal dengan asidosis metabolik berat (asidosis dapat menutupi 

hipokalsemia) karena (Ca
++

) lebih mudah larut dalam medium asam, (Ca
++

) 

kurang larut dalam medium basa sehingga terjadi kejang, dan kematian. 

Hemodialisis adalah penanganan yang umum dilakukan pada asidosis 

metabolik. 

7. Kelebihan beban sirkulasi yang serius (hipovolemia) pada klien yang 

mengalami kelebihan volume ECF, seperti pada gagal jantung kongestif atau 

gagal ginjal. Larutan Ringer Laktat IV biasanya merupakan cairan pilihan 

untuk memperbaiki keadaan asidosis metabolik dengan selisih anion normal 

serta kekurangan volume ECF yang sering menyertai keadaan ini. Natrium 

laktat dimetabolisme secara perlahan dalam tubuh menjadi (NaHCO3), dan 

memperbaiki keadaan asidosis secara perlahan. 

8. Penanganan asidosis metabolik dengan selisih anion yang tinggi, umumnya 

langsung bertujuan untuk memperbaiki faktor penyebab. Penanganan asidosis 

sendiri hanya dibutuhkan jika menyebabkah gangguan fungsi organ yang serius 

(HCO3
-
 <10 mEq /L). Pada keadaan ini, diberikan (NaHCO3) yang  

secukupnya untuk menaikkan (HCO3
-
) menjadi 15, mEq/L dan pH kira-kira 

sampai 7,20 dalam jangka waktu 12 jam. 



2.3 Asuhan Keperawatan pada klien dengan (Chronic Kidney Disease) 

CKD dengan Asidosis Metabolik 

2.3.1 Pengkajian  

  Menurut Muttaqin (2011), pengkajian pada klien dengan CKD adalah 

sebagai berikut:  

1. Identitas 

Gagal ginjal kronik terjadi terutama pada usia lanjut (50-70 th), usia muda, 

dapat terjadi pada semua jenis kelamin tetapi 70 % pada pria. 

2. Keluhan utama 

Keluhan utama yang didapat biasanya bervariasi, mulai dari urine output 

sedikit sampai tidak dapat BAK, gelisah sampai penurunan kesadaran, tidak 

selera makan (anoreksi), mual, muntah, mulut terasa kering, rasa lelah, nafas 

berbau (ureum), gatal pada kulit. 

3. Riwayat kejadian   

Kaji onset penurunan output, penurunan kesadaran, perubahan pola nafas, 

kelemahan fisik, adanya perubahan pada kulit, adanya napas berbau amonia 

dan perubahan pemenuhan nutrisi. Kaji sudah ke mana saja klien meminta 

pertolongan untuk mengatasi masalahnya dan mendapatkan pengobatan apa 

saja. 

4. Riwayat penyakit Dahulu  

Kaji adanya riwayat penyakit gagal ginjal akut, infeksi saluran kemih, payah 

jantung, penggunaan obat-obat nefrotoksik, Benign Prostatic Hyperplasia dan 

prostatektomi. Kaji adanya riwayat penyakit batu saluran kemih, infeksi sistem 

perkemihan yang berulang, penyakit DM, dan penyakit hipertensi pada masa 



sebelumnya yang menjadi predisposisi penyebab. Penting untuk dikaji 

mengenai riwayat pemakaian obat-obatan masa lalu dan adanya riwayat alergi 

terhadap jenis obat kemudian dokumentasikan. 

5. Keadaan Umum 

Keadaan umum klien lemah dan terlihat sakit berat. Tingkat kesadaran 

menurun sesuai dengan tingkat uremis dimana dapat mempengaruhi sistem 

saraf pusat. Pada TTV sering didapatkan adanya perubahan seperti RR 

meningkat. Tekanan darah terjadi perubahan dari hiperensi ringan sampai 

berat. 

6.  Airway 

Kaji jalan nafas, apakah paten atau terjadi obstruksi. Kaji adanya retraksi 

clavikula dan adanya pernafasan cuping hidung, observasi adanya sputum, 

apakah kental dan banyak. 

7. Breathing 

Kaji pergerakan dada apakah simetris atau asimetris, adanya penggunaan otot 

bantu napas, auskultasi suara napas, nafas cepat dan dalam (Kussmaul), 

dispnoe nokturnal paroksismal (DNP), takhipnoe (peningkatan frekuensi), 

adanya suara napas tambahan, batuk dengan/tanpa sputum, keluhan sesak 

napas, irama pernapasan, dan pemakaian alat bantu napas. 

8. Circulation 

Pada kondisi uremi berat, tindakan auskultasi perawat akan menemukan 

adanya friction rub yang merupakan tanda khas efusi perikardial. Didapatkan 

tanda dan gejala gagal jantung kongestif, TD meningkat, akral dingin, CRT > 

3, palpitasi, nyeri dada atau angina, dan sesak napas, gangguan irama jantung, 



edema, penurunan perfusi perifer sekunder dari penurunan curah jantung akibat 

hiperkalemi dan gangguan konduksi elektrikal otot ventrikel. 

9. Neurologi 

Didapatkan penurunan tingkat kesadaran, disfungsi serebral, seperti perubahan 

proses pikir dan disorientasi, klien sering mengalami kejang, adanya neuropati 

perifer, burning feet syndrom, restless leg syndrom, kram otot dan nyeri otot. 

10. Integumen  

Didapatkan adanya nyeri panggul, sakit kepala, kram otot, nyeri kaki 

(memburuk saat malam hari), kulit gatal, ada/berulangnya infeksi, pruritus, 

demam (sepsis, dehidrasi), ptekie, area ekimosis pada kulit, fraktur tulang, 

defisit fosfat kalsium pada kulit, keterbatasan gerak sendi. Didapatkan adanya 

kelemahan fisik secara umum sekunder dari anemia dan penurunan perfusi 

perifer dari hipertensi.  

11. Abdomen 

Didapatkan adanya mual muntah, anoreksia dan diare sekunder dari bau mulut 

amonia, peradangan mukosa mulut dan ulkus saluran cerna sehingga sering 

didapatkan penurunan intake nutrisi dari kebutuhan. 

12. Perkemihan 

Penurunan urine output <400 ml/hari sampai anuri, terjadi penurunan libido 

berat. 

 

 

 

 



2.3.2 Diagnosa Keperawatan  

Menurut (Muttaqin, 2011; Taylor dan Ralph, 2010; Wilkinson, 2011), 

terdapat dua belas diagnosa keperawatan pada klien dengan CKD yaitu sebagai 

berikut:  

1. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan pH pada cairan 

serebrospinal, perembesan cairan, kongesti paru efek sekunder perubahan 

membran kapiler alveoli dan retensi cairan interstisial dari edema paru dan 

respon asidosis metabolik. 

2. Risiko tinggi terjadinya penurunan curah jantung berhubungan dengan 

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan frekuensi, irama, konduksi 

jantung, akumulasi/penumpukan urea toksin, kalsifikasi jaringan lunak. 

3. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan volume urin, retensi 

cairan dan natrium, peningkatan aldosteron sekunder dari penurunan GFR. 

4. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan 

penurunan pH pada cairan serebrospinal dari asidosi metabolik, peningkatan 

laju filtrasi, penurunan TD sistemik/hipoksia, hipovolemia. 

5. Risiko tinggi terjadi cedera (profil darah abnormal) berhubungan dengan 

penekanan, produksi/sekresi eritropoietin, penurunan produksi sel darah merah 

gangguan faktor pembekuan, peningkatan kerapuhan vaskular. 

6. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan gangguan status metabolik, 

sirkulasi (anemia, iskemik jaringan) dan sensasi (neuropati perifer), penurunan 

turgor kulit, penurunan aktivitas, akumulasi ureum dalam kulit. 

7. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake nutrisi yang tidak adekuat sekunder dari anoreksia, mual, muntah. 



8. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional, prognosis penyakit, kondisi 

sakit, perubahan kesehatan proses pengobatan Hemodialisa,  ancaman konsep 

diri, perubahan status dan peran. 

9. Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 

10. Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan 

glukosa darah yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi 

rencana penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan. 

11. Intoleran aktivitas berhubungan dengan keletihan, anemia, retensi produk 

sampah, prosedur dialisis. 

12. Disfungsi seksual berhubungan dengan penurunan libido, impotensia, 

amenorea.  

 

2.3.3 Perencanaan Keperawatan  

Menurut (Muttaqin, 2011; Taylor dan Ralph, 2010; Wilkinson, 2011), 

terdapat perencanaan untuk dua belas diagnosa keperawatan pada klien dengan 

CKD yaitu sebagai berikut:  

1. Diagnosa keperawatan: Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan 

penurunan pH pada cairan serebrospinal, perembesan cairan, kongesti paru 

efek sekunder perubahan membran kapiler alveoli dan retensi cairan 

interstisial dari edema paru dan respon asidosis metabolik. 

a. Tujuan  : Pola napas efektif  

b. Kriteria hasil : 

1) RR dalam batas normal (16-24x/menit) 



2) Jalan napas paten, suara napas vesikuler, pola napas normal, irama 

nafas reguler, tidak ada suara napas tambahan. 

Tabel 2.4 Intervensi masalah keperawatan ketidakefektifan pola napas  
No. Intervensi Rasional 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 
3. 

 

 
 

4. 

 

 
 

5. 

 
 

6. 

 

 
 

7. 

Monitoring respiratory rate dan status 
O2 tiap jam. 

 

 

Monitoring pola napas klien. 
 

 

 
Pertahankan jalan napas paten. 

 

 
 

Auskultasi suara napas tambahan tiap 

jam. 

 
 

Monitoring/koreksi dan cek BGA 

ulang. 
 

Jalankan O2 sesuai advis dokter. 

 

 
 

Jalankan terapi sesuai advis dokter, 

seperti: 
a. Nabic 

 

 
b. Insulin 

 

c. Lasix 

 
d. Ceftriaxon 

Monitoring tiap jam sangat penting 
untuk mengetahui perkembangan 

klien. 

 

Pola napas yang abnormal 
mengindikasikan adanya 

hiperventilasi atau hipoventilasi. 

 
Jalan napas yang paten 

mengoptimalkan klien mendapatkan 

oksigen secara adekuat. 
 

Suara napas abnormal 

mengindikasikan bahwa paru-paru 

mengalami obstruksi.   
 

Hasil BGA dapat memperlihatkan 

terjadinya asidosis maupun alkalosis. 
 

Pemberian O2 dapat membantu 

mengurangi sesak dalam keadaan 

asidosis maupun alkalosis. 
 

 

 
a. Pemberian Nabic dapat 

menyeimbangakan asam basa yang 

terganggu. 
b. Pemberian Insulin dapat 

mengontrol defisiensi insulin. 

c. Pemberian Lasix dapat mencegah 

oedema dan mengurangi sesak. 
d. Pemberian Ceftriaxon dapat 

mencegah terjadinya infeksi. 

 

 

 

 

 



1. Diagnosa keperawatan: Risiko tinggi terjadinya penurunan curah jantung 

berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan 

frekuensi, irama, konduksi jantung, akumulasi/penumpukan urea toksin, 

kalsifikasi jaringan lunak. 

a. Tujuan  : Tidak terjadi penurunan curah jantung  

b. Kriteria hasil :  

1) Tekanan darah sistol antara 100 – 140 mmHg 

2) Diastol antara 70 – 90 mmHg 

3) Frekuensi nadi antara 60 – 100 x/menit 

4) Nadi perifer kuat 

5) CRT (<2 detik) 

6) Hasil laboratorium normal dan keseimbangan elektrolit terkendali 

(sodium 135-145 mEq/l, potassium 3-6 mEq/l, bikarbonat >15 

mEq/l, kalsium 2,12-2,62 mmol/l, fosfat 2,5-5,0 mg/dl) 

Tabel 2.5  Intervensi masalah keperawatan risiko tinggi terjadinya penurunan 

curah jantung. 
No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 
 

 

2. 
 

 

 
 

 

3. 

 
 

 

 
4. 

 

 

Monitor tekanan darah, nadi, catat bila 

ada perubahan tekanan darah akibat 

perubahan posisi Auskultasi suara 
jantung dan paru.  

 

Evaluasi adanya edema, perifer, 
kongesti vaskuler dan keluhan dispnoe. 

 

 
 

 

Observasi tingkat kemampuan klien 

beraktivitas dan batasi aktivitas 
berlebihan. 

 

 
Beri tambahan O2 sesuai indikasi  

 

 

Adanya edema paru, kongesti 

vaskular, dan keluhan dispnea 

menunjukan adanya renal failure. 
 

 

Hipertensi yang signifikan merupakan 
akibat dari gangguan renin angiotensin 

dan aldosteron. Tetapi ortostatik 

hipotensi juga dapat terjadi akibat dari 
defisit intravaskular fluid. 

 

Kelemahan dapat terjadi akibat dari 

tidak lancarnya sirkulasi darah dan 
beban jantung dipengaruhi oleh 

aktivitas berlebihan. 

 
Meningkatkan sediaan oksigen pada 

miokard. 

 



5. Kolaborasi dalam: 

a. Pemeriksaan laboratorium (Na, K), 

BUN, Serum kreatinin, Kreatinin 

klirens. 
 

b. Pemeriksaan foto torak. 

 
 

c. Pemberian obat-obatan anti 

hipertensi. 
 

 

a. Ketidakseimbangan dapat 

mengganggu kontraksi elektrikal 

dan fungsi jantung 
 

b. Mengidentifikasi adanya gagal 

jantung dan kalsifikasi jaringan 
lunak. 

c. Menurunkan tahanan vaskular 

sistemik. 

 

2. Diagnosa keperawatan: Kelebihan volume cairan berhubungan dengan 

penurunan haluaran urin, retensi air dan natrium.  

a. Tujuan   :  Berat tubuh ideal tanpa kelebihan cairan  

b. Kriteria hasil : 

1) Tidak ada penambahan BB dan edema 

2) Tidak ada perubahan pola napas 

3) Hasil laboratorium dalam batas normal (albumin 3,5-5,0 g/dl) 

4) Tidak ada perubahan status mental 

Tabel 2.6  Intervensi masalah keperawatan kelebihan volume cairan. 
No. Intervensi Rasional 

1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. 

 

 
 

 

 
3. 

 

  
 

 

Observasi status nutrisi:  

a. Timbang BB harian 
b. Keseimbangan masukan dan 

haluaran 

c. Observasi turgor kulit dan adanya 
edema 

d. Distensi vena leher 

e. TD, denyut nadi dan irama nadi 
 

Batasi masukan cairan: Berikan cairan 

hanya cukup untuk menggantikan 

kehilangan selama fase oliguri-anuria 
(biasanya 400-500 ml/24jam). 

 

 
Berikan sodium bikarbonat atau 

glukosa dan insulin. 

 
 

 

 

Observasi merupakan dasar dan data 
dasar berkelanjutan untuk memantau 

perubahan dan mengevaluasi 

intervensi. Mengukur  BB setiap hari 
untuk membentuk indeks 

keseimbangan cairan, perkirakan 

kehilangan BB 2,5-0,5 kg setiap hari. 
 

Pembatasan cairan akan menentukan 

berat tubuh ideal, haluaran urin dan 

respon terhadap terapi. Nilai asupan 
cairan untuk menghindari kelebihan 

volume cairan dan dehidrasi.    

 
Sodium bikarbonat atau glukosa dan 

insulin berguna untuk mengganti 

potasium ke dalam sel. 
              

            



4. 

 

 

 
 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 

7. 
 

 

 
8. 

 

 

 
9. 

Monitor serum dan konsentrasi 

elektrolit urin, pengeluaran dan BJ 

urin, ukur dan catat, penghisapan 

cairan lambung, feses, drainase luka 
dan penguapan (melalui keringat, 

kulit, pernapasan) 

 
Observasi edema ektremitas, abdomen 

dan bola mata 

 
Lakukan transfusi darah selama 

dialisis.  

 

Monitor keseimbangan asam basa dan 
monitor gas darah arteri. 

 

 
Berikan sodium bikarbonat untuk 

mengatasi gejala asidosis (defisit 

bikarbonat). 

 
Kolaborasi dengan dokter dalam 

pemeriksaan albumin darah. 

Mengidentifikasi seberapa banyak 

kehilangan cairan dan nilai normal 

hasil laboratorium. 

 
 

 

 
Indikasi dari kelebihan cairan karena 

retensi natrium. 

 
Transfusi dilakukan untuk mengurangi 

kadar potasium dalam darah. 

 

Asidosis metabolik dapat terjadi karena 
ketidakmampuan ginjal mengekresikan 

muatan asam yang berlebihan. 

 
Sodium bikarbonat menggantikan 

potasium ke dalam sel. 

 

 
Penurunan albumin dapat 

memperparah terjadinya edema. 

 

3. Diagnosa keperawatan: Risiko gangguan perfusi jaringan serebral 

berhubungan dengan peningkatan laju filtrasi, penurunan TD 

sistemik/hipoksia, hipovolemia. 

a. Tujuan   : Tidak terjadi perubahan perfusi jaringan serebral.  

b. Kriteria hasil :  

1) Mempertahankan tingkat kesadaran dan kognisi 

2) Tanda vital stabil tekanan darah sistole antara 100 – 140 mmHg 

3) Diastol antara 70 – 90 mmHg 

4) Frekuensi nadi antara 60 – 100 x/menit 

5) Nadi perifer kuat. 

 

 

 



Tabel 2.7 Intervensi masalah keperawatan risiko gangguan perfusi jaringan 

serebral. 
No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 
 

 

2. 
 

 

3. 

 
 

 

 
4. 

 

 
 

5. 

 

 
 

 

 
6. 

Tentukan faktor yang berhubungan 

dengan keadaan tertentu menyebabkan 

penurunan perfusi jaringan cerebral. 
 

 

Pantau GCS 
 

 

Pantau tekanan darah. Catat adanya 

hipertensi sistolik dan tekanan nadi 
yang semakin berat. 

 

 
Pantau masukan dan haluaran. 

 

 
 

Anjurkan orang terdekat untuk 

berbicara dengan klien. 

 
 

 

 
Perhatikan adanya gelisah yang 

meningkat, peningkatan keluhan dan 

tingkah laku yang tidak sesuai. 

Penurunan gejala/tanda atau kegagalan 

dalam pemulihan setelah serangan 

awal menunjukkan klien perlu 
dipindahkan ke perawatan intensif. 

 

Mengobservasi adanya penurunan 
kesadaran. 

 

Peningkatan TD sistemik diikuti 

penurunan TD distolik (nadi 
membesar) merupakan tanda 

terjadinya peningkatan TIK. 

 
Bermanfaat sebagai indikator dari 

cairan total tubuh yang terintegrasi 

dengan perfusi jaringan. 
 

Ungkapan keluarga yang 

menyenangkan klien tampak 

memberikan ketenangan dan relaksasi 
pada klien yang mengalami penurunan 

kesadaran. 

 
Petunjuk non verbal 

mengidentifikasikan adanya gangguan 

perfusi dengan perubahan kesadaran. 

 

4. Diagnosa keperawatan: Risiko tinggi terjadi cedera (profil darah 

abnormal) berhubungan dengan penekanan, produksi/sekresi eritropoietin, 

penurunan produksi sel darah merah gangguan faktor pembekuan, 

peningkatan kerapuhan vaskuler. 

a. Tujuan   : Tidak terjadi cedera  

b. Kriteria  hasil  :  

1) Tidak mengalami tanda-tanda perdarahan 

2) Hasil Laboratorium dalam batas normal (Hb laki-laki 13,0-17,5 dan 

perempuan 11,5-16,5g/dl. 

3) Kreatinin laki-laki 0,6-1,1 mg/dl dan perempuan 0,5-0,9 mg/dl 



4) Trombosit 150-400 x10
 9
/L 

Tabel 2.8  Intervensi masalah keperawatan risiko tinggi terjadi cedera (profil 

darah abnormal). 

No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 

 
 

2. 

 
 

3. 

 

 
 

 

4. 
 

 

 
 

5. 

 

 
6. 

 

 
 

 

7. 

Perhatikan keluhan peningkatan 

kelelahan, kelemahan, takikardi, 

mukosa / kulit pucat, dispnoe, nyeri 

dada. 
 

Awasi tingkat kesadaran dan perilaku. 

perilaku mental dan orientasi. 
 

Evaluasi respon terhadap aktivitas. 

 

 
 

 

Observasi perdarahan terus menerus 
dari tempat penusukan, atau pada area 

mukosa. 

 
 

Awasi hematemesis atau sekresi 

Gastro Intestinal / darah feses. 

 
Berikan sikat gigi halus, pencukur 

elektrik, gunakan jarum kecil pada 

saat penyuntikan, lakukan penekanan 
lebih lama setelah penyuntikan. 

 

Kolaborasi :  
Pemeriksaan Laboratorium Darah 

Lengkap, Trombosit, Faktor 

Pembekuan dan Protrombin. 

 

Dapat menunjukan anemia, dan respon 

jantung untuk mempertahankan 

oksigenasi sel. 

 
 

Anemia dapat menyebabkan hipoksia, 

gangguan serebral.  
 

Perubahan anemia menurunkan 

oksigenasi jaringan, meningkatkan 

kelelahan, memerlukan perubahan 
aktivitas (istirahat).  

 

Mengalami kerapuhan kapiler.  
Stres dan abnormalitas hemostatik 

dapat mengakibatkan perdarahan 

Gastro Intestinal track.  
 

Menurunkan resiko perdarahan/ 

pembentukan hematoma.  

 
Uremia, menurunkan produksi 

eritropoetin, menekan produksi sel 

darah merah. Pada gagal ginjal kronik, 
Hb, hematokrit biasanya rendah. 

 

Penekanan  pembentukan trombosit dan 
ketidakadekuatan kadar faktor 

pembekuan merupakan potensial resiko 

perdarahan. 

 

5. Diagnosa keperawatan: Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan 

gangguan status metabolik, sirkulasi (anemia, iskemik jaringan) dan 

sensasi (neuropati perifer), penurunan turgor kulit, penurunan aktivitas, 

akumulasi ureum dalam kulit. 

a. Tujuan  : Tidak terjadi kerusakan integritas kulit      

b. Kriteria hasil  : 



1) Kulit tidak lecet dan tidak gatal, warna kulit tidak ikterik. 

2) Klien mampu mendemonstrasikan cara untuk mencegah terjadi 

kerusakan integritas kulit. 

3) Hasil Laboratorium normal (urea 10-50 mg/dl, Kreatinin laki-laki 

0,6-1,1 mg/dl dan perempuan 0,5-0,9 mg/dl). 

Tabel 2.9  Intervensi masalah keperawatan kerusakan integritas kulit. 
No. Intervensi Rasional 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 
 

3. 

 
 

 

4. 

 
 

 

 
 

5. 

 
 

 

6. 

 
 

 

 
7. 

 

 

8. 
 

 

 
 

9. 

Observasi kulit terhadap Perubahan 
Warna, turgor, perhatikan adanya 

kemerahan.  

 

Observasi keadaan kulit terhadap 
kemerahan dan adanya eksoriasi. 

 

 
 

Pantau masukan cairan dan hidrasi 

kulit, membran mukosa. 
 

 

Ganti posisi tiap 2 jam sekali, beri 

bantalan pada tonjolan tulang, 
pelindung siku dan tumit. 

 

 
 

Jaga keadaan kulit agar tetap kering 

dan bersih. 
 

 

Anjurkan pada klien untuk 

menggunakan pakaian yang tipis dan 
kering yang menyerap keringat dan 

bebas keriput. 

 
Anjurkan klien menggunakan 

kompres lembab dan dingin. 

 

Kolaborasi dalam pemberian foam 
dan tempat tidur angin. 

 

 
 

Kolaborasi dalam pemeriksaan 

laboratorium seperti ureum, 
kreatinin. 

Menandakan area sirkulasi buruk, yang 
dapat menimbulkan dekubitus. 

 

 

Sirkulasi darah yang kurang 
menyebabkan kulit mudah rusak dan 

memudahkan timbulnya dekubitus/ 

infeksi. 
 

Deteksi adanya dehidrasi yang 

mempengaruhi integritas jaringan 
pada tingkat seluler. 

 

Mengurangi/ menurunkan tekanan 

pada daerah yang edema, daerah yang 
perfusinya kurang baik untuk 

mengurangi/menurunkan iskemia 

jaringan. 
 

Kulit yang basah terus menerus 

memicu terjadi iritasi yang mengarah 
terjadinya dikubitus. 

 

Mencegah iritasi kulit dan 

meningkatkan evaporasi. 
 

 

 
Menghilangkan ketidaknyamanan dan 

menurunkan resiko cedera. 

 

  Mencegah penekanan yang terlalu 
lama pada jaringan yang dapat 

membatasi perfusi seluler, sehingga 

dapat mengurangi iskemik jaringan. 
 

Hasil pemeriksaan merupakan 

indikator yang tepat menentukan 
penyebab dan mengatasi masalah. 



6. Diagnosa keperawatan: Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan pemasukan nutrisi yang tidak adekuat 

sekunder dari anoreksia, mual, muntah. 

a. Tujuan  : Mempertahankan keseimbangan nutrisi adekuat 

b. Kriteria hasil : 

1) Berat Badan & Tinggi Badan ideal 

2) Klien mematuhi diet 

3) Mual berkurang dan tidak ada muntah 

Tabel 2.10   Intervensi masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang 

dari kebutuhan tubuh. 
No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 
 

 

 
2. 

 

 
 

3. 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 

 
 

7. 

 
 

 

 
8. 

Observasi status nutrisi dengan:  

a. Perubahan berat badan 

b. Pengukuran antropometrik 
c. Nilai lab (BUN, kreatinin, protein, 

elektrolit serum, transferin, kadar 

besi) 
Observasi pola diet nutrisi klien : 

a. Riwayat diet 

b. Makanan kesukaan 
c. Hitung kalori 

Berikan makanan sedikit dan sering. 

 

Anjurkan klien untuk mematuhi diet 
yang telah diprogramkan. 

 

Tawarkan perawatan mulut, berikan 
permen karet atau penyegar mulut 

diantara waktu makan. 

Timbang berat badan setiap seminggu 

sekali. 
 

Jalankan advis dokter untuk 

pemberikan obat sesuai dengan 
indikasi; Nabic, Anti emetik dan anti 

hipertensi. 

 
Kolaborasi: konsul dengan ahli gizi 

untuk pemberian diet tinggi kalori, 

rendah protein, rendah garam, rendah 

lemak (TKRPRG). 
 

Menyediakan data dasar untuk 

memantau perubahan dan mengevaluasi 

intervensi. 
 

 

 
Pola diet mulai diperhitungkan untuk 

menyusun menu. 

 
 

Meningkatkan asupan nutrisi yang 

adekuat. 

Kepatuhan terhadap diet dapat 
mencegah komplikasi terjadinya 

hipertensi yang lebih berat. 

Menghindari membran mukosa mulut 
kering dan pecah. 

 

Mengetahui perkembangan berat badan 

klien (berat badan merupakan salah satu 
indikasi untuk menentukan diet). 

Nabic dapat mengatasi/memperbaiki 

asidosis. Anti emetik akan mencegah 
mual/muntah dan obat anti hipertensi 

akan mempercepat penurunan tekanan 

darah. 
Pemberian diet yang sesuai dapat 

mempercepat penurunan tekanan darah 

dan mencegah komplikasi. 

 



7. Diagnosa keperawatan: Ansietas berhubungan dengan krisis situasional, 

prognosis penyakit, kondisi sakit, perubahan kesehatan proses pengobatan 

Hemodialisa,  ancaman konsep diri, perubahan status dan peran. 

a. Tujuan  : Cemas berkurang bahkan hilang, klien tenang.  

b. Kriteria hasil :  

1) Perasaan waspada  

2) Penurunan ansietas/ takut sampai pada tingkat yang dapat diatasi. 

Tabel 2.11  Intervensi masalah keperawatan ansietas. 
No. Intervensi Rasional 

1. 
 

 

 
 

2. 

 

 
 

3. 

 
 

4. 

 

 
 

 

5. 
 

 

 
 

 

 

6. 

Observasi rasa takut pada klien dan 
orang terdekat. Perhatikan tanda 

pengingkaran depresi dan penyempitan 

fokus perhatian.  
 

Jelaskan proses/asuhan yang diberikan 

ulangi penjelasan sesuai dengan 

kebutuhan klien. 
 

Jaga perasaan klien pada situasi saat 

dan kondisi saat ini. 
 

Motivasi dan beri kesempatan untuk 

klien/orang terdekat jika mengajukan 

pertanyaan dan menyatakan masalah. 
 

 

Motivasi orang terdekat berpartisipasi 
dalam asuhan sesuai indikasi. 

 

 
 

 

 

Tunjukan indikator positif pengobatan, 
misalnya perbaikan dalam nilai 

laboratorium, TTV stabil, 

berkurangnya kelelahan. 

Membantu menentukan jenis 
intervensi yang diperlukan. 

 

 
 

Rasa takut akibat ketidaktahuan 

dengan informasi/pengetahuan dan 

meningkatan penerimaan dialisis. 
 

Dapat menghilangkan takut dan 

kehilangan kontrol. 
 

Membuat perasaan terbuka dan 

bekerjasama dan memberikan 

informasi yang akan membantu dalam 
identifikasi /mengatasi masalah. 

 

Keterlibatan meningkatkan perasaan 
berbagi menguatkan perasaan berguna 

dan memberi kesempatan untuk 

mengakui individu dan dapat 
memperkecil rasa takut karena 

ketidaktahuan. 

 

Meningkatkan perasaan berhasil/ada 
kemajuan dalam pengobatan. 

 

 

 



8. Diagnosa keperawatan: Ketidakefektifan perfusi jaringan renal 

berhubungan dengan kerusakan nefron sehingga tidak mampu 

mengeluarkan sisa metabolisme. 

a. Tujuan  : Perfusi jaringan renal menjadi efektif. 

b. Kriteria hasil  : 

1) Klien dapat BAK 

2) Klien dapat mempertahankan jumlah urin dalam batas normal. 

3) Klien dapat mempertahankan tingkat kesadarannya saat ini. 

4) Klien dapat mempertahankan stabilitas hemodinamik. 

Tabel 2.12  Intervensi masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan  

renal. 
No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. 

 

 

 
3. 

 

 
 

4. 

 

 
5. 

 

 
 

 

 
 

6. 

 

 

Pantau dan dokumentasikan asupan 

dan haluaran klien setiap jam hingga 

haluaran lebih dari 30 ml/jam, 
kemudian setiap 2 hingga 4 jam. Bila 

klien tidak memiliki riwayat penyakit 

ginjal, haluaran urin merupakan 
indikator yang baik untuk mengetahui 

perfusi jaringan. 

 
Dokumentasikan warna dan 

karakteristik urin klien. Laporkan 

semua perubahan yang terjadi. 

 
Pantau adanya edema pada area 

tergantung pada klien. 

 
 

Monitoring/koreksi BGA ulang 

 

 
Monitoring data laboratorium (BUN 

dan serum kreatinin). 

 
 

 

 
 

Pantau status hemodinamik dan 

tanda-tanda vital klien. 

 

Penurunan atau tidak adanya haluaran 

urin biasanya mengindikasikan perfusi 

renal yang buruk. 
 

 

 
 

 

 
Urin yang pekat dapat mengindikasikan 

fungsi ginjal yang buruk atau dehidrasi. 

 

 
Edema pada area tergantung dapat 

mengindikasikan kurangnya fungsi 

ginjal. 
 

Hasil BGA dapat memperlihatkan 

terjadinya asidosis maupun alkalosis. 

 
Nilai laboratorium merupakan indikasi 

kegagalan  ginjal untuk mengeluarkan 

sisa metabolisme dan kemunduran 
fungsi sekretori ginjal, dan peningkatan 

kadar dapat mengindikasikan penurunan 

fungsi ginjal. 
 

Peningkatan dari nilai dasar dapat 

mengindikasikan kelebihan cairan 

akibat kurangnya fungsi ginjal. 



 

7. 

 

 
8. 

 

 
 

 

 

Jalankan terapi sesuai advis dokter.  

 

 
Observasi respon terhadap 

pengobatan. 

 

 

Dosis obat mungkin berkurang dan 

intervalnya menjadi lebih lama.  

 
Monitor respon terhadap pengobatan 

untuk menentukan efektivitas obat yang 

diberikan  dan kemungkinan timbulnya 
efek samping obat. 

 

9. Diagnosa keperawatan: Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan 

dengan pemantauan glukosa darah yang tidak adekuat, tidak menerima 

diagnosis, tidak mematuhi rencana penatalaksanaan, kurangnya rencana 

penatalaksanaan. 

a. Tujuan  : Masalah tidak terjadi/glukosa darah stabil. 

b. Kriteria hasil  : 

1) GDA dalam batas normal (76-110 mg/dl) 

2) 2 jpp dalam batas normal (80-125 mg/dl) 

3) Hasil tanda-tanda vital dalam rentang normal. 

Tabel 2.13 Intervensi masalah keperawatan risiko ketidakstabilan glukosa darah. 
No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 
 

2. 

 
 

 

 
3. 

 

 

 
 

 

 
 

4. 

 

 

Observasi keadaan umum klien (lelah, 

baik, lemah, sedang, pucat, akral 

hangat. dingin). 
 

Observasi dan pantau faktor yang 

mengakibatkan ketidakstabilan glukosa 
darah (meliputi aturan makan dan 

penggunaan insulin). 

 
Pantau glukosa darah dengan cek GDA 

ulang. 

 

 
 

 

 
 

Observasi tanda- tanda vital. 

 

 

Keadaan umum dapat 

menggambarkan kondisi klien secara 

keseluruhan. 
 

Penggunaan insulin dan tidak 

berlakunya diet (tidak teratur dalam 
pengaturan pemakaian akan 

memperburuk kondisi klien.) 

 
GDA akan menunjukkan adanya 

peningkatan ataupun penurunan kadar 

glukosa darah. 

a. Kadar  GDA < 60 mg indikasi 
Hipoglikemi 

b. Kadar  GDA > 60 mg indikasi 

Hiperglikemi 
 

Tanda-tanda vital menunjukkan 

adanya ketidaknormalan/keadaan 

hemodinamik klien. 



 

5. 

 

Jalankan terapi dari advis dokter/sesuai 

advis dokter. 

 

Obat/terapi medis dapat menghambat 

faktor lain yang mendukung 

ketidakstabilan kadar glukosa darah. 
 

 

10. Diagnosa keperawatan: Intoleran aktivitas berhubungan dengan keletihan, 

anemia, retensi produk sampah, prosedur dialisis. 

a. Tujuan  : Berpartisipasi dalam aktivitas yang bisa ditoleransi 

b. Kriteria hasil : 

1) Klien dapat beraktivitas minimal maupun maksimal 

2) Tidak ada kelelahan dan kekakuan sendi 

3) Tidak ada cedera otot 

Tabel 2.14 Intervensi masalah keperawatan intoleran aktivitas . 
No. Intervensi Rasional 

1. 
 

 

 
 

 

2. 

 
 

 

3. 
 

 

 
4. 

Observasi faktor yang menimbulkan 
keletihan seperti anemia, 

ketidakseimbangan cairan dan 

elektrolit, retensi produk sampah dan 
depresi. 

 

Tingkatkan kemandirian dalam 

perawatan diri yang dapat ditoleransi: 
bantu jika keletihan terjadi 

 

Anjurkan untuk aktivitas alternatif 
sambil istirahat. 

 

 
Anjurkan untuk beristirahat setelah 

dialisis 

Menyediakan informasi tentang indikasi 
tingkat keletihan. 

 

 
 

 

Meningkatkan aktivitas ringan/sedang 

dan memperbaiki harga diri. 
 

 

Memotivasi latihan dan aktivitas dalam 
batas-batas yang dapat ditoleransi dan 

istirahat yang adekuat. 

 
Istirahat yang adekuat dianjurkan 

setelah dialisis, yang bagi banyak klien 

melelahkan. 

 

11. Diagnosa keperawatan:  Disfungsi seksual berhubungan dengan penurunan 

libido, impotensia, amenorea. 

a. Tujuan   : Tidak terjadi penolakan terhadap fungsi seksual,  

b. Kriteria hasil :  

1) Penerimaan terhadap kondisi 



2) Menyatakan pemahaman hubungan antara kondisi fisik terhadap 

masalah seksual. 

Tabel 2.15 Intervensi masalah keperawatan disfungsi seksual. 
No. Intervensi Rasional 

1. 
 

 

 

 
2. 

 

 
 

 

3. 
 

 

 

 
4. 

Observasi mengenai anatomi dan 
fisiologi fungsi seksual klien dan 

orang terdekat dalam hubunganya 

dengan situasi. 

 
Beri penguatan informasi yang 

diberikan oleh dokter. Dorong klien 

bertanya dan berikan informasi 
sesuai kebutuhan. 

 

Motivasi penggunaan rasa humor. 
 

 

 

 
Beri pengetahuan kepada klien 

bahwa keadaan amenorea. 

Pemahaman fisiologis yang normal 
membantu klien dan keluarga memahami 

mekanisme kerusakan seksual. 

 

 
Pengulangan informasi yang diberikan 

sebelumnya membantu klien untuk 

mendengarkan dan proses pengetahuan. 
 

 

Humor dapat membantu individu 
menerima situasi sulit lebih efektif dan 

meningkatkan pengalaman seksual 

positif. 

 
Amenorea merupakan akibat dari 

perubahan hormon pada perempuan. 

 

2.3.4 Pelaksanaan 

Apabila tujuan, hasil, dan intervensi telah diidentifikasi, perawat siap 

untuk melakukan aktivitas pencatatan pada rencana perawatan klien. Dalam 

pengaplikasian rencana ke dalam tindakan dan penggunaan biaya secara efektif 

serta pemberian perawatan secara tepat waktu, perawat pertama kali 

mengidentifikasi prioritas untuk pemberian perawatan tersebut (Doenges, M., E., 

Mary, C. T., Mary, F. M., 2006: 21). 

2.3.5 Evaluasi 

Menilai respon klien terhadap perawatan yang diberikan dan pencapaian 

hasil yang diharapkan (yang dikembangkan pada fase perencanaan dan 

didokumentasikan dalam rencana perawatan) merupakan tahap akhir dari proses 

keperawatan (Doengoes. M. E, Moorhouse. M. F, Geussler. A. C, 2006). 

 



2.4  Kerangka Masalah 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar  2.6  Kerangka masalah pada klien CKD dengan asidosis metabolik 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada klien dengan diagnosa medis CKD dengan asidosis metabolik, maka penulis 

menyajikan suatu kasus yang penulis amati mulai tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 19 

Juli 2013 dengan data pengkajian yang di ambil pada tanggal 17 Juli 2013 jam 01.00 

WIB. Data diperoleh dari anamnesa dengan klien dan keluarga klien beserta file No. 

Register 44.00.XX sebagai berikut: 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Pengumpulan Data 

1. Identitas 

Klien adalah seorang ibu dan nenek bernama “Ny.S” usia 68 tahun, beragama Islam. 

Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Klien 

adalah anak pertama dari lima bersaudara dengan satu adik laki-laki, satu adik 

perempuan, dan dua adik perempuan lagi tetapi sudah meninggal karena sakit. Klien 

tinggal didaerah Surabaya bersama suami dan cucu perempuannya. Status sosial 

ekonomi klien sebagai istri dari purnawirawan. Klien MRS di ICU IGD 

RUMKITAL Dr. Ramelan pada tanggal 17 Juli 2013 pukul 01.00 WIB dengan 

Chronic Kidney Disease (CKD) dengan Asidosis metabolik. 

2. Riwayat Kesehatan 

a. Keluhan Utama 

Klien mengatakan sesak. 

b. Riwayat Kejadian 

Berdasarkan ananmesa yang didapatkan dari anak klien, klien mengatakan sesak 

dan dadanya nyeri tembus sampai belakang. Klien kelelahan menjaga suaminya 

yang MRS akibat kecelakaan dan selalu terpikir anaknya yang satu setengah 



bulan yang lalu meninggal dunia akibat kecelakaan pula. Menurut keterangan dari 

anaknya, klien sudah merasa sakit tetapi tidak dirasakan sampai suaminya KRS. 

Setelah satu minggu suami klien dirumah sepulang dari KRS, klien merasa sesak 

dan mengutarakan hal itu kepada anaknya, anak klien segera membawa ke rumah 

sakit dekat rumah. Klien diadvis untuk rawat jalan. Dua hari rawat jalan klien 

tetap merasa sesak dan sakit di dadanya semakin parah. Akhirnya anak klien 

memutuskan untuk membawa klien ke RUMKITAL Dr.Ramelan Surabaya.  

Berdasarkan anamnesa yang didapatkan dari klien bahwa klien mengatakan sudah 

merasa sesak sejak lima hari yang lalu tepatnya tanggal 11 Juli 2013, klien 

mengatakan sudah memeriksakan diri ke RS dekat rumah tetapi sesaknya kambuh 

lagi dan dirasakan semakin parah, klien mengatakan langsung diantar anaknya ke 

RUMKITAL Dr.Ramelan Surabaya. Klien datang ke IGD tanggal 16 Juli 2013 

pukul 22.30 WIB dengan menggunakan mobil pribadi diantar oleh anaknya.  

Pada saat di IGD, klien langsung dibawa ke P1 dilakukan pemeriksaan dan 

didapatkan data bahwa GCS 4-5-6, kesadaran compos mentis. Pemeriksaan tanda 

– tanda vital saat di IGD didapatkan bahwa tekanan darah: 155/80mmHg, nadi: 

89x/menit, RR: 46x/menit, suhu: 360C dan SpO2: 90%. Pada pemeriksaaan fisik, 

didapatkan bunyi jantung S1S2 tunggal, suara napas vesikuler, pada pemeriksaan 

abdomen didapatkan bising usus (+) 25x/menit, tidak ada nyeri tekan, akral 

hangat, tidak ada edema. Selama di IGD dilakukan tindakan pasang monitor dan 

masker dengan O2: 10 lpm, infus NS, cek GDA stik: 129 mg/dl, cek darah 

lengkap (hematologi) dengan hasil leukosit: 12,9x 103; hemoglobin: 7,4; Hct: 22; 

trombosit: 274 x 103, cek kimia klinik dengan hasil BUN: 137,24; kreatinin: 

16,60; Na: 132,8 mmol/ L; K: 8,00; Cl: 104 mmol/L, cek BGA dengan hasil pH: 

6,986; PO2: 196; PCO2: 12,7; TCO2:  6,7; HCO3-: 3,1 Beb: -22,0; Beecf: -23,9; 

SBC: 14,6; %SO2: 99%; O2 ct: 10,8 ml/dl. Rekam EKG dengan hasil Sinus 

Rhytm, HR: 100 bpm, PR interval: 74 ms, QRS Dur: 144 ms, QT/QTC: 490/640 



ms, PRT axes : -65 101 -64. Pasang kateter foley, observasi dispneu, injeksi 

ranitidin 1 amp/iv, aspilet 2 tablet per oral  + CPG 4 tablet per oral, thorax “Cito 

Bed”, chalage left 200 cc, Injeksi D40% I fls + Injeksi Ca Glukonas 100 mg/iv. 

Dari hasil laboratorium dan EKG didapatkan diagnosa medis CKD dengan 

asidosis metabolik. Klien dikonsulkan oleh dokter IGD kepada dokter Sp.PD. 

Advice dr. Eny Bidaya Sp.PD, klien mendapatkan terapi Infus D5 + Insulin 10 

I.U 10 tpm, drip Nabic 50 mEq/50cc/1jam, injeksi ceftriaxon 2 gr/iv. Setelah 

observasi penuh dalam ± 3 jam  di P1 IGD, pada pukul 01.00 WIB klien dipindah 

ke ICU IGD. Klien pindah ruangan untuk menerima perawatan dan pemantauan 

intensif dalam memulihkan keadaan ketidakseimbangan asam-basa. Klien datang 

ke ICU IGD dengan kondisi sesak dengan nafas spontan RR: 30x/mnt, terpasang 

masker dengan O2: 10 lpm, terpasang infus D5 + drip Insulin 10 I.U 10 tpm pada 

tangan kanan dan infus NS 100 cc + drip Nabic 50 mEq/50cc/1jam pada tangan 

kiri sampai dengan jam 11.00 WIB pagi,  kesadaran kompos mentis dengan GCS 

4-5-6, terpasang kateter foley, oedema (-), fraktur (-). Advis dr. Eny Bidaya 

Sp.PD, klien mendapat terapi infus NS 100 cc + Nabic 50 mEq dalam 1 jam. Jika 

sesak berkurang advis O2 nasal kanul 3 lpm, infus D5 + Insulin 10 I.U 10 tpm, 

ceftriaxon 2x1 gr, post pemberian Nabic, cek GDA dan BGA ulang, besok pagi 

cek SE dan injeksi lasix 1 amp sampai pengkajian dilakukan. 

c. Riwayat Penyakit Dahulu 

Klien mengatakan tidak mengetahui jika menderita DM, klien tidak pernah 

mengecek gula darahnya, klien juga tidak pernah dirawat di RS sebelumnya.  

d. Riwayat Alergi 

Klien tidak ada riwayat alergi terhadap obat, makanan maupun pada debu terbukti 

saat menjalani ceftriaxone skin test tidak ada kemerahan atau ruam pada kulit 

daerah skin test. 

 



3. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum  

Keadaan umum klien lemah dengan berat badan klien 78 kg dan tinggi badan 158 

cm. Kesadaran klien adalah compos mentis, GCS 4-5-6. Pada klien didapatkan 

pemeriksaaan tanda – tanda vital yaitu tekanan darah: 150/69 mmHg, nadi: 

89x/menit, RR: 30x/menit, suhu: 36,3 
o
C. 

b.  Airway 

Berdasarkan pengkajian didapatkan jalan napas paten, pada pemeriksaan inspeksi 

daerah pernapasan ditemukan tidak ada penumpukan sputum, tidak ada 

pernapasan cuping hidung, tidak ada retraksi klavikula.  

c. Breathing 

 Pada klien terdapat pergerakan dada simetris, tidak terdapat penggunaan otot 

bantu napas, bentuk dada normochest, pola napas Kussmaul. Pada pemeriksaan 

palpasi paru didapatkan irama napas yang reguler, nilai RR: 30x/menit, tidak ada 

batuk. Pada pemeriksaan perkusi, daerah paru didapatkan suara sonor. Pada 

pemeriksaan auskultasi didapatkan suara napas vesikuler, tidak ada suara nafas 

tambahan. Klien menggunakan alat bantu nafas O2 masker dengan aliran 10 lpm. 

Cek BGA dengan hasil pH: 6,986; PO2 : 196; PCO2: 12,7; TCO2:  6,7; HCO3
- 
: 

3,1 Beb: -22,0; Beecf: -23,9; SBC 14,6; %SO2: 99%; O2 ct: 10,8 ml/dl. 

Masalah keperawatan: Ketidakefektifan pola napas 

d.  Circulation 

Pada pemeriksaan sirkulasi klien di dapatkan inspeksi jantung tidak tampak ictus 

cordis, tidak ditemukan edema perifer maupun sentral. Pada pemeriksaan palpasi 

ditemukan perabaan ictus cordis di intercostal  ke-5, irama nadi reguler, kekuatan 

pulsasi denyut jantung lemah, CRT < 2 detik. Pada pemeriksaan perkusi jantung 

didapatkan batas jantung yang normal yaitu batas kanan atas di intercostal-2 linea 

para sternalis dextra, batas kanan bawah di intercostal ke-4 linea para sternalis 



dextra, batas kiri atas di septum intercostal ke-2 linea para sternalis sinistra, batas 

kiri bawah di intercostal ke-4 linea medio clavicularis sinistra, edema (-), 

perdarahan (-), tidak terpasang CVP. Pada pemeriksaan auskultasi jantung 

didapatkan bunyi jantung S1S2 tunggal, murmur (-), gallop (-). Selain pemeriksaan 

fisik jantung juga dilakukan cek GDA stik dengan hasil 129mg/dl.  

           Masalah keperawatan: Risiko Ketidakstabilan glukosa darah  

e. Neurologi 

Pada pemeriksaan status neurologi didapatkan pemeriksaan nervus kranialis yaitu 

nervus I (olfaktorius) terkaji baik dan normal tidak ada gangguan penciuman, 

nervus II (optikus) terkaji normal, nervus III (okulomotorius) didapatkan reflek 

pupil (+) dan pupil isokor di kedua mata, klien dapat melihat kearah atas dalam 

dan kearah bawah luar, nervus IV (trokhlearis) didapatkan kedudukan mata 

normal, klien dapat melihat kearah bawah, nervus V (abdusen) didapatkan klien 

bisa melihat kearah lateral abduksi. Nervus VI (trigeminus) didapatkan otot 

maseter dan temporal teraba kuat, nervus VII (fasialis) didapatkan dari wajah 

klien simetris, nervus VIII (vestibulokoklearis) pendengaran terkaji baik tetapi 

keseimbangan tidak terkaji karena klien membutuhkan istirahat, nervus IX 

(glosofaringeus) dan nervus X (vagus) terkaji baik dan normal, nervus XI 

(aksesorius) klien didapatkan otot sternokleidomastoideus teraba kuat, nervus XII 

(hipoglosus) terkaji baik dan normal. 

Pemeriksaaan reflek fisiologis klien didapatkan reflek biseps +3/+3, reflek triseps 

+3/+3, reflek patella +3/+3, reflek Achilles +3/+3. Pemeriksaan reflek patologis 

didapatkan reflek Babinski -/-, reflek chaddock -/-, reflek oppenheim -/-, reflek 

Gordon -/-, reflek rosolimo -/-, reflek Hoffman -/-, reflek tromner -/-. Tidak 

terdapat reflek primitive. 



 Cek kimia klinik dengan hasil BUN:  137,24; kreatinin: 16,60; Na: 132,8 

mmol/ L; K: 8,00; Cl: 104 mmol/L, Cek darah lengkap (hematologi) dengan hasil 

leukosit: 12,9x 10
3
; hemoglobin: 7,4; Hct: 22; trombosit:   274 x 10

3
. 

Masalah keperawatan: Ketidakefektifan perfusi jaringan renal 

f. Integumen 

Pada pemeriksaan muskuluskeletal didapatkan kekuatan otot penuh. Tidak 

terdapat atropi otot, turgor kulit elastis, membran mukosa lembab, tidak ada luka 

bakar, tidak ada luka dekubitus, tidak ada fraktur ekstremitas, warna mukosa kulit 

pucat anemis. 

Masalah keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan 

g. Abdomen  

Pada pemeriksaan sistem pencernaan klien didapatkan data inspeksi abdomen 

cembung, tidak ada luka di sekitar abdomen. Pada pemeriksaan auskultasi 

didapatkan bising usus (+) 25x/menit. Pada pemeriksaaan perkusi abdomen 

didapatkan suara timpani. Pada pemeriksaan palpasi didapatkan tidak teraba 

bagian lien dan hepar. Klien mengatakan mual, tidak muntah. 

Masalah keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan 

h.  Perkemihan 

Pada pemeriksaaan perkemihan didapatkan inspeksi klien terpasang folley 

kateter, produksi urin ± 290 ml dalam 24 jam (oliguri : < 400cc/24 jam), warna 

urin kuning pekat keruh, pemeriksaan palpasi ginjal tidak teraba. 

Masalah keperawatan : Ketidakefektifan perfusi jaringan renal 

4. Pemeriksaan Penunjang 

a. Rekam EKG tanggal 16 Juli 2013 jam 23.10 WIB 

Sinus Rhytm, HR : 100 bpm, PR interval : 74 ms, QRS Dur : 144 ms, QT/QTC : 

490/640 ms, PRT axes : -65 101 -64. 

 



b. Hasil laboratorium tanggal 16 – 17 Juli 2013 sebagai berikut: 

Tabel 3.1    Hasil laboratorium pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 
asidosis metabolik pada tanggal 16-17 Juli 2013 di Ruang Intensive Care 

Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

No. Tanggal Pemeriksaan Hasil Nilai normal 

1. 16-07-13 
23.00 WIB 

BGA: 
- pH  

- PCO2 

- PO2  

- TCO2 
- HCO3

-
 

- BEb  

- BEecf 
- %  SO2 

Kimia Klinik: 

- GDA  

- BUN 
- Creatinine  

Serum 

- Na 
- K 

- Cl 

Hematologi  
- Leukosit 

- Hemoglobin 

- Hct 

- Trombosit 

 
6,986 

12,7 

196 

6,7 
3,1 

-22,0 

-23,9 
99 

 

129 mg/dl 

137,24 
16,60 

 

132,8 
8,00 

104 

 
12,9x 10

3 

7,4 

22 

274 x 10
3 

 
7,35 – 7,45 

35 – 45 

80 – 100 

 
22 – 26 

-3 – 3 

 
90 – 100% 

 

76 – 110mg/dl 

10 – 24 mg/dl 
0,5 – 1,5 mg/dl 

 

135 – 145 mmol/L 
3,5 – 5 mmol/L 

95 – 108 mmol/L 

 
4-10 ribu sel/µL 

11,5 – 16 g/dL 

35 – 45% 

150 – 400 ribu/mm3 

2. 17-07-13 

06.13 WIB 

BGA: 

- pH  

- PCO2 
- PO2  

- TCO2 

- HCO3
-
 

- BEb  
- BEecf 

- %  SO2 

 

7,097 

19,6 
194 

6,7 

6,1 

-22,0 
-23,9 

99,3 

 

7,35 – 7,45 

35 – 45 
80 – 100 

 

22 – 26 

-3 – 3 
 

90 – 100% 

.   

5. Pemberian Terapi  

Terapi tanggal 17 Juli 2013 

         Injeksi extra lasix 1 amp/iv jam 06.00  

a.  Infus NS 100 cc + Nabic 100 mEq 10-12 tpm 

b. O2 masker 10 lpm 

c.  Jika sesak berkurang, advis O2 nasal kanul 3 lpm 

d. Infus D5 + Insulin 10 I.U 10 tpm 



e. Injeksi ceftriaxon 2x1 gr/iv (12,24) 

f.  Kalitake 3 x 1 sachet (12,18,6) 

 

Perawatan Intensif 

Tabel 3.2   Perawatan Intensif pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

asidosis metabolik pada tanggal 17 Juli 2013 di Ruang Intensive Care Unit 
RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

Tanggal 17 Juli 2013 

Jam TD 

mmHg 

RR HR T GCS SPO2 

(%) 

Input (cc) Output 

(cc) 

Medikasi 

Obat 

01 150/69 30 89 36,3 4-5-6 100 Infus NS 

100 cc  

 

Infus D5 
500 cc 

 Nabic 50 

mEq 10-12 

tpm 

Insulin 10 
I.U 10 tpm 

 

Inj. 
Ceftriaxon 1 

gr/iv 

02 140/69 27 80 36,5 4-5-6 100  -  

03 132/64 27 86 36,5 4-5-6 98    

04 117/74 26 85 36 4-5-6 99    

05 116/70 26 83 36 4-5-6 100    

06 125/66 26 98 36 4-5-6 98   lasix 1 amp/ 

iv, kalitake  

07 127/72 26 92 36 4-5-6 99    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Analisis Data 

Tabel 3.3 Analisis Data Asuhan Keperawatan Kritis pada Klien dengan Chronic Kidney 

Disease (CKD) dengan Asidosis Metabolik pada tanggal 17 Juli 2013 di 
Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. 

 

 

No Data Etioliogi Problem 

1. DS :  

 Klien mengatakan sesak 

napas. 
 

DO :  

 Pemeriksaan tanda tanda vital 

didapatkan sebagai berikut: 
 TD: 150/69 mmHg 

 HR: 89, pulsasi teraba 

lemah, irama reguler 

 RR: 30x/menit, suara 
napas vesikuler,  

 T: 36,3
o
C 

 Pola napas Kussmaul 

 Pemeriksaan BGA 

didapatkan sebagai berikut: 
 pH          6,986 

 PO2         196 

 PCO2       12,7 

 HCO3
-
     3,1 

 BE          -22 

 

Faktor yang menghambat 

fungsi nefron 
 

 

penurunan fungsi nefron di 
glomerulus 

 

 

Kerusakan pada nefron di 
glomerulus  

 

 
Destruksi struktur ginjal 

 

 

Penurunan GFR 
 

 

Kegagalan  
ginjal dalam 

mempertahankan 

metabolisme  
 

 

Peningkatan toksik uremik 

dalam darah 
 

 

Sindrom Uremik 
 

 

Respon  Asidosis 
Metabolik 

 

 

Sesak napas 
Napas cepat dan dalam 

(Kussmaul) 

 

Ketidakefektifan 

pola napas 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. DS :  
Klien mengatakan susah BAK, 

jika bisa BAK keluarnya hanya 

sedikit. 
 

DO :  

 Oliguria: Up kateter ± 290 

cc/24 jam 

 Asidosis Metabolik dengan 

peningkatan kalium, 
penurunan pH dan  

bicarbonat, Anemia, 

Peningkatan: BUN, serum 
kreatinin 

 Pemeriksaan BGA 

didapatkan sebagai berikut: 

 Hb        7,4 

 pH        6,986 
 PO2      196 

 PCO2    12,7 

 HCO3
-
   3,1 

 BE        -22 

 Kimia Klinik: 
 BUN                    137,24 

 Kreatinin Serum   16,60 
 Na                        132,8 

 K                          8,00 

 Cl                         104 

Faktor yang menghambat 
fungsi nefron 

 

 
penurunan fungsi nefron di 

glomerulus 

 

 
Kerusakan pada nefron di 

glomerulus  

 
 

Destruksi struktur ginjal 

 

 
Penurunan GFR 

 

 
Kegagalan  

ginjal dalam keseimbangan 

cairan dan elektrolit 
 

 

Peningkatan toksik uremik 

dalam darah 
 

 

Ketidakseimbangan cairan 
dan elektrolit 

 

 
Kerusakan nefron 

 

 

Penurunan pertukaran sel 
 

 

Ginjal gagal mengeluarkan 
sisa metabolisme 

 

 

oliguri 
 

Ketidakefektifan 
Perfusi Jaringan 

Renal 



3. DS :  

 Klien mengatakan tidak ada 

keluhan. 

DO : 

 Pemeriksaan tanda tanda 

vital. didapatkan sebagai 
berikut: 

TD: 150/69 mmHg 

HR: 89, pulsasi teraba lemah, 

irama reguler 
RR: 30x/menit, suara napas 

vesikuler,  

T: 36,3
o
C  

Keadaan umum klien lemah. 

 

 GDA : 129 mg/dl 

(Hiperglikemia) 

Cek ulang: 

 GDA : 34 mg/dl 

(hipoglikemi) 

 

 

Faktor yang menghambat 
fungsi nefron 

(DM yang tidak terkontrol) 

 
 

penurunan fungsi nefron di 

glomerulus 

 
 

Kerusakan pada nefron di 

glomerulus  
 

 

Destruksi struktur ginjal 

 
 

Penurunan GFR 

 
 

Kegagalan  

ginjal dalam 
mempertahankan 

metabolisme  

 

 
Peningkatan toksik uremik 

dalam darah 

 
 

Sindrom Uremik 

 
 

Respon endokrin 

 

 
Gangguan metabolisme 

glukosa dan lemak 

 
 

GDA : 129 mg/dl 

(Hiperglikemia) 

 
Cek ulang: 

 

GDA : 34 mg/dl 
(hipoglikemi) 

 

 
 

Ketidakstabilan glukosa 

darah 

 
 

Risiko 
Ketidakstabilan 

glukosa darah 



3.2  Diagnosa Keperawatan 

Dari analisis data yang telah didapatkan maka diperoleh proritas masalah 

keperawatan sebagai berikut: 

1. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik. 

2. Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 

3. Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa 

darah yang tidak adekuat dan kurangnya rencana penatalaksanaan. 

 

3.3 Rencana Keperawatan 

Adapun rencana keperawatan dari setiap diagnosa yang sudah ditegakkan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Diagnosa Keperawatan 1: Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan 

respon asidosis metabolik. 

a. Tujuan  : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 

jam diharapkan pola napas efektif. 

b. Kriteria hasil  : 

3) RR dalam batas normal (16-24x/menit) 

4) Jalan napas paten, suara napas vesikuler, pola napas normal, irama nafas 

reguler, tidak ada suara napas tambahan. 

Tabel 3.4    Intervensi masalah keperawatan ketidakefektifan pola napas di Ruang 
Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya.  

No. Intervensi Rasional 

1. 

 
 

 

2. 
 

 

 
3. 

 

Monitoring respiratory rate dan status 

O2 tiap jam. 
 

 

Monitoring pola napas klien. 
 

 

 
Pertahankan jalan napas paten. 

 

Monitoring tiap jam sangat penting 

untuk mengetahui perkembangan 
klien. 

 

Pola napas yang abnormal 
mengindikasikan adanya 

hiperventilasi atau hipoventilasi. 

 
Jalan napas yang paten 

mengoptimalkan klien 



 

 

 

4. 
 

 

 
5. 

 

 
 

6. 

 

 
 

 

7. 

 

 

 

Auskultasi suara napas tambahan tiap 
jam. 

 

 
Monitoring/koreksi dan cek BGA ulang. 

 

 
 

Jalankan O2 sesuai advis dokter. 

 

 
 

 

Jalankan terapi sesuai advis dokter 
seperti:  

e. Nabic 

 

 
 

f. Insulin 

 
 

g. Lasix 

 
 

 

h. Ceftriaxon 

. 

mendapatkan oksigen secara 

adekuat. 

 

Suara napas abnormal 
mengindikasikan bahwa paru-paru 

mengalami obstruksi.   

 
Hasil BGA dapat memperlihatkan 

terjadinya asidosis maupun 

alkalosis. 
 

Pemberian O2 dapat membantu 

mengurangi sesak dalam keadaan 

asidosis maupun alkalosis. 
 

 

 
 

e. Pemberian Nabic dapat 

menyeimbangakan asam basa 

yang terganggu. 
 

f. Pemberian Insulin dapat 

mengontrol defisiensi insulin. 
 

g. Pemberian Lasix dapat 

mencegah oedema, mengurangi 
sesak napas. 

 

h. Pemberian Ceftriaxon dapat 

mencegah terjadinya infeksi. 
 

 

 

2. Diagnosa Keperawatan 2: Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan 

dengan kerusakan nefron sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 

a. Tujuan  : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan  perfusi jaringan perifer menjadi efektif. 

b. Kriteria Hasil : 

1) Klien dapat BAK 

2) Klien dapat mempertahankan jumlah urin dalam batas normal. 

3) Klien dapat mempertahankan tingkat kesadarannya saat ini. 

4) Klien dapat mempertahankan stabilitas hemodinamik. 



Tabel 3.5 Intervensi masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan renal  

                di Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya.  

No. Intervensi Rasional 

1. 

 
 

 

 

 
 

 

2. 
 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
 

 

 

 
 

6. 

 
 

 

7. 

 
 

8. 

Pantau dan dokumentasikan asupan dan 

haluaran klien setiap jam hingga 
haluaran lebih dari 30 ml/jam, kemudian 

setiap 2 hingga 4 jam. Bila klien tidak 

memiliki riwayat penyakit ginjal, 

haluaran urin merupakan indikator yang 
baik untuk mengetahui perfusi jaringan. 

 

Dokumentasikan warna dan karakteristik 
urin klien. Laporkan semua perubahan 

yang terjadi. 

 
Pantau adanya edema pada area 

tergantung pada klien. 

 

 
Monitoring/koreksi BGA ulang 

 

 
Monitoring data laboratorium (BUN dan 

serum kreatinin). 

 
 

 

 

 
 

Pantau status hemodinamik  

 
 

 

Jalankan terapi sesuai advis dokter.  

 
 

Observasi respon terhadap pengobatan. 

 
 

 

Penurunan atau tidak adanya 

haluaran urin biasanya 
mengindikasikan perfusi renal yang 

buruk. 

 

 
 

 

Urin yang pekat dapat 
mengindikasikan fungsi ginjal yang 

buruk atau dehidrasi. 

 
Edema pada area tergantung dapat 

mengindikasikan kurangnya fungsi 

ginjal. 

 
Hasil BGA dapat memperlihatkan 

terjadinya asidosis maupun alkalosis. 

 
Nilai laboratorium merupakan 

indikasi kegagalan  ginjal untuk 

mengeluarkan sisa metabolisme dan 
kemunduran fungsi sekretori ginjal, 

dan peningkatan kadar dapat 

mengindikasikan penurunan fungsi 

ginjal. 
 

Peningkatan dari nilai dasar dapat 

mengindikasikan kelebihan cairan 
akibat kurangnya fungsi ginjal. 

 

Dosis obat mungkin berkurang dan 

intervalnya menjadi lebih lama.  
 

Monitor respon terhadap pengobatan 

untuk menentukan efektivitas obat 
yang diberikan  dan kemungkinan 

timbulnya efek samping obat. 

 

3. Diagnosa Keperawatan 3: Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan 

dengan pemantauan glukosa darah yang tidak adekuat dan kurangnya rencana 

penatalaksanaan. 

a. Tujuan  : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan glukosa darah pasien stabil / risiko tidak tejadi. 



b. Kriteria Hasil  : 

1) GDA dalam batas normal (76-110 mg/dl) 

2) 2 jpp dalam batas normal (80-125 mg/dl) 

3) Hasil tanda-tanda vital dalam rentang normal. 

Tabel 3.6 Intervensi masalah keperawatan risiko ketidakstabilan glukosa darah di Ruang 

Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya.  

No. Intervensi Rasional 

1. 

 

 
 

2. 

 

 
 

 

3. 
 

 

 
 

 

 

 
4. 

 

 
 

5. 

Observasi keadaan umum pasien (lelah, 

baik, lemah, sedang, pucat, akral hangat, 

dingin). 
 

Observasi dan pantau faktor yang 

mengakibatkan ketidakstabilan glukosa 

darah (meliputi aturan makan dan 
penggunaan insulin). 

 

Pantau glukosa darah dengan cek GDA 
ulang. 

 

 
 

 

 

 
Observasi tanda- tanda vital. 

 

 
 

Jalankan terapi dari advis dokter/sesuai 

advis dokter. 
 

 

Keadaan umum dapat 

menggambarkan kondisi klien 

secara keseluruhan. 
 

Penggunaan insulin dan tidak 

berlakunya diet (tidak teratur 

dalam pengaturan pemakaian akan 
memperburuk kondisi klien.) 

 

GDA akan menunjukkan adanya 
peningkatan ataupun penurunan 

kadar glukosa darah. 

- Kadar  GDA < 60 mg indikasi 
Hipoglikemi 

- Kadar  GDA > 60 mg indikasi 

Hiperglikemi 

 
Tanda-tanda vital menunjukkan 

adanya ketidaknormalan/keadaan 

hemodinamik klien. 
 

Obat/terapi medis dapat 

menghambat faktor lain yang 
mendukung ketidakstabilan kadar 

glukosa darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas masalah yang ditemui selama 

melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) 

dengan asidosis metabolik di Ruang Intensive Care Unit Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya. Adapun masalah tersebut berupa kesenjangan antara teori dan pelaksanaan 

praktek secara langsung meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

Masalah yang penulis temukan selama melaksanakan asuhan keperawatan pada 

klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan asidosis metabolik di Ruang 

Intensive Care Unit Rumkital Dr. Ramelan Surabaya adalah sebagai berikut: 

4.1 Pengkajian 

4.1.1 Pengumpulan data 

Pada tahap pengumpulan data klien dengan CKD dengan asidosis metabolik 

penulis tidak mengalami kesulitan karena penulis telah mengadakan perkenalan dan 

menjelaskan maksud penulis yaitu untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada klien 

sehingga klien dan keluarga terbuka kooperatif dalam proses keperawatan.   

1. Identitas klien 

Pada pasien gagal ginjal kronik (CKD) terjadi terutama pada usia lanjut (50-70 

th), usia muda dapat terjadi pada semua jenis kelamin tetapi 70 % pada pria 

(Nursalam, 2006). Pada kasus ini klien bernama Ny.S, usia 68 tahun. Hal ini sesuai 

dengan teori bahwa penyakit CKD akan terjadi pada usia 50-70 tahun pada semua 

jenis kelamin dan 70% terjadi pada pria.    

2. Keluhan utama 

Pada penderita CKD didapatkan keluhan utama bervariasi, mulai dari urin output 

sedikit sampai tidak dapat BAK, gelisah sampai penurunan kesadaran, tidak selera 



makan (anoreksia), mual, muntah, mulut terasa kering, rasa lelah, nafas berbau 

(ureum), gatal pada kulit (Muttaqin, 2011). 

Pada kasus Ny. S didapatkan keluhan utama sesak napas. Terkadang mual tetapi 

tidak muntah. Hal ini sesuai dengan teori namun tidak semua penderita CKD 

mengalami tanda nafas berbau ureum, gelisah sampai penurunan kesadaran, ataupun 

gatal pada kulit. Mual dan muntah dapat dihubungkan dengan terjadinya sindrom 

uremi yang mengakibatkan adanya gangguan asam-basa yang dapat meningkatkan 

produksi asam lambung. Sehingga terjadi iritasi lambung atau gastritis yang 

berdampak pada keluhan mual, muntah. Manifestasi klinis pada Ny. S pada sistem 

Breathing meliputi takhipneu, Kussmaul, asidosis metabolik. Tergantung juga pada 

proses penyakit dan faktor pengaruh eksternal. Pada kasus Ny. S gagal ginjal ditandai 

dengan adanya asidosis metabolik, anemia dan gangguan elektrolit yaitu hiperkalemia. 

3. Riwayat kejadian  

Pada penderita CKD terdapat riwayat kejadian dengan adanya penurunan output, 

penurunan kesadaran, perubahan pola nafas, kelemahan fisik, adanya perubahan pada 

kulit, adanya napas berbau amonia dan perubahan pemenuhan nutrisi (Muttaqin, 

2011). Pada kasus Ny. S didapatkan riwayat kejadian sesak nafas sejak lima hari yang 

lalu. Pada saat klien datang ke Intensive Care Unit, Ny. S mengalami sesak dengan 

pola napas Kussmaul. Pernapasan yang meningkat sebagai upaya kompensasi paru-

paru untuk menjaga pH  tetap normal dengan meningkatkan kecepatan dan kedalaman 

nafas untuk membuang CO2 melalui paru-paru. 

4. Riwayat penyakit dahulu 

  Pada klien dengan gagal ginjal kronik dapat disebabkan oleh penyakit metabolik 

seperti DM (Price dan Wilson, 2005). Pada kasus Ny. S didapatkan klien tidak pernah 

mengetahui jika menderita DM karena tidak pernah cek gula darah, tetapi jika dilihat 

dari hasil kadar glukosa (GDA) pada tanggal 16 Juli 2013 adalah 129 mg/dl, 

hiperglikemia. Dari keadaan tersebut yaitu hiperglikemia dapat mengakibatkan 



glikolisasi protein, yang memacu terbentuknya ikatan silang protein. Ikatan silang 

dapat bersatu dengan molekul kolagen pada membran basal glomerulus atau dapat 

memicu sel mesangial untuk menyekresi kelebihan matriks ekstraseluler. Peningkatan 

tekanan intraglomerulus menyebabkan hiperfiltrasi dini serta dapat merusak endotel 

dan sawar filtrasi glomerulus. Pada kasus CKD yang dialami oleh Ny. S diakibatkan 

oleh DM yang menahun tetapi tidak terkontol. 

5. Riwayat alergi 

Skin test berguna untuk menunjukkan reaksi hipersensitivitas sebelum obat 

digunakan sebagai terapi. Pada kasus Ny. S didapatkan bahwa klien tidak memiliki 

alergi pada obat. Setiap penyakit selalu mengakibatkan infeksi melalui bakteri atau 

virusnya. Maka pada pengobatan selalu ditambahkan dengan pemberian antibiotik 

sebagai pertahanan sistem imun bagi tubuh. Tentu dengan cara melakukan skin test 

untuk dapat mengetahui jenis antibiotik yang cocok dengan bakteri yang bersarang di 

tubuh klien. Ceftiaxone merupakan terapi antibiotik yang sangat mempengaruhi reaksi 

hipersensitivitas pada tubuh. 

6. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum 

       Penderita CKD dapat mengalami hipertensi dan takipnoe (Suwitro, 2006). Pada 

TTV sering didapatkan adanya perubahan seperti RR meningkat. Tekanan darah 

terjadi perubahan dari hipertensi ringan sampai berat (Muttaqin, 2011). Pada kasus 

Ny. S didapatkan bahwa kesadaran klien adalah compos mentis, GCS 4-5-6, 

pemeriksaaan tanda – tanda vital meliputi tekanan darah: 150/69 mmHg, nadi: 

89x/menit, RR: 30x/menit, suhu: 36,3
o
C. Pada penderita CKD tidak selalu terjadi 

hipertensi, takhipnue atau penurunan kesadaran. Semuanya tergantung pada tingkat 

keparahan penyakit dan keadaan tubuh klien sendiri. Pada kasus Ny. S terdapat 

hipertensi dan takipnue tetapi dengan tingkat kesadaran yang compos mentis, hal ini 

dikarenakan oleh adanya manifestasi klinis yang belum mengarah pada sistem 



persarafan sehingga belum terjadinya penurunan perfusi cerebral dan belum 

mengganggu tingkat kesadaran klien. Hipertensi yang dialami klien Ny. S akibat 

adanya ketidakseimbangan cairan dan natrium serta malfungsi sistem Renin-

Angiostensin-Aldosteron. Efek overload cairan dapat menyebabkan hipertrofi 

ventrikel kiri dan gagal jantung. Pada klien terjadi peningkatan darah dikarenakan 

proses CKD. Gangguan ginjal yang kronik dapat mengurangi ekskresi natrium serta 

menyebabkan hipervolemi dan hipertensi. 

b. Airway 

      Penderita CKD tidak sepenuhnya mengalami obstruksi ataupun ditemukan 

pernapasan cuping hidung. Pada kasus Ny. S  didapatkan jalan napas paten, pada 

pemeriksaan inspeksi daerah pernapasan ditemukan tidak ada penumpukan sputum, 

tidak ada pernapasan cuping hidung.  

c. Breathing 

      Pada penderita CKD dapat mengalami nafas cepat dan dalam (Kussmaul), dispnoe 

nokturnal paroksismal (DNP), takhipnoe (peningkatan frekuensi), dan pemakaian alat 

bantu napas (Muttaqin, 2011). Pada kasus Ny. S ditemukan bahwa RR: 30x/menit dan 

klien menggunakan alat bantu nafas O2 masker dengan aliran 10 lpm dan pola napas 

Kussmaul. Pernapasan yang meningkat sebagai upaya kompensasi paru-paru untuk 

menjaga pH tetap normal dengan meningkatkan kecepatan dan kedalaman nafas untuk 

membuang CO2 melalui paru-paru. 

  Penyakit ginjal kronis menyebabkan asidosis metabolik sebagai akibat 

ekskresi (H
+
) dan gangguan reabsorbsi bikarbonat. Hal ini menyebabkan peningkatan 

(H
+
) plasma dan penurunan pH. Peningkatan konsentrasi (H

+
) berperan pada resopsi 

tulang dan menyebabkan perubahan fungsi saraf dan otot. Dengan meningkatnya 

konsentrasi ion hidrogen, sistem pernapasan akan terangsang. Terjadi takhipnue 

(peningkatan kecepatan pernapasan) sebagai usaha mengeluarkan kelebihan hidrogen 



sebagai karbon dioksida. Respons pernapasan terhadap asidosis ginjal disebut 

kompensasi respiratorik (Corwin, 2009). 

 Asidosis metabolik timbul akibat masuknya asam atau hilangnya basa 

berupa bikarbonat. Pada klien Ny. S mengalami asidosis metabolik dan perubahan 

pernapasan untuk mengkompensasi perubahan pH. Perubahan pH memicu 

kemoreseptor arteri dan meningkatkan laju ventilasi. Hal ini terlihat jelas pada 

gambaran klinis pada klien Ny. S yaitu terjadi peningkatan frekuensi pernapasan 

dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pola napas. 

d. Circulation  

       Pada penderita CKD dapat mengalami tanda dan gejala gagal jantung kongestif, 

TD meningkat, akral dingin, CRT > 3, palpitasi, nyeri dada atau angina, dan sesak 

napas, gangguan irama jantung, edema, penurunan perfusi perifer sekunder dari 

penurunan curah jantung akibat hiperkalemi dan gangguan konduksi elektrikal otot 

ventrikel (Muttaqin, 2011). Pada klien Ny. S didapatkan hasil pengkajian dengan 

inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ditemukan bahwa kekuatan pulsasi denyut 

jantung lemah, CRT < 2 detik, bunyi jantung S1S2 tunggal, hasil cek GDA stik dengan 

hasil 129mg/dl. Pada penderita CKD akan mengalami mekanisme kompensasi dan 

adaptasi dari nefron yaitu dengan merusak sisa nefron yang masih hidup dan 

berfungsi, jika hal tersebut terus terjadi maka terjadi destruksi struktur ginjal secara 

progresif yang mengakibatkan penurunan laju filtrasi glomerulus yang berfungsi 

dalam dalam sistem metabolisme dan keseimbangan cairan. Secara keseluruhan ginjal 

akan mengalami kegagalan dalam mempertahankan proses metabolisme dan 

keseimbangan cairan sehingga akan terjadi peningkatan volume cairan, hipernatremi, 

hiperkalemi, penurunan pH, adanya gangguan sistem Renin-Angiostensin-Aldosteron. 

Beban kerja jantung yang meningkat dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri dan 

gagal jantung. Juga dapat terjadi gangguan konduksi elektrikal otot ventrikel sehingga 

terjadi aritmia sampai kejang. 



       Pada penderita DM yang tidak terkontrol atau pemantauan glukosa darah yang 

tidak adekuat maka akan menyebabkan ketidakstabilan glukosa darah yaitu risiko 

terjadi variasi kadar glukosa darah atau gula darah dari rentang normal (Wilkinson, 

2011). Salah satu penyebab gagal ginjal kronik adalah penyakit metabolik seperti DM 

(Price dan Wilson, 2005). Pada sistem circulation ditemukan masalah keperawatan 

risiko ketidakefektifan glukosa darah. 

e. Neurologi 

        Pada penderita CKD dapat mengalami penurunan tingkat kesadaran, disfungsi 

serebral, seperti perubahan proses pikir dan disorientasi, klien sering mengalami 

kejang, adanya neuropati perifer, burning feet syndrom, restless leg syndrom, kram 

otot dan nyeri otot (Muttaqin, 2011). Pada klien Ny. S didapatkan hasil pengkajian 

dengan pemeriksaan fisik kesadaran klien baik, compos mentis dengan GCS 4-5-6. 

Cek kimia klinik dengan hasil BUN:  137,24; kreatinin: 16,60; Na: 132,8 mmol/ L; K: 

8,00; Cl: 104 mmol/L, Cek darah lengkap (hematologi) dengan hasil leukosit: 12,9x 

10
3
; hemoglobin: 7,4; Hct: 22; trombosit: 274 x 10

3
. Gambaran laboratorium pada 

penyakit ginjal kronik meliputi penurunan fungsi ginjal berupa peningkatan kadar 

ureum dan kreatinin serum, dan penurunan LFG, penurunan kadar hemoglobin, hiper 

atau hipokalemia, asidosis metabolik, dan gejala komplikasinya adalah hipertensi dan 

anemia (Suwitra, 2006).  

       Pada penderita CKD didapatkan peningkatan kalium, penurunan pH dan  

bikarbonat, anemia, peningkatan BUN, serum kreatinin dikarenakan adanya kegagalan 

ginjal dalam mempertahankan proses metabolisme dan keseimbangan cairan dan 

elektrolit. Ginjal kehilangan banyak daya cadang ginjal (renal reserve), kemudian 

secara perlahan tapi pasti akan terjadi peningkatan kadar uren dan kreatinin serum. 

Pada sistem neurologi ditemukan masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi 

jaringan renal karena dibuktikan oleh adanya hasil laboratorium dan gejala yang 

dialami klien. 



f. Integumen 

Pada penderita CKD dapat mengalami nyeri panggul, sakit kepala, kram otot, 

nyeri kaki (memburuk saat malam hari), kulit gatal, ada/berulangnya infeksi, pruritus, 

demam (sepsis, dehidrasi), ptekie, area ekimosis pada kulit, fraktur tulang, defisit 

fosfat kalsium pada kulit, keterbatasan gerak sendi. Didapatkan adanya kelemahan 

fisik secara umum sekunder dari anemia dan penurunan perfusi perifer dari hipertensi 

(Muttaqin, 2011). Pada klien Ny. S didapatkan kekuatan otot penuh, tidak terdapat 

atropi otot, turgor kulit elastis, membran mukosa lembab, tidak ada luka bakar tidak 

ada luka dekubitus, tidak ada fraktur ekstremitas, warna mukosa kulit pucat anemis. 

Anemia pada penyakit ginjal kronik terutama disebabkan oleh defisiensi eritropoitin. 

Gangguan lain pada penderia CKD adalah respon sistem integumen akibat 

penumpukan ureum pada jaringan kulit yang mengakibatkan gangguan pada sirkulasi 

darah pada kulit. Pada klien Ny. S belum ditemukan adanya gangguan pada kulit. 

g. Abdomen 

      Pada penderita CKD dapat mengalami mual muntah, anoreksia dan diare sekunder 

dari bau mulut amonia, peradangan mukosa mulut dan ulkus saluran cerna sehingga 

sering didapatkan penurunan pemasukan nutrisi dari kebutuhan (Muttaqin, 2011). 

Pada klien Ny. S ditemukan bahwa inspeksi abdomen cembung, tidak ada luka di 

sekitar abdomen. Pada pemeriksaan auskultasi didapatkan bising usus (+) 25x/menit, 

palpasi didapatkan tidak teraba bagian lien dan hepar. Mual dan muntah dapat 

dihubungkan dengan terjadinya sindrom uremi yang mengakibatkan adanya gangguan 

asam-basa yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Sehingga terjadi iritasi 

lambung atau gastritis yang berdampak pada keluhan mual, muntah. Pada klien Ny. S 

hanya mengalami mual saja, tidak mengalami penurunan atau kenaikan BB secara 

drastis, tidak ada peradangan mukosa mulut dan ulkus saluran cerna dan tidak 

ditemukan pembesaran hepar. Pada klien Ny. S belum ditemukan tanda-tanda tersebut 

karena adanya proses perjalanan penyakit. 



h. Perkemihan 

       Pada penderita CKD dapat mengalami penurunan frekuensi urin, oliguria, anuria 

(gagal tahap lanjut), perubahan warna urin, (pekat, merah, coklat, berawan) Penurunan 

urin output <400 ml/hari sampai anuri, terjadi penurunan libido berat (Muttaqin, 

2011). Pada klien Ny. S dengan inspeksi ditemukan bahwa klien terpasang folley 

kateter, produksi urin sekitar ±290 ml dalam 24 jam (oliguri : < 400cc/24 jam), warna 

urin kuning pekat keruh. Klien mengalami oliguria tetapi tidak mengalami penurunan 

libido berat. Oliguri disebabkan oleh adanya kegagalan ginjal untuk mempertahankan 

fungsinya sebagai pengatur cairan dan elektrolit. Ginjal mengalami kerusakan nefron, 

sehingga terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, filtrasi terganggu maka sisa 

metabolisme ataupun proses pembentukan urin juga tidak bisa berjalan baik, tubuh 

akan mengkompensasi dengan menyerap urea yang tidak bisa diolah oleh ginjal 

akibatnya terjadi penurunan haluaran urin.  

       Pada sistem perkemihan ditemukan masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi 

jaringan renal karena salah satu batasan karakteristik masalah ketidakefektifan perfusi 

jaringan renal adalah penurunan haluaran urin (Taylor dan Ralph, 2010). 

7. Pemeriksaan Penunjang 

      Gambaran laboratorium pada penyakit ginjal kronik meliputi penurunan fungsi 

ginjal berupa peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum, dan penurunan LFG, 

penurunan kadar hemoglobin, hiperkalemia atau hipokalemia, asidosis metabolik 

(Suwitra, 2006). Hasil pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakan diagnosis pada 

klien Ny. S yang menderita CKD dengan asidosis metabolik meliputi rekam EKG, 

hasil laboratorium lengkap yaitu hematologi, kimia klinik dan BGA sudah dapat 

membuktikan adanya penyakit CKD dengan asidosis metabolik. Hal tersebut dapat 

dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang yaitu cek darah lengkap 

(hematologi) dengan hasil leukosit: 12,9x 10
3
; hemoglobin: 7,4; Hct: 22; trombosit: 

274 x 10
3
, cek kimia klinik dengan hasil BUN: 137,24; kreatinin: 16,60; Na: 132,8 



mmol/ L; K: 8,00; Cl: 104 mmol/L, cek BGA dengan hasil pH: 6,986; PO2: 196; 

PCO2: 12,7; TCO2:  6,7; HCO3
-
: 3,1 Beb: -22,0; Beecf: -23,9; SBC: 14,6; %SO2: 99%; 

O2 ct: 10,8 ml/dl, yang diketahui bahwa terdapat peningkatan kadar ureum dan kreatinin 

serum, penurunan kadar hemoglobin, penurunan hematokrit, hiperkalemia, asidosis 

metabolik.  

8. Pemberian Terapi  

       Penatalaksanaan penyakit ginjal kronik yaitu terapi spesifik terhadap penyakit 

dasar, pencegahan dan terapi terhadap komplikasi, pembatsan cairan dan elektrolit 

(Suwitra, 2006). Pada klien Ny. S mendapatkan terapi yang diberikan oleh dr.Eny. 

Bidaya Sp.PD yaitu Nabic yang berguna menyeimbangkan asam-basa yang terganggu, 

Insulin berguna dalam mengontrol defisiensi insulin, Lasix berguna untuk 

mengeluarkan urin dan mencegah terjadinya edema, Antibiotik Ceftriaxon berguna 

untuk mencegah terjadinya infeksi. Terapi-terapi tersebut sudah tepat menurut teori 

dan dengan keadaan klien saat ini. 

 

4.1.2  Analisis Data 

Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit 

yang mendasarinya, tapi dalam perkembangan selanjutnya proses yang terjadi kurang 

lebih sama. Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan 

fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya kompensasi, 

yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth factors. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi, yang diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan 

aliran darah glomerulus. Proses adaptasi ini berlangsung singkat, akhirnya diikuti oleh proses 

maladaptasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan 

penurunan fungsi nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif 

lagi. Adanya peningkatan aktivitas aksis renin-angiotensin-aldosteron intrarenal, ikut 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis dan progresifitas 



tersebut. Aktivasi jangka panjang aksis renin-angiotansin-aldosteron, sebagian diperantarai 

oleh growth factor seperti transforming growth factor ß (TGF- ß). Beberapa hal yang juga 

dianggap berperan terhadap terjadinya progresifitas penyakit ginjal kronik adalah 

albuminuria hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia (Suwitra, 2006). Gagal ginjal kronis 

adalah destruksi struktur ginjal yang progresif dan terus-menerus. Gagal ginjal kronis 

dapat timbul dari hampir semua penyakit, selain itu pada individu yang rentan, nefropati 

analgesik, destruksi papila ginjal yang terrkait dengan pemakaian harian obat-obat 

analgesik selama bertahun-tahun dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Apa pun 

sebabnya, terjadi perburukan fungsi ginjal secara progresif yang ditandai dengan 

penurunan GFR yang progresif (Corwin, 2009).  

Pada klien Ny. S, analisis data dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga masalah yaitu 

ketidakefektifan pola napas, ketidakefektifan perfusi jaringan renal, risiko ketidakstabilan 

glukosa darah yang ketiganya didasarkan pada etiologi yang sama melalui faktor yang 

menghambat fungsi nefron salah satunya adalah penyakit DM, yang menyebabkan 

penurunan fungsi nefron di glomelurus, kerusakan nefron di glomerulus, terjadi destruksi 

sruktur ginjal, penurunan GFR mengakibatkan kegagalan ginjal dalam mempertahankan 

metabolisme, terjadi peningkatan urea dan toksik uremik didalam darah semakin 

meningkat juga. Akibatnya terjadi sindrom uremik yang menimbulkan respon asidosis 

metabolik sehingga klien mengalami sesak napas, oliguri akibat gangguan keseimbangan 

cairan dan elektrolit, dan ketidakstabilan glukosa darah akibat gangguan metabolisme dan 

lemak oleh ginjal.  

4.2 Diagnosis keperawatan 

Pada klien Ny. S terdapat 3 diagnosis keperawatan saja yang terjadi pada klien. 

Secara teori pada tinjauan pustaka terdapat 12 diagnosis keperawatan yang mungkin 

terjadi pada klien yang mengalami CKD dengan asidosis metabolik.  



Pada penderita CKD akan terjadi berbagai macam masalah keperawatan meliputi 

seluruh aspaek bio, psiko, sosio dan sipritual. Adapun masalah-masalah tersebut dapat 

dijelaskan menjadi suatu diagnosis keperawatan sebagai berikut: 

Menurut (Muttaqin, 2011; Taylor dan Ralph, 2010; Wilkinson, 2011), terdapat 

dua belas diagnosis keperawatan pada klien dengan CKD yaitu sebagai berikut:  

1. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan pH pada cairan 

serebrospinal, perembesan cairan, kongesti paru efek sekunder perubahan membran 

kapiler alveoli dan retensi cairan interstisial dari edema paru dan respon asidosis 

metabolik. 

2. Risiko tinggi terjadinya penurunan curah jantung berhubungan dengan 

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan frekuensi, irama, konduksi jantung, 

akumulasi/penumpukan urea toksin, kalsifikasi jaringan lunak. 

3. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan volume urin, retensi cairan 

dan natrium, peningkatan aldosteron sekunder dari penurunan GFR. 

4. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan penurunan pH 

pada cairan serebrospinal dari asidosis metabolik, peningkatan laju filtrasi, penurunan 

TD sistemik/hipoksia, hipovolemia. 

5. Risiko tinggi terjadi cedera (profil darah abnormal) berhubungan dengan penekanan, 

produksi/sekresi eritropoietin, penurunan produksi sel darah merah gangguan faktor 

pembekuan, peningkatan kerapuhan vaskular. 

6. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan gangguan status metabolik, sirkulasi 

(anemia, iskemik jaringan) dan sensasi (neuropati perifer), penurunan turgor kulit, 

penurunan aktivitas, akumulasi ureum dalam kulit. 

7. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

pemasukan nutrisi yang tidak adekuat sekunder dari anoreksia, mual, muntah. 

8. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional, prognosis penyakit, kondisi sakit, 

perubahan kesehatan proses pengobatan Hemodialisa,  ancaman konsep diri, 



perubahan status dan peran. 

9. Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 

10. Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa darah 

yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi rencana 

penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan. 

11. Intoleran aktivitas berhubungan dengan keletihan, anemia, retensi produk sampah, 

prosedur dialisis. 

12. Disfungsi seksual berhubungan dengan penurunan libido, impotensia, amenorea.  

Dari diagnosis keperawatan diatas pada tinjauan pustaka tidak semua terjadi pada 

tinjauan kasus. Diagnosis keperawatan pada tinjauan kasus yaitu : 

1. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik. 

2. Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 

3. Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa darah 

yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi rencana 

penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan. 

Tidak semua diagnosis keperawatan pada tinjauan pustaka muncul pada tinjauan 

kasus karena diagnosis keperawatan pada tinjauan pustaka merupakan diagnosis 

keperawatan pada klien dengan CKD secara umum. Sedangkan pada tinjauan kasus 

diketahui bahwa diagnosis keperawatan disesuaikan dengan keadaan klien secara 

langsung. Faktor yang berhubungan atau etiologi di dalam tinjauan pustaka merupakan 

faktor secara umum, tetapi pada tinjauan kasus etiologi dipilih berdasarkan keadaan klien.  

 Adapun alasan dalam mengambil tiga diagnosis tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik. 



       Diagnosis ini di dukung oleh tanda dan gejala pada klien yaitu terdapat pola napas 

kussmaul (pernapasan cepat dan dalam) dengan frekuensi 30x/menit. Hasil BGA, 

angka BE sangat asam. Hal ini dikarenakan komplikasi dari CKD yang menyebabkan 

asidosis tubulus renal sehingga ginjal gagal dalam usaha untuk membuang asam 

dalam tubuh melalui urin yang kemudian tercampur kembali dalam darah sehingga 

klien melakukan napas cepat dan dalam untuk mengeluarkan CO2 sebagai kompensasi 

untuk mengurangi keasaman dalam darah (Muttaqin, 2011). Keluhan utama klien 

adalah sesak, dimana hasil dari BGA didapatkan pH yang rendah dan peningkatan 

keasaman pada BE dan terjadi asidosis metabolik yang memberikan dampak klinis 

berupa pernapasan yang cepat. Berdasarkan hasil tersebut, penulis mengambil 

diagnosis ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik 

2. Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 

Diagnosis ini di dukung oleh tanda dan gejala pada klien yaitu terdapat oliguri 

dengan up kateter sekitar ±290 cc/24 jam, asidosis metabolik dengan peningkatan 

kalium, penurunan pH dan  bikarbonat, anemia, peningkatan BUN dan serum 

kreatinin. Secara teori gambaran laboratorium pada penyakit ginjal kronik meliputi 

penurunan fungsi ginjal berupa peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum, dan 

penurunan LFG, penurunan kadar hemoglobin, hiperkalemia atau hipokalemia, asidosis 

metabolik (Suwitra, 2006). Dengan adanya hasil laboratorium tersebut menunjukkan 

bahwa adanya kerusakan nefron pada ginjal sehingga ginjal mengalami kegagalan dalam 

keseimbangan cairan dan elektrolit, yang menyebabkan penurunan pengeluaran sisa 

metabolisme dan akibatnya adalah oliguria. Berdasarkan hasil tersebut, penulis 

mengambil diagnosis ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan 

kerusakan nefron sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. 



3. Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa darah 

yang tidak adekuat dan kurangnya rencana penatalaksanaan. 

       Diagnosis ini di dukung oleh tanda dan gejala pada klien yaitu terdapat variasi 

kadar glukosa darah. Klien mengalami DM yang tidak terkontrol atau pemantauan 

glukosa darah yang tidak adekuat maka akan menyebabkan ketidakstabilan glukosa 

darah yaitu risiko terjadi variasi kadar glukosa darah atau gula darah dari rentang 

normal (Wilkinson, 2011). Salah satu penyebab gagal ginjal kronik adalah penyakit 

metabolik seperti DM (Price dan Wilson, 2005). Dengan adanya hal yang demikian 

tersebut glukosa dalam darah klien akan bervariasi dan secara cepat atau lambat akan 

mengakibatkan keadaan klien yang jatuh pada hipoglikemia sampai penurunan 

kesadaran ataupun hiperglikemia. Berdasarkan hasil tersebut, penulis mengambil 

diagnosis risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan 

glukosa darah yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi rencana 

penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan. 

 

4.3 Perencanaan 

Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus ada 

kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang 

mengacu pada pencapain tujuan. Sedangkan pada tinjauan kasus perencanaan 

menggunakan kriteria waktu dalam intervensinya dengan berdasarkan bahwa penulis 

ingin berupaya memandirikan klien dengan keluarga dalam pelaksanaan pemberian 

asuhan keperawatan melalui peningkatan pengetahuan (kognitif), perubahan tingkah laku 

klien (afektif), dan keterampilan menangani masalah (psikomotor). Dalam tujuan pada 

tinjauan kasus dicantumkan kriteria waktu karena pada kasus nyata diketahui keadaan 

klien secara langsung.  



Setiap diagnosis terdapat intervensinya masing-masing, pada tinjauan kasus 

rencana tindakan sama dengan tinjauan pustaka mengenai jumlah intervensinya tetapi 

berbeda dalam pelaksanaannya sesuai dengan keadaan klien.  

1. Perencanaan Diagnosis Keperawatan 1  

Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik. Pada 

pasien CKD perlu dilakukan tindakan monitoring respiratory rate dan status O2 tiap jam, 

monitoring pola napas klien, pertahankan jalan napas paten, auskultasi suara napas 

tambahan tiap jam, monitoring/koreksi dan cek BGA ulang, pemberian O2 sesuai advis 

dokter, pemberian terapi sesuai advis dokter seperti: nabic, insulin, lasix, dan ceftriaxon 

((Muttaqin, 2011). 

Pada klien Ny. S direncanakan tindakan monitoring respiratory rate dan status O2 

tiap jam, monitoring pola napas klien, pertahankan jalan napas paten, auskultasi suara 

napas tambahan tiap jam, monitoring/koreksi dan cek BGA ulang, pemberian O2 sesuai 

advis dokter, pemberian terapi sesuai advis dokter seperti: nabic, insulin, lasix, dan 

ceftriaxon. 

Tindakan monitoring tiap jam sangat penting untuk mengetahui perkembangan 

klien. Indikasi pola napas yang abnormal mengindikasikan adanya hiperventilasi atau 

hipoventilasi. Mempertahankan jalan napas yang paten dapat mengoptimalkan klien 

mendapatkan oksigen secara adekuat. Suara napas abnormal mengindikasikan bahwa 

paru-paru mengalami obstruksi. Hasil BGA dapat memperlihatkan terjadinya asidosis 

maupun alkalosis maka perlu dilakuakn bertahap setelah terapi diberikan. Pemberian O2 

dapat membantu mengurangi sesak dalam keadaan asidosis maupun alkalosis. Pemberian 

Nabic dapat menyeimbangakan asam basa yang terganggu. Pemberian Insulin dapat 

mengontrol defisiensi insulin. Pemberian Lasix dapat mencegah oedema dan mengurangi 

sesak. Pemberian Ceftriaxon dapat mencegah terjadinya infeksi. 

 

 



2. Perencanaan Diagnosis Keperawatan 2  

Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. Pada pasien CKD perlu 

dilakukan tindakan pantau dan dokumentasikan asupan dan haluaran klien setiap jam 

hingga haluaran lebih dari 30 ml/jam, kemudian setiap 2 hingga 4 jam. Bila klien tidak 

memiliki riwayat penyakit ginjal, haluaran urin merupakan indikator yang baik untuk 

mengetahui perfusi jaringan, dokumentasikan warna dan karakteristik urin klien, laporkan 

semua perubahan yang terjadi. Pantau adanya edema pada area tergantung pada klien, 

monitoring/koreksi BGA ulang, monitoring data laboratorium (BUN dan serum 

kreatinin), pantau status hemodinamik, jalankan terapi sesuai advis dokter, observasi 

respon terhadap pengobatan (Taylor dan Ralph, 2010) 

Pada klien Ny. S direncanakan tindakan memantau dan dokumentasi waran urin 

setiap 3 jam sekali, memantau adanya edema, monitoring/koreksi BGA ulang, monitoring 

data laboratorium (BUN dan serum kreatinin), memantau status hemodinamik, jalankan 

terapi sesuai advis dokter, observasi respon terhadap pengobatan. 

Tindakan pemantauan urin dapat melihat penurunan atau tidak adanya haluaran 

urin biasanya mengindikasikan perfusi renal yang buruk. Urin yang pekat dapat 

mengindikasikan fungsi ginjal yang buruk atau dehidrasi. Edema pada area tergantung 

dapat mengindikasikan kurangnya fungsi ginjal. Hasil BGA dapat memperlihatkan 

terjadinya asidosis maupun alkalosis. Nilai laboratorium merupakan indikasi kegagalan  

ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan kemunduran fungsi sekretori ginjal, dan 

peningkatan kadar dapat mengindikasikan penurunan fungsi ginjal. Peningkatan dari nilai 

dasar dapat mengindikasikan kelebihan cairan akibat kurangnya fungsi ginjal. Dosis obat 

mungkin berkurang dan intervalnya menjadi lebih lama. Monitor respon terhadap 

pengobatan untuk menentukan efektivitas obat yang diberikan  dan kemungkinan 

timbulnya efek samping obat. 

 



3. Perencanaan Diagnosis Keperawatan 3 

Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa 

darah yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi rencana 

penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan. 

Pada klien Ny. S direncanakan tindakan observasi keadaan umum klien (lelah, 

baik, lemah, sedang, pucat, akral hangat, dingin), observasi dan pantau faktor yang 

mengakibatkan ketidakstabilan glukosa darah (meliputi aturan makan dan pengguanaan 

insulin), memantau glukosa darah dengan cek GDA ulang, observasi tanda- tanda vital, 

jalankan terapi dari advis dokter/sesuai advis dokter. 

Tindakan memantau keadaan umum dapat menggambarkan kondisi klien secara 

keseluruhan.Penggunaan insulin dan tidak berlaunya diet (tidak teratur dalam pengaturan 

pemakaian akan memperburuk kondisi klien). GDA akan menunjukkan adanya 

peningkatan ataupun penurunan kadar glukosa darah dengan kadar  GDA < 60 mg adalah 

indikasi hipoglikemi, kadar  GDA > 60 mg adalah indikasi hiperglikemi, observasi tanda-

tanda vital penting untuk menunjukkan adanya ketidaknormalan/keadaan hemodinamik 

klien. Obat/terapi medis dapat menghambat faktor lain yang mendukung ketidakstabilan 

kadar glukosa darah. 

 

4.4 Pelaksanaan 

Pelaksanaan dari rencana keperawatan dilakukan secara terkoordinasi dan 

terintegrasi. Untuk pelaksanaan diagnosis pada kasus tidak semua sama pada tinjauan 

pustaka, hal ini karena disesuaikan dengan keadaan klien. Dalam melaksanakan 

pelaksanaan ini ada faktor penunjang maupun faktor penghambat yang penulis alami. 

Hal-hal yang menunjang dalam asuhan keperawatan yaitu antara lain dengan adanya 

kerjasama yang baik dari perawat maupun dokter ruangan dan tim kesehatan lainnya, 

tersedianya sarana dan prasarana di ruangan yang menunjang dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan dan penerimaan adanya penulis, faktor yang paling penting adalah 



keterbukaan dan keramahan serta kesiapan klien untuk bekerja sama dengan perawat 

dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Adapun hambatan yang penulis hadapi antara 

lain: keadaan klien yang lemah tidak memungkinkan berada pada kondisi yang fit dan 

selaras dalam pemikiran sehingga membutuhkan tehnik khusus dalam melaksanakan 

BHSP dan komunikasi teraupetik.  

1. Pelaksanaan Diagnosis Keperawatan 1 

Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik 

dengan intervensi keperawatan terlaksana, namun secara umum keadaan klien belum 

membaik karena klien masih mengalami sesak nafas ini berkaitan dengan kondisi klien 

yang sulit untuk di sembuhkan, sehingga tujuan asuhan keperawatan tidak bisa terlaksana 

secara maksimal. 

Beberapa tindakan yang sudah dilakukan adalah monitoring respiratory rate dan 

status O2 tiap jam, monitoring pola napas klien, pertahankan jalan napas paten, auskultasi 

suara napas tambahan tiap jam, monitoring/koreksi dan cek BGA ulang, pemberian O2 

sesuai advis dokter, pemberian terapi sesuai advis dokter seperti: nabic, insulin, lasix, dan 

ceftriaxon. Tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya. 

2. Pelaksanaan Diagnosis Keperawatan 2 

Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme dengan intervensi keperawatan 

terlaksana, namun keadaan umum klien tetap belum membaik ini dikarenakan 

permasalahan sistemik dan kronik yang secara prognosis sulit untuk disembuhkan dan 

keadaan umum klien yang kurang menunjang untuk tercapainya tujuan asuhan 

keperawatan secara maksimal sesuai dengan kriteria hasil yang ditetapkan. 

Beberapa tindakan yang sudah dilakukan adalah memantau dan dokumentasi 

warna urin setiap 3 jam sekali, memantau adanya edema, monitoring/koreksi BGA ulang, 

monitoring data laboratorium (BUN dan serum kreatinin), memantau status 



hemodinamik, jalankan terapi sesuai advis dokter, observasi respon terhadap pengobatan. 

Tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Pelaksanaan Diagnosis Keperawatan 3 

Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa 

darah yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi rencana 

penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan dengan intervensi keperawatan 

terlaksana, namun keadaan umum klien tetap belum membaik ini dikarenakan kadar 

glukosa darah yang masih berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang rendah. 

Beberapa tindakan yang sudah dilakukan adalah observasi keadaan umum klien 

(lelah, baik, lemah, sedang, pucat, akral hangat, dingin), observasi dan pantau faktor yang 

mengakibatkan ketidakstabilan glukosa darah (meliputi aturan makan dan pengguanaan 

insulin), memantau glukosa darah dengan cek GDA ulang, observasi Tanda- tanda vital, 

jalankan terapi dari advis dokter/sesuai advis dokter. 

 

4.5 Evaluasi 

Pada tinjauan pustaka, evaluasi belum dapat dilaksanakan karena merupakan 

kasus semu. Sedangkan pada tinjauan kasus,  evaluasi dapat dilakukan karena dapat 

diketahui keadaan klien dan masalahnya secara langsung. 

Pada tinjauan kasus pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

asidosis metabolik di Ruang Intensive Care Unit Rumkital Dr. Ramelan  Surabaya 

dilaksanakan evaluasi dengan membandingkan tujuan dan kriteria hasil dengan hasil 

implementasi dengan menggunakan kriteria evaluasi subyektif, obyektif, assesment dan 

planning, sedangkan hasil terperinci masing-masing diagnosis keperawatan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Evaluasi Diagnosis Keperawatan 1 

Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik 

dengan hasil masalah teratasi sebagian namun intervensi keperawatan masih sesuai dan 



relevan sehingga intervensi harus tetap di pertahankan dan di lanjutkan bahkan sampai 

klien pindah ruangan perawatan. 

Hasil evaluasi pada diagnosis tersebut sudah sesuai dengan kriteria hasil  yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

2. Evaluasi Diagnosis Keperawatan 2 

 Ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan dengan kerusakan nefron 

sehingga tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme dengan masalah teratasi sebagian 

namun intervensi keperawatan masih sesuai dan relevan sehingga intervensi harus tetap di 

pertahankan dan di lanjutkan bahkan sampai klien pindah ruangan perawatan. 

Hasil evaluasi pada diagnosis tersebut sudah sesuai dengan kriteria hasil  yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

3. Evaluasi Diagnosis Keperawatan 3 

 Risiko ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan pemantauan glukosa 

darah yang tidak adekuat, tidak menerima diagnosis, tidak mematuhi rencana 

penatalaksanaan, kurangnya rencana penatalaksanaan dengan masalah teratasi sebagian 

namun intervensi keperawatan masih sesuai dan relevan sehingga intervensi harus tetap di 

pertahankan dan di lanjutkan bahkan sampai klien pindah ruangan perawatan. 

Hasil evaluasi pada diagnosis tersebut sudah sesuai dengan kriteria hasil  yang sudah 

ditentukan sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

PENUTUP 

 
Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan 

secara langsung pada klien dengan kasus (Chronic Kidney Disease) CKD dengan asidosis 

metabolik di Ruang Intensive Care Unit RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu asuhan keperawatan klien dengan (Chronic Kidney Disease) CKD 

dengan asidosis metabolik. 

5.1  Simpulan 

 Dari hasil kasus yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan klien 

dengan kasus (Chronic Kidney Disease) CKD dengan asidosis metabolik, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian pada klien dengan kasus (Chronic Kidney Disease) CKD dengan asidosis 

metabolik menunjukkan pada sistem breathing ditemukan keluhan sesak nafas dengan 

RR: 30x/ menit. Pada sistem circulation didapatkan kondisi klien yang lemah akibat 

ketidakstabilan glukosa darah. Pada sistem perkemihan didapatkan keluhan susah 

BAK, dan jika bisa BAK keluarnyanya hanya sedIkit. Pada sistem abdomen 

didapatkan klien merasa mual tidak muntah. 

2. Dalam diagnosa keperawatan, tidak semua diagnosa yang tercantum dalam tinjauan 

pustaka tercantum pada tinjauan kasus, tetapi penulis berusaha untuk menyesuaikan 

dengan masalah yang dialami oleh klien dimana diagnosa yang muncul diantaranya 

adalah ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan respon asidosis metabolik, 

ketidakefektifan perfusi jaringan renal berhubungan kerusakan nefron sehingga tidak 

mampu mengeluarkan sisa metabolisme dan Risiko ketidakstabilan glukosa darah 

berhubungan dengan pemantauan glukosa darah yang tidak adekuat, tidak menerima 

diagnosis, tidak mematuhi rencana penatalaksanaan, kurangnya rencana 

penatalaksanaan. 



3. Rencana dan tindakan keperawatan yang terdapat dalam tinjauan pustaka, semuanya 

tercantum pada tinjauan kasus, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan 

keadaan klien. Selanjutnya planning dapat dipertahankan dan dilanjutkan pada klien 

saat di ruangan perawatan. 

4. Pelaksanaan dari setiap intervensi pada masing-masing diagnosa dapat dilaksankan 

dengan baik sesuai intervensi sebelumnya tetapi waktu dan faktor yang lain tidak sama 

akan tetapi disesuaikan dengan keadaan klien. 

5. Evaluasi yang dapat dijelaskan bahwa pada tinjauan kasus dari tiga diagnosa dengan 

hasil assesment yang sama yaitu masalah teratasi sebagian. Keberhasilan proses 

keperawatan pada klien dapat tercapai sepenuhnya, apabila asuhan keperawatan 

dilakukan secara berkesinambungan dan observasi keadaan umum klien juga sangat 

penting guna untuk mengetahui perkembangan kondisi klien. 

6. Dokumentasi ditulis berdasarkan atas apa yang sudah direncanakan, dan yang sudah 

dilaksanakan, setiap hasil dari tindakan keperawatan langsung didokumentasikan 

secara bertahap sampai pada proses perawatan selesai.  

 

5.2   Saran 

Bertolak dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Rumah Sakit, untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama 

dalam menerapkan asuhan keperawatan pada klien kasus (Chronic Kidney Disease) 

CKD dengan asidosis metabolik. 

2. Bagi Institusi pendidikan, kiranya lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan 

menambah literatur/referensi untuk kelengkapan perkuliahan. 

3. Bagi Klien, untuk lebih meningkatkan status kesehatan dengan cara memeriksakan 

diri ditempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat secara dini dan teratur. 



4. Bagi Mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKES Hang 

Tuah Surabaya, kiranya lebih meningkatkan kompetensi dan wawasan tentang 

perkembangan teori-teori terbaru dalam dunia kesehatan.   
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Lampiran 1 

 

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Pengukuran TTV ( Pernafasan, Nadi, Tekanan Darah Dan Suhu ) 

 

A. Pengertian : 

1. Pernafasan 

Menghitung jumlah pernafasan (inspirasi yang diikuti ekspresi selama 1 menit). 

2. Nadi 

Menghitung frekuensi denyut nadi (loncatan aliran darah yang dapat teraba yang terdapat 

di berbagai titik anggota tubuh melalui perabaan pada nadi, yang lazim diperiksa atau 
diraba pada radialis. 

3. Tekanan darah 

Melakukan pengukuran tekanan darah (hasil dari curah jantung dan tekanan darah perifer) 

dengan menggunakan spygnomanometer dan stetoskop. 

4. Suhu 

Mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer yang di pasangkan di mulut, 

aksila dan rektal. 

 

B. Tujuan :  

1. Pernafasan 

a. Mengetahui keadaan umum pasien 
b. Mengetahui jumlah dan sifat pernafasan dalam rentan 1 menit 

c. Mengikuti perkembangan penyakit 

d. Membantu menegakkan diagnosis 

2. Nadi 

a. Mengetahui denyut nadi selama rentan waktu 1 menit 

b. Mengetahui keadaan umum pasien 

c. Mengetahui intgritas  sistem kardiovaskular 

d. Mengikuti perjalanan penyakit 

3. Suhu 

a. Mengetahui suhu tubuh pasien untuk menentukan tindakan keperawatan  

b. Membantu menegakkan diagnosis 
4. Tekanan darah 

a. Mengetahui keadaan hemodinamik pasien 

b. Mengetahui keadaan kesehatan pasien secara menyeluruh 

 

 

 

C. Indikasi 

1. Pada pasien yang baru masuk dan untuk dirawat 

2. Secara rutin pada pasien yang dirawat 

3. Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pasien 

 

D. Persiapan alat : 
1. Pernafasan: Stop watch atau jam tangan, pena dan buku 

2. Nadi: Stop watch atau jam tangan, pena dan buku 

3. Tekanan darah: Stetoskop, spygnomanometer, pena dan buku 

4. Suhu: Termometer aksila, atau termometer mulut atau rektum, tisu, air bersih, air sabun, 

air desinfektan, savlon didalam bitol, pena dan buku. 

 

E. Prosedur kerja : 

1. Tahap prainteraksi 

a. Baca status pasien 

b. Lakukan verifikasi order yang ada untuk pemeriksaan 

c. Mencuci tangan  
d. Siapkan alat 

2. Tahap orientasi 



a. Menberi salam, panggil pasien dengan panggilan yang di senangi 

b. Memperkenalkan nama pasien 

c. Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada pasien dan keluarga 

d. Berikan kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya 

e. Jaga privasi pasien 

3. Tahap kerja 

a. Memberikan kesempatan pada pasien dan keluarga untuk bertanya sebelum tindakan 

dimulai 

b. Menggunakan sarung tangan 

c. Menanyakan keluhan utama melakukan penilaian sesuai dengan prosedur. 

d. Melakukan kegiatan sesuai perencanaan 
1) Penilaian pernafasan 

a) Menjelaskan prosedur kepada pasien bila hanya khusus menilai pernafasan. 

b) Membuka baju pasien jika perlu untuk mengobservasi gerakan dada. 

c) Letakan tangan pada dada, mengobservasi keadaan dan kesimetrisan gerak 

pernafasan. 

d) Menentukan irama pernafasan 

e) Menghitung pernafasan slama 1 menit atau 60 detik 

f) Mendengarkan bunyi pernafasan, kemungkinana ada bunyi abnormal 

g) Mencuci tangan 

2) Penilaian denyut nadi radialis 

a) Mengatur posisi pasien dengan nyaman dan rileks 
b) Menekan kulit pada area arteri radialis dengan menggunakan 3 jari yang 

kemudian meraba denyut nadi. 

c) Menekan arteri radialis kuat dengan menggunakan jari-jari dalam 1 menit 

atau 60 detik, jika tidak teraba denyutan, jari-jari digeser kekanan atau kekiri 

hingga denyut nadi dapat dirasakan. 

d) Denyut pertama akan terasa atau teraba kuat, jika denyut hilang rabalah, 

tekanlah hinggadenyut terasa kuat kembali. 

e) Mencuci tangan 

3) Penilaian tekanan darah 

a) Menyiapkan posisi pasien 

b) Menyingsingkan lengan baju pasien 
c) Memasang manset 1 inchi (2,5 cm) diatas nadi brakialis (melakukan palpasi 

nadi brakialis) 

d) Mengatur tensi meter agar siap dipakai (untuk tensi air raksa) 

menghubungkan pipa tensi meter dengan pipa manset, menutup sekrup balon 

manset, membuka kunci resevoir. 

e) Meletakan diafragma stotoskop diatas tempat denyut nadi tanpa menekan 

nadi brakialis. 

f) Memompa balon manset ±180 mmHg 

g) Mengendorkan pompa dengan cara membuka skrup balon manset hingga 

melawati bunyi denyut nadi yang terdengar terakhir. 

h) Pada saat mengendurkan pompa perahtikan bunyi denyut nadi pertama 

(sistol) sampai denyut nadi terakhir (diastol) jatuh diangka berapa sesuai 
dengan skala yang ada di tensimeter. 

i) Jika pengukuran belum yakin, tunggu 30 detik dan lalu lengan ditinggikan 

diatas jantung untuk mengalirkan darah dari lengan setelah itu ulangi lagi, 

hingga merasa yakin dan mendapat hasil yang akurat.  

j) Melepaskan manset 

k) Mengembalikan posisi pasien dengan senyaman mungkin 

l) Mencuci tangan 

4) Penilaian suhu pada aksila 

a) Mengamati angka yang di tunjuk air raksa dengan benar 

b) Menurunkan air raksa bila perlu 

c) Mengatur posisi pasien 
d) Meletakan termimeter di ketiak tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi 

ujung termometer dibawah kemudian pasien disuruh menjepit termometer 



dengan cara tangan kanan atau tangan kiri memegang bahu secara 

bersilangan. 

e) Menunggu sekitar 5 menit 

f) Mengambil termometer setelah 5 menit kemudian mengelap termometer 

dengan cara berputar dari urutan yang paling bersih keurutan yang paling 

kotor. 

g) Menbaca hasil pengukuran suhu yang ditunjukan air raksa dengan segera 

h) Merapikan baju dan posisi pasien senyaman mungkin 

i) Mencelupkan termometer dengan urutan  air savlon, air sabun dan bilas 

dengan sir bersih 

j) Mengeringkan termometer dengan menggunakan tisu 
k) Mengembalikan atau menurunkan posisi air raksa 

l) Mencuci tangan 

4. Tahap terminasi 

1. Menanyakan kepada pasien apa yang dirasakan setelah dilakukan tindakan 

2. Menyimpulkan prosedur yang telah dilakukan 

3. Melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya 

4. Berikan penghargaan sesuai dengan kemampuan pasien 

5. Mengakhiri kegiatan dengan memberikan salam 

5. Dokumentasi 

Catat seluruh hasil kegiatan tindakan dalam buku, beri waktu pelaksanaan kegiatan dan 

tanda tangan perawat jaga. 
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Lampiran 2 

 

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Obat-Obat Emergency 

 

1. Pengertian 

   Emergensi adalah serangkaian  usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi 

gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Pengelolaan pasien yang 

 terluka parah memerlukaan penilaian yang cepat dan pengelolaan yang tepat untuk 

menghindari kematian. 

Obat-obatan emergency atau gawat darurat adalah obat-obat yang digunakan untuk 
mengatasi situasi gawat darurat atau untuk resusitasi/life support. Pengetahuan mengenai 

obat-obatan ini penting sekali untuk mengatasi situasi gawat darurat yang mengancam 

nyawa dengan cepat dan tepat. 

 

2.  Tujuan 

Untuk mengembalikan fungsi sirkulasi dan mengatasi keadaan gawat darurat lainnya 

dengan menggunakan obat-obatan. 

 

3. Indikasi dan kontra indikasi 

a. Epinefrin / adrenalin 

1) Indikasi : 
a) Henti jantung: fibrilasi ventrikel (VF), takikardi ventrikel tanpa denyut nadi 

(pulseless VT), asistol, PEA (Pulseless Electrical Activity). 

b) bradikardia simtomatis 

c) hipotensi berat 

d) reaksi alergi berat: kombinasi bersama sejumlah besar cairan, kortikosteroid, 

antihistamin. 

e) Pengobatan anafilaksis berupa bronkospasme akut atau eksaserbasi asma yang 

berat. 

2) Kontra indikasi: 

a) Pada closed-angle glaucoma karena dapat memperparah kondisi ini. 

b) Dapat menyebabkan nekrosis jaringan karena terjadi vasokonstriksi pembuluh 
kapiler.  

c) Gangguan kardiovaskuler: syok hemoragi, insufisiensi pembuluh koroner 

jantung, penyakit arteri koroner (mis: angina, infark miokard akut), dilatasi 

jantung dan aritmia jantung (takikardi).  

d) Peningkatan tekanan darah dan frekuensi nadi dapat menyebabkan iskemia 

miokard, angina, dan peningkatan kebutuhan oksigen miokard. 

 

3) Komplikasi: 

a) Kardiovaskuler: Angina, aritmia jantung, nyeri dada, flushing, hipertensi, 

peningkatan kebutuhan oksigen, pallor, palpitasi, kematian mendadak, takikardi 

(parenteral), vasokonstriksi, ektopi ventrikuler.  

b) SSP: Ansietas, pusing, sakit kepala, insomnia. 
c) Gastrointestinal: tenggorokan kering, mual, muntah, xerostomia. 

d) Genitourinari: Retensi urin akut pada pasien dengan gangguan aliran kandung 

kemih. 

b. Lidokain (lignocaine, xylocaine) 

1) Indikasi: 

Untuk mengatasi gangguan irama antara lain VF, VT, Ventrikel Ekstra Sistol yang 

multipel, multifokal, konsekutif/salvo dan R on T 

2) Kontra indikasi :  

Blok jantung, atau ketiga tingkat kedua (tanpa alat pacu jantung) sinoatrial blok 

(tanpa alat pacu jantung) parah, reaksi obat yang merugikan atau amida anestesi 

lokal lidokain, bersamaan pengobatan dengan kinidina, flecainide, disopyramide, 
procainamide (Kelas I agen antiarrhythmic), sebelum penggunaan Amiodarone 

hidroklorida, hipotensi bukan karena Aritmia, bradikardi, alergi,  AV blok derajat 2 



dan 3, sinus arrest, irama idioventrikuler, syok kardiogenik, dekompensasi kordis, 

usia > 70 tahun, penyakit liver 

c. Sulfas Atropin 

1) Indikasi : 

a) Asistol atau PEA lambat (kelas II B). 

b) Bradikardi (kelas II A) selain AV blok derajat II tipe 2 atau derajat III (hati-hati 

pemberian atropine pada bradikardi dengan iskemi atau infark miokard), 

keracunan organopospat (atropinisasi) 

c) Spasme/kejang pada kandung empedu, kandung kemih dan usus, keracunan 

fosfor organik. 

2) Kontra indikasi : 
a) Bradikardi dengan irama EKG AV blok derajat II tipe 2 atau derajat III. 

b) Glaukoma sudut tertutup, obstruksi/sumbatan saluran pencernaan dan saluran 

kemih, atoni (tidak adanya ketegangan atau kekuatan otot) saluran pencernaan, 

ileus paralitikum, asma, miastenia gravis, kolitis ulserativa, hernia hiatal, 

penyakit hati dan ginjal yang serius. 

 

3) Komplikasi: 

Peningkatan tekanan intraokular, sikloplegia (kelumpuhan iris mata), midriasis, 

mulut kering, pandangan kabur, kemerahan pada wajah dan leher, hesitensi dan 

retensi urin, takikardi, dada berdebar, konstipasi/sukar buang air besar, peningkatan 

suhu tubuh, peningkatan rangsang susunan saraf pusat, ruam kulit, muntah, fotofobia 
(kepekaan abnormal terhadap cahaya). 

d. Dopamin 

1) Indikasi:  

Untuk merangsang efek alfa dan beta adrenergic agar kontraktilitas miokard, curah 

jantung (cardiac output) dan tekanan darah meningkat 

2) Kontra indikasi: 

Hipersensitif terhadap sulfit (sediaan yang mengandung natrium bisulfit), 

takiaritmia, phaeochromocytoma, fibrilasi ventrikular. 

3) Komplikasi: 

a) Sering: denyut ektopik, takikardia, sakit karena angina, palpitasi, hipotensi, 

vasokonstriksi, sakit kepala, mual, muntah, dispnea.  
b) Jarang: bradikardia, aritmia ventrikular (dosis tinggi), gangren, hipertensi, 

ansietas, piloereksi, peningkatan serum glukosa, nekrosis jaringan (karena 

ekstravasasi dopamin), peningkatan tekanan intraokular, dilatasi pupil, azotemia, 

poliuria. 

e. Atropin 

1) Indikasi: 

a) Bradikardia simtomatis 

b) Blok AV node selagi menunggu pemasanganpacemaker 

c) Obat pilihan kedua untuk asistol atau PEA (setelah epinefrin/vasopresor) 

d) Intoksikasi organofosfat 

2) Kontra indikasi: 

a) Antimuscarinik kontraindikasi pada glaukoma sudut sempit 
b) Miastenia gravis (tetapi dapat digunakan untuk menurunkan efek samping 

muskarinik dari antikolinesterase). 

c) Paralitik ileus 

d) Pilorik stenosis 

e) Pembesaran prostat 

3) Komplikasi: 

a) Kontipasi 

b) Transient bradikardia (diikuti dengan takikardi, palpitasi, dan aritmia) 

c) penurunan sekret bronkial 

d) retensi urin 

e) dilatasi pupil dengan kehilangan akomodasi  
f) fotophobia 

g) mulut kering; kulit kering dan kemerahan 



f.  Amiodaron 

1) Indikasi: 

a) Henti jantung tak respon (refrakter) terhadap RJP, shock, dan  vasopresor. 

b) Aritmia ventrikel berulang mengancam nyawa (VF atau VT dengan 

hemodinamik tak stabil). 

2) Kontraindikasi: Kardiomiopati obstruktif hipertrofi dan takiaritmia. 

3) Komplikasi: 

a) Efek CV (hipotensi) 

b) Efek CNS (gaya berjalan yang abnormal/ataksia, kepeningan, kelelahan, pusing, 

tidak enak badan, gangguan ingatan, gerakan yang tidak disengaja, insomnia, 

lemah koordinasi, peripheral neuropathy, gangguan tidur, gemetar) 
c) Efek Dermatologis (fotosensitivitas) 

d) Efek GI N/V, anoreksia, konstipasi) 

e) Efek hati (LFT tidak normal) 

f) Efek Ophtha (mikrodeposit korneal). 

g. Dobutamin 

1) Indikasi: 

a) Untuk kasus pump problems (gagal jantung kongestif). 

b) Sembab paru/congestive pulmonum) dengan TDS 70 – 100 mmHg dan tidak ada 

tanda-tanda syok 

2) Kontra indikasi: Stenosis subaorta, hipertrofi idiopatik, hipoksemia yang disertai 

hipovolemia. 
h. Noradrenalin 

1) Indikasi: 

a) Syok kardiogenik berat dan secara hemodinamik. 

b) Hipotensi signifikan (TDS < 70 mmHg) dengan resistensi perifer keseluruhan 

rendah. 

2) Kontra indikasi: 

a) Hipotensi akibat defisit volume darah, kecuali keadaan emergensi untuk menjaga 

perfusi arteri serebral dan koroner sampai cairan terganti 

b) Trombosis pembuluh darah perifer/mesenterik 

c) Anestesi halotan dan siklopropan 

3) Komplikasi: 
Anoreksia, mual, diare, dispepsia, tremor, sakit kepala, insomnia, kantuk, 

berkeringat, mulut kering, disfungsi seksual (ejakulasi lambat pada pria). Jarang 

terjadi: hipertensi, hipotensi, takikardia, ataksia, koordinasi abnormal, 

hiperaesthesi, migren, disfagia, artralgia, emosi labil, dismenorea, bronkospasme, 

dispnea, disuria, edema perifer. 

i.   Diazepam 

1) Indikasi:  

Untuk mengatasi kejang-kejang, eklamsia, gaduh gelisah dan tetanus 

2) Kontraindikasi: 

Penderia hipersensitif , bayi dibawah 6 bulan, wanita hamil dan menyusui, depresi 

pernapasan, glaukoma sudut sempit, gangguan pulmoner akut, keadaan phobia 

3) Komplikasi: 
Mengantuk,ataksia. Kelelaha, erupsi pada kulit. edema, mual dan konstipasi, gejala-

gejala ekstra pirimidal. jaundice dan neutropenia. perubahan libido, sakit kepala, 

amnesia, hipotensi. gangguan visual dan retensi urin, inkontinensia  

 

4. Persiapan alat 

a. Buku catatan pemberian obat atau kartu obat 

b. Kapas alkohol 

c. Sarung tangan 

d. Obat yang sesuai 

e. Spuit 2 ml – 5 ml 

f. Bak spuit 
g. Baki obat 

h. Plester 



i. Perlak pengalas 

j. Pembendung vena (torniquet) 

k. Kassa steril (bila perlu) 

l. Bengkok 

 

5. Persiapan pasien 

Pasien dalam posisi terbaring (keadaan syok/ gawat darurat) 

 

6. Prosedur kerja 

a. Cuci tangan 

b. Siapkan obat dengan prinsip 6 benar 
c. Salam terapeutik 

d. Identifikasi klien 

e. Beritahu klien dan jelaskan prosedur yang akan diberikan 

f.   Atur klien pada posisi yang nyaman 

g. Pasang perlak pengalas 

h. Bebaskan lengan klien dari baju atau kemeja 

i.   Letakkan pembendung 

j.   Pilih area penusukan yang bebas dari tanda kekakuan, peradangan, atau rasa gatal. 

Menghindari gangguan absorbsi obat atau cidera dan nyeri yang berlebihan. 

k. Pakai sarung tangan 

l.   Bersihkan area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol, dengan gerakan sirkuler 
dari arah dalam keluar dengan diameter sekitar 5 cm. Tunggu sampai kering. Metode ini 

dilakukan untuk membuang sekresi dari kulit yang mengandung mikroorganisme. 

m.  Pegang kapas alkohol, dengan jari-jari tengah pada tangan non dominan. 

n.  Buka tutup jarum. Tarik kulit kebawah kurang lebih 2,5 cm dibawah   area penusukan 

dengan tangan non dominan. Membuat kulit menjadi lebih kencang dan vena tidak 

bergeser, memudahkan penusukan. Sejajar vena yang akan ditusuk perlahan dan pasti. 

Pegang jarum pada posisi 30. 

o.  Rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan teruskan jarum ke dalam vena 

p.  Lakukan aspirasi dengan tangan non dominan menahan barel dari spuit dan tangan 

dominan menarik plunger. 

q.  Observasi adanya darah pada spuit 
r.    Jika ada darah, lepaskan terniquet dan masukkan obat perlahan-lahan. 

s.  Keluarkan jarum dengan sudut yang sama seperti saat dimasukkan, sambil melakukan 

penekanan dengan menggunakan kapas alkohol pada area penusukan 

t.   Tutup area penusukan dengan menggunakan kassa steril yang diberi betadin 

u.  Kembalikan posisi klien 

v.  Buang peralatan yang sudah tidak diperlukan ke dalam bengkok 

w.  Buka sarung tangan 

x.  Cuci tangan 

y.  Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 

z.  
7. Sikap 

Menerapkan 6T dalam pemberian obat, yaitu: tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat 
cara, tepat tempat, tepat waktu dari pemberian obat. 
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Lampiran 3 

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Pelaksanaan BGA (Blood Gas Analysis) Dan Analisis Hasil 

 

1. Pengertian  

Suatu tindakan pengambilan darah arteri dengan tujuan untuk mendapatkan sampel untuk 

dilakukan analisa gas darah yang meliputi oksigen, karbondioksida, bikarbonat, dan pH 

darah. Pemeriksaan ini untuk mengetahui derajat asidosis atau alkalosis pasien.  

 

2. Tujuan  

a. Diagnostik 
b. Mengetahui kadar oksigen dan karbondioksida 

c. Mengetahui status keseimbangan asam dan basa tubuh pasien (asidosis atau alkalosis) 

 

3. Indikasi  

a. Pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik 

b. Pasien dengan edema pulmo 

c. Pasien akut dengan distress sindrom (ARDS) 

d. Infark miokard 

e. Pneumonia 

f. Pasien syok 

g. Post pembedahan coronary artery bypass 
h. Resusitasi cardiac arrest 

i. Pasien dengan perubahan status respiratori 

j. Anastesi yang terlalu lama  

 

4. Kontraindikasi  

Pengambilan darah areti tidak dilakukan pada pasien yang sedang menjalani terapi anti 

koagulan, dan pasien dengan riwayat gangguan pembekuan darah. 

 

5. Persiapan alat 

a. Spuit disposibel 3 cc 

b. Botol Infus 
c. Alkohol  

d. Kapas 

e. Karet penutup 

f. Heparin cair 

g. Duk pengalas/perlak 

h. Blanko pemeriksaan 

6. Persiapan pasien 

a. Jelaskan prosedur dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 

b. Jelaskan bahwa dalam prosedur pengambilan akan menimbulkan rasa sakit 

c. Jelaskan komplikasi yang mungkin akan timbul 

d. Jelaskan tentang allen’s test 

 

7. Lokasi pengambilan darah arteri 

      Arteri radialis dan arteri ulnaris (sebelumnya dilakukan allen’s test) 

Allen’s test yaitu pengkajian cepat sirkulasi kolateral pada tangan. Caranya sumbat kedua 

arteri radialis dan ulnaris dengan jari tangan pemeriksa. Mintakan pasien untuk 

mengepalkan tangannya. Jika pasien membuka kepalan tangannya pada kedua arteri yang 

tersumbat, maka tangan pasien akan pucat. Jika pemeriksa melepaskan sumbatan dari 

salah satu arteri, tangan klien seharusnya berwarna merah muda yang menandakan 

adanya sirkulasi kolateral. Kaji potensi kedua arteri dengan cara ini secara bergantian. 

Jika sirkulasi kolateral kuat, maka darah arteri radialis boleh diambil, arteri brakhialis, 

arteri femoralis, arteri tibialis posterior, arteri dorsalis pedis. 

 

8. Prosedur kerja 

a. Bentangkan duk pengalas. 



b. Letakkan botol infuse 

c. Tangan pasien diletakkan diatas botol infus, dengan sendi melipat ke belakang. 

d. Sedot heparin cair sebanyak 1 cc dan kemudian keluarkan. Heparin hanya 

membasahi dinding spuit. Tidak ada sisa 0,1 cc dalam spuit, kecuali yang ada 

didalam jarum. 

e. Raba arteri radialis dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. 

f. Pastikan tempat dari arteri radialis yang diraba. 

g. Desinfeksi daerah tersebut 

h. Desinfeksi kedua jari 

i. Pegang spuit seperti memegang pensil. 

j. Raba kembali arteri radialis dengan menggunakan kedua yang telah didesinfeksi 
k. Tusukan jarum diantara kedua jari dengan sudut 45 drajat mengarah ke jantung. 

l. Biarkan darah sendiri mengalir ke dalam jarum. Jangan diaspirasi. 

m. Cabut jarum dan tusukkan pada karet penutup. 

n. Tekan daerah penusukan dengan menggunakan kapas alkohol selama 5 menit. 

o. Beri etiket dan bawa ke laboraotirum. 

 

9. Analisis hasil BGA (Blood Gas Analysis) 

Pengukuran Nilai normal 

pH 7,35-7,45 

pCO2 35-45 mmHg 

pO2 80-100mmHg 

SO2 >93% 

Base Excess (-2,5) – (+2,5)  
HCO3

- 19-25 mEq/L 

Hemoglobin  13-17% 

Kandungan O2 16-23% 

Karboksihemoglobin  0-2% 

Methemoglobin  0,1-1% 

 

Keterangan : 

a. PO2 merupakan indikator klinis untuk mengetahui status oksigenasi. Bila nilainya <80 

mmHg mengindikasikan bahwa klien mengalami hipoksemia. 

b. SO2 merupakan parameter oksigen terikat oleh hemoglobin. SO2 mempunyai hubungan 

dengan PO2 yaitu menggambarkan kurva disosiasi oksihemoglobin. 

c. pH menyatakan kepekaan ion hidrogen dan keasaman zat yang ditimbulkannya. Apabila 
terjadi penambahan atau peningkatan konsentrasi ion hidrogen, maka keadaan bersifat 

asam dan pH akan turun. Sebaliknya, bila tubuh bersifat basa atau alkali, maka pH akan 

meningkat. 

 

Daftar Pustaka: 

  

Asmadi. 2009. Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. 

Jakarta: Salemba Medika. 

 

http://medicatherapy.com (diakses pada 21 Agustus 2013). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicatherapy.com/


 

Lampiran 4 

 

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Pemberian Oksigen Dengan Nasal Kanul Dan Masker 

 

1. Pengertian 

Pemberian oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan 

alat bantu dan oksigen. Pemberian oksigen pada klien dapat melalui kanula nasal dan 

masker oksigen. 

 

2. Tujuan Umum  

a. Meningkatkan ekspansi dada 

b. Memperbaiki status oksigenasi klien dan memenuhi kekurangan oksigen  

c. Membantu kelancaran metabolisme 

d. Mencegah hipoksia  

e. Menurunkan kerja jantung  

f. Menurunkan kerja paru-paru pada klien dengan dyspnea 

g. Meningkatkan rasa nyaman dan efisiensi frekuensi napas pada penyakit paru. 

 

3. Indikasi 

Efektif diberikan pada klien yang mengalami : 
a. Gagal nafas: Ketidakmampuan tubuh dalam mempertahankan tekanan parsial normal 

O2 dan CO2 di dalam darah, disebabkan oleh gangguan pertukaran O2 dan CO2  

sehingga sistem pernapasan tidak mampu memenuhi metabolisme tubuh.  

b. Gangguan jantung (gagal jantung): Ketidakmampuan jantung untuk memompa darah 

dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap nutrien dan 

oksigen.  

c. Kelumpuhan alat pernafasan: Suatu keadaan dimana terjadi kelumpuhan pada alat 

pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen karena kehilangan kemampuan 

ventilasi secara adekuat sehingga terjadi kegagalan pertukaran gas O2 dan CO2. 

d. Perubahan pola napas: Hipoksia (kekurangan oksigen dalam jaringan), dyspnea 

(kesulitan bernapas, misal pada pasien asma),sianosis (perubahan warna menjadi 
kebiru-biruan pada permukaan kulit karena kekurangan oksigen), apnea (tidak 

bernapas/ berhenti bernapas), bradipnea (pernapasan lebih lambat dari normal dengan 

frekuensi kurang dari 16x/menit), takipnea (pernapasan lebih cepat dari normal 

dengan frekuensi lebih dari 24x/menit. 

e. Keadaan gawat (misalnya:koma): Pada keadaan gawat, misal pada pasien koma tidak 

dapat mempertahankan sendiri jalan napas yang adekuat sehingga mengalami 

penurunan oksigenasi. 

f. Trauma paru: Paru-paru sebagai alat penapasan, jika terjadi benturan atau cedera akan  

mengalami gangguan untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi. 

g. Metabolisme yang meningkat : luka bakar : Pada luka bakar, konsumsi oksigen oleh 

jaringan akan meningkat dua kali lipat sebagai akibat dari keadaan hipermetabolisme. 

h. Post operasi: Setelah operasi, tubuh akan kehilangan banyak darah dan pengaruh dari 
obat bius akan mempengaruhi aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga sel tidak 

mendapat asupan oksigen yang cukup. 

i. Keracunan karbon monoksida : Keberadaan CO di dalam tubuh akan sangat 

berbahaya jika dihirup karena akan menggantikan posisi O2 yang berikatan dengan 

hemoglobin dalam darah. 

 

4. Kontraindikasi 

a. Pada klien dengan PPOM (Penyakit Paru Obstruktif Menahun) yang mulai bernafas 

spontan maka pemasangan masker partial rebreathing dan non rebreathing dapat 

menimbulkan tanda dan gejala keracunan oksigen. Hal ini dikarenakan jenis masker 

rebreathing dan non-rebreathing dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi yang 
tinggi yaitu sekitar 90-95% 

b. Face mask tidak dianjurkan pada klien yang mengalami muntah-muntah 



c. Jika klien terdapat obstruksi nasal maka hindari pemakaian nasal kanul. 

 

5. Hal - hal yang perlu diperhatikan 

a. Perhatikan jumlah air steril dalam humidifier, jangan berlebih atau kurang dari batas. 

Hal ini penting untuk mencegah kekeringan membran mukosa dan membantu untuk 

mengencerkan sekret di saluran pernafasan klien. 

b. Pada beberapa kasus seperti bayi prematur, klien dengan penyakit akut, klien dengan 

keadaan yang tidak stabil atau klien post operasi, perawat harus mengobservasi lebih 

sering terhadap respon klien selama pemberian terapi oksigen. 

c. Pada beberapa klien, pemasangan masker akan  memberikan tidak nyaman karena 

merasa “terperangkat”. Rasa tersebut dapat di minimalisir jika perawat dapat 
meyakinkan klien akan pentingnya pemakaian masker tersebut. 

d. Pada klien dengan masalah febris dan diaforesis, maka perawat perlu melakukan 

perawatan kulit dan mulut secara extra karena pemasangan masker tersebut dapat 

menyebabkan efek kekeringan di sekitar area tersebut. 

e. Jika terdapat luka lecet pada bagian telinga klien karena pemasangan ikatan tali nasal 

kanul dan masker. Maka perawat dapat memakaikan kassa berukuran 4x4cm di area 

tempat penekanan tersebut. 

f. Akan lebih baik jika perawat menyediakan alat suction di samping klien dengan terapi 

oksigen. 

g.  Pada klien dengan usia anak-anak, biarkan anak bermain-main terlebih dahulu dengan 

contoh masker. 
h. Jika terapi oksigen tidak dipakai lagi, posisikan flow meter dalam posisi OFF. 

i. Pasanglah tanda : “dilarang merokok: ada pemakaian oksigen” di pintu kamar klien, di 

bagian kaki atau kepala tempat tidur, dan di dekat tabung oksigen. Instrusikan kepada 

klien dan pengunjung akan bahaya merokok di area pemasangan oksigen yang dapat 

menyebabkan kebakaran. 

 

A. Pemberian Oksigen Melalui Nasal Kanul 

 
1. Pengertian 

Nasal kanul adalah selang bantu pernafasan yang di letakan pada lubang hidung. Nasal 

kanul memiliki keuntungan yaitu pemberian oksigen stabil dengan volume tidal dan laju, 

pernafasan teratur, Pemasangannya mudah, Klien bebas makan, Pasien bebas berbicara 

dengan nyaman.  

 

2. Tujuan  

Untuk memenui kebutuhan oksigen dalam tubuh karena mengalami kesulitan dalam 
pemenuhan kebutuhan oksigen. 

 

3. Keuntungan 

Pemberian oksigen stabil dengan volume tidal dan laju pernafasan teratur, 

pemasangannya mudah dibandingkan kateter nasal, murah, disposibel, klien bebas makan, 

minum, bergerak, berbicara, lebih mudah ditolerir klien dan terasa nyaman dan dapat 

digunakan pada pasien dengan pernafasan mulut. 

4. Kerugian 

Tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%, suplai oksigen berkurang 

bila klien bernafas melalui mulut, mudah lepas karena kedalaman kanul hanya 1 - 1.5 cm, 



tidak dapat diberikan pada pasien dengan obstruksi nasal. Kecepatan aliran lebih dari 4 

liter/menit jarang digunakan, sebab pemberian flow rate yang lebih dari 4 liter tidak akan 

menambah FiO2, bahkan hanya pemborosan oksigen dan menyebabkan mukosa kering 

dan mengiritasi selaput lendir. Dapat menyebabkan kerusakan kulit diatas telinga dan di 

hidung akibat pemasangan yang terlalu ketat. 

 

5. Indikasi 

Klien yang bernapas spontan tetapi membutuhkan alat bantu nasal kanula untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen (keadaan sesak atau tidak sesak) (Suparmi, 2008). 

 

6.  Prinsip 
a. Nasal kanula untuk mengalirkan oksigen dengan aliran ringan atau rendah, biasanya 

hanya 2-3 L/menit. 

b. Membutuhkan pernapasan hidung 

c.  Tidak dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi >40 %. 

 

7. Persiapan Klien 

a. Cek perencanaan keperawatan klien. 

b. Klien diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan 

 

8. Persiapan Alat 

a. Tabung / central oksigen yang sudah dilengkapi dengan socket dan manometer / 
flowmeter. 

b. Humidifier yang sudah di isi dengan aquadest sampai pembatas yang sudah 

ditemtukan. 

c. Nasal kanul 

 

9. Pelaksanaan 
a. Perawat cuci tangan 

b. Atur posisi yang nyaman 

c. Periksa manometer central O2 / tabung O2, humidifier dan flowmeter. 

d. Hubungkan kanul dengan O2/alirkan O2 yang rendah. 

e. Masukan kedua ujung kanul ke dalam lubang hidung. 
f. Mengatur aliran O2 yang sesuai dengan terapi. 

g. Membersihkan nasal kanul setiap 8 jam sekali. 

h. Perawat cuci tangan. 

i. Perhatikan dan catat reaksi klien setelah melakukan tindakan 

 

10. Dokumentasi 

Mencatat tindakan yang telah dilakukan (waktu pelaksanaan, respon klien, hasil tindakan, 

perawat yang melakukan) pada catatan keperawatan. 

 

B. Pemberian Oksigen Melalui Masker (Face Mask) 

 

1. Pengertian 
Memberikan oksigen dengan konsentrasi dan kecepatan aliran lebih tinggi dari kanula 

nasal, 40-60% pada kecepatan 5-8 liter/menit. 

 

2. Prinsip 

Face mask/masker untuk mengalirkan oksigen tingkat sedang dari hidung ke mulut, 

dengan konsentrasi oksigen 40-60%. 

 

3. Persiapan alat 

a. Face mask, sesuai dengan kebutuhan dan ukuran pasien 

b. Selang oksigen 

c. Humudifier dan Cairan steril 
d. Tabung oksigen dengan flowmeter 

e. Pita/tali elastis 



 

4.  Prosedur 

a. Periksa program terapi medik 

b. Ucapkan salam terapeutik 

c. Lakukan evaluasi / validasi 

d. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan 

e. Cuci tangan 

f. Kaji adanya tanda dan gejala hipoksia dan sekret pada jalan napas 

g. Sambungkan masker ke selang dan ke sumber oksigen. 

h. Atur pita elastik ke telinga sampai masker  terasa pas dan nyaman 

i. Berikan aliran oksigen sesuai kecepatan aliran 
j. Periksa masker, aliran oksigen setiap 2 jam atau lebih cepat, tergantung kondisi dan 

keadaan umum pasien. 

k. Lakukan prosedur 14-19 seperti pada pemberian oksigen melalui kanula nasal. 

 

 

 

 

 

C. Sungkup muka sederhana 

 
1. Pengertian 

Memberikan oksigen dengan aliran oksigen melalui alat ini sekitar           5-8lt/menit 
dengan konsentrasi 40-60%. 

 

2.  Cara pemasangan  
a. Terangkan prosedur pada klien 

b. Atur posisi yang nyaman pada klien (semi fowler) 

c. Hubungkan selang oksigen pada sungkup muka sederhana dengan humidifier. 

d. Tepatkan sungkup muka sederhana, sehingga menutupi hidung dan mulut klien 

e. Lingkarkan karet sungkunp kepada kepala klien agar tidak lepas 

f. Alirkan oksigen sesuai kebutuhan. 

 

3. Keuntungan 
a. Konsentrasi oksigen lebih tinggi dari nasal kanula 
b. Sistem humidifikasi dapat di tingkatkan 

 

4. Kerugian 

a. Umumnya tidak nyaman bagi klien 

b. Membuat rasa panas, sehingga mengiritasi mulut dan pipi 

c. Aktivitas makan dan berbicara terganggu 

d. Dapat menyebabkan mual dan muntah, sehingga dapat menyebabkan aspirasi 

e. Jika alirannya rendah dapat menyebabkan penumpukan karbondioksida 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

D.   Sungkup muka dengan kantung rebreathing 

 
1. Pengertian  

Konsentrrasi oksigen yang di berikan lebih tinggi dari pada sungkup muka sederhana 

yaitu 60-80% dengan aliran oksigen 8-12lt/menit. Indikasi penggunaan adalah pada klien 

dengan kadar tekanan karbondioksida yang rendah, udara inspirasi sebagian tercampur 
dengan udara ekspirasi sehingga konsentrasi karbondioksida lebih tinggi dari pada 

sungkup sederhana. 

 

2. Cara pemakaian 

a. Terangkan prosedur pada klien 

b. Hubungkan selang oksigen dengan humidiflier dengan aliran rendah 

c. Isi oksigen kedalam kantong dengan cara menutup lubang antara kantung dengan 

sungkup 

d. Atur tali pengikat sungkup sehingga menutup rapat dan nyaman. Bila perlu pakai kasa 

pada daerah yang tertekan. 

e. Sesuaikan aliran oksigen, sehingga kantung akan terisi waktu ekspirasi dan hampir 

kuncup waktu inspirasi 
 

3. Keuntungan 

a. Konsentrasi oksigen lebih tinggi dari pada sungkup muka sederhana 

b. Tidak mengeringkan selaput lender 

 

4. Kerugian 

a. Kantung oksigen bisa terlipat 

b. Menyebabkan penumpukan oksigen jika aliran terlalu rendah 

 

 

E.  Sungkup muka non breathing 

 
1. Pengertian  

Memberikan konsentrasi oksigen sampai 99% dengan aliran yang sama pada kantong 

rebreathing. Pada prinsipnya, udara inspirasi tidak tercampur dengan ekspirasi. Indikasi 

penggunaan adalah pada klien dengan kadar tekanan karbondioksida yang tinggi.  



 

2. Cara pemasangan  

Cara pemasangan sama dengan sungkup muka kantong rebreathing. 

 

3. Keuntungan 

a. Konsentrasi oksigen hampir  diperoleh 100% karena adanya katup satu arah antara 

kantong dan sungkup, sehingga kantung mengandung konsentrasi oksigen yang tinggi 

dan tidak tercampur dengan udara ekspirasi. 

b. Tidak mengeringkan selaput lender 

 

4. Kerugian 
a. Kantung oksigen bisa terlipat 

b. Berisiko untuk terjadi keracunan oksigen 

c. Tidak nyaman bagi klien 
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Lampiran 5 

 

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Monitoring Tanda Dan Tingkat Kesadaran  

 

1. Pengertian 

G C S  ( G l a s g o w  C o m a  S c a l e )  y a i t u  s k a l a  y a n g  d i g u n a k a n  

u n t u k  m e n i l a i  t i n g k a t  kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma 

atau tidak) dengan menilairespon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Respon 

pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu reaksi membuka mata, bicara dan 
motorik. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat (score) dengan rentang angka 1 – 6 

tergantung responnya. 

 

2. Tujuan 

a. Mengumpulkan data dan informasi 

b. Memberikan masukan tentang kebutuhan 

c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan 

d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat 

e. Mendapatkan informasi kesulitan dan hambatan 

f. Memberikan umpan balik bagi penilaian 

g. Memberikan pernyataan berupa fakta dan nilai. 
h. Mengidentifikasi tingkat kesadaran pasien 

 

3. Persiapan Alat 

a. Sarung tangan 

b. Masker bedah 

c. Alat tulis 

 

4. Langkah kerja 

a. Cara pemeriksaan kesadaran  : 

Pemeriksaan kesadaran  dapat dinyatakan secara kwantitatif maupun kwalitatif. Cara 

kwantitatif dengan menggunakan Glasgow Coma Scale dipandang lebih baik karena 
beberapa hal : 

1) Dapat dipercaya. 

2) Sangat teliti dan dapat membedakan kelainannya hingga tidak terdapat banyak 

perbedaan antara  dua penilai (obyektif ). 

3) Dengan sedikit latihan dapat juga digunakan oleh perawat sehingga observasi 

mereka lebih cermat.    

 

 

 

b. Cara Pemeriksaan Kwantitatif (GLASGOW COMA SCALE ) 

1) Membuka mata 

2) Respons verbal (bicara) 
3) Respons motorik (gerakan) 

 

Penilaian: 

Pemeriksaan Skala Nilai 

Eye Opening Spontan 4 

Dipanggil / perintah verbal 3 

Rangsang nyeri 2 

Tidak ada respon  

( Diam ) 

1 

 

 

Pemeriksaan Skala Nilai 



Verbal Response Orientasi baik 5 

Konversi / Jawaban kacau 4 

Kata-kata kacau  3 

Bersuara tidak berarti  2 

Tidak bersuara 1 

 

 

 

NILAI : 

1) 15   : Composmentis 

2) 12-14  : Somnolen 

3) 8-11  : Sopor 
4) 3-7   : Coma 

 

 

 

 

c. Cara Pemeriksaan Kwalitatif 

Tingkat kesadaran dibagi menjadi beberapa yaitu: 

1) Composmentis 

   Kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan 

tentang keadaan sekelilingnya. 

2) Somnolen 
      Keadaan mengantuk. Kesadaran dapat pulih penuh bila dirangsang. Somnolen 

disebut juga sebagai  letargi. Tingkat kesadaran ini ditandai oleh mudahnya pasien 

dibangungkan, mampu memberi  jawaban verbal dan menangkis rangsang nyeri 

3) Sopor 

      Kantuk yang dalam. Pasien masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang 

kuat, namun kesadarannya segera menurun lagi. Ia masih dapat mengikuti suruhan yang 

singkat dan masih terlihat gerakan spontan. Dengan rangsang nyeri pasien tidak dapat 

dibangunkan sempurna. Reaksi terhadap perintah tidak konsisten dan samar. Tidak dapat 

diperoleh jawaban verbal dari pasien. Gerak motorik untuk menangkis rangsang nyeri 

masih baik 

4) Koma  ringan 

      Pada keadaan ini tidak ada respons terhadap rangsang verbal. Refleks (kornea, 
pupil dsb ) masih baik. Gerakan terutama  timbul sebagai respon terhadap rangsang nyeri. 

Pasien tidak dapat dibangunkan. 

5) Koma 

      Tidak ada gerakan spontan. Tidak ada jawaban sama sekali terhadap rangsang 

nyeri yang bagaimanapun kuatnya. 

 

Daftar Pustaka:  

 

Asmadi. (2009). Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. 

Jakarta: Salemba Medika. 

 
Enykus. (2003). Keterampilan Dasar dan Prosedur Perawatan Dasar. Semarang: Kilat press. 

 

 

Pemeriksaan Skala Nilai 

Motor Response Sesuai perintah 6 

Lokalisasi rangsang nyeri 5 

Reaksi pada nyeri (menarik/berlawanan 

rangsang nyeri) 

4 

Fleksi  abnormal (Dekortikasi) 3 

Ekstensi (Deserebrasi) 2 

Tidak ada respon (Diam) 1 
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SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Pemeriksaan Gula Darah 

  

1. Pengertian 

Pemeriksaan gula darah digunakan untuk mengetahui kadar gula darah seseorang. 

 

2. Tujuan 

a. Mengetahui kadar glukosa dalam darah dan urine pada klien yang sudah pasti 

menderita diabetes mellitus. 
b. Untuk memantau efektifitas terapi antihiperglikemia yang telah diberikan. 

c. Mengungkapkan tentang proses penyakit dan pengobatannya. 

 

3. Macam- macam pemeriksaan gula darah:  

Kriteria diagnostik WHO untuk diabetes mellitus pada sedikitnya 2 kali pemeriksaan: 

a. Glukosa plasma sewaktu ≤ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) 

b. Glukosa plasma puasa ≤ 140 mg/dl (7,8 mmol/L) 

c. Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian  sesudah mengkonsumsi 75 

gr karbohidrat (2 jam post prandial ≤ 200 mg/dl).  

 

4. Indikasi 
Klien yang tidak mengetahui proses penyakitnya. 

 

5.  Persiapan Alat 

a. Glukometer 

b.  Kapas Alkohol 

c. Hand scone 

d. Stik GDA 

e. Lanset 

f. Bengkok 

g. Sketsel 

 

5.  Persiapan Klien : 
a. Menjelaskan kepada klien tentang persiapan dan tujuan prosedur. 

b. Menganjurkan klien untuk puasa malam hari 6 – 8 jam sebelum pengambilan sampel, 

tetapi boleh minum air putih (air yang tidak mengandung glukosa). 

 

6. Pelaksanaan 

a. Mencuci tangan. 

b. Pasang sketsel. 

c. Memakai handscone 

d. Atur posisi pasien senyaman mungkin. 

e. Dekatkan alat di samping pasien. 

f. Pastikan alat bisa digunakan. 
g. Pasang stik GDA pada alat glukometer. 

h. Menusukkan lanset di jari tangan pasien. 

i. Menghidupkan alat glukometer yang sudah terpasang stik GDA. 

j. Meletakkan stik GDA dijari tangan pasien. 

k. Menutup bekas tusukkan lanset menggunakan kapas alkohol. 

l. Alat glukometer akan berbunyi dan hasil sudah bisa dibaca. 

m. Membereskan dan mencuci alat. 

n. Mencuci tangan. 

 

7. Sikap 

a. Sistematis. 
b. Hati-hati. 

c. Berkomunikasi. 



d. Mandiri. 

e. Teliti. 

f. Tanggap terhadap respon klien. 

g. Rapi. 

h. Menjaga privacy. 

i. Sopan. 

 

Daftar Pustaka: 

 

Tim Penulis Poltekkes Kemenkes Maluku. (2011). Penuntun Praltikum Keterampilan Kritis I 

untuk Mahasiswa D-3 Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. 
 

andithegoodnersbegins.blogspot.com/2011/01/sop-pemeriksaan-gda.html (diakses pada 21 

Agustus 2013). 
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SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) 

Pemeriksaan Darah Lengkap dan Analisis Hasil 

 

1. Pengertian 

Pemeriksaan Darah Lengkap (Complete Blood Count/CBC) yaitu suatu jenis 

pemeriksaaan penyaring untuk menunjang diagnosa suatu penyakit dan atau untuk 

melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit.  

 

2. Tujuan 

a. Untuk melihat kemajuan atau respon terapi pada pasien yang menderita suatu penyakit 

infeksi. 

b. Untuk menegakkan diagnosa penyakit 

c. Untuk memantau perjalanan penyakit 

d. Untuk penatalaksanaan pasien 

e. Untuk menentukan prognosis suatu penyakit 

f. sebagai tes penyaring/screning test 

 

3. Indikasi dan Kontra indikasi 

a. Indikasi 
Klien yang memerlukan tes skrining yang luas untuk memeriksa gangguan seperti 

anemia, infeksi, dan banyak penyakit lainnya. 

b. Kontra indikasi 

Tidak ada kontra indikasi 

 

4. Persiapan Alat 

a. Tabung darah berisi EDTA 

b. Spuit + jarum 

c. Kapas alkohol 70 % 

d. Torniquit 

e. Plester/handiplast 
f. Label tabung 

 

5. Persiapan Pasien 

a. Jelaskan prosedur dan tujuan dari tindakan yang dilakukan 

b. Jelaskan bahwa dalam prosedur pengambilan darah akan menimbulkan rasa sakit 

c. Jelaskan komplikasi yang mungkin timbul 

 

 

 

6. Prosedur Kerja 

a. Bersihkan area suntikan dengan kapas alkohol 

b. Pasang torniquit tetapi jangan terlalu kencang, lalu minta pasien untuk mengepal dan 
membuka kepalan tangan berkali-kali hingga vena jelas terlihat. 

c. Pemasangan torniquit yang benar adalah ikat 7-10 cm diatas tempat yang akan 

ditusuk, sekitar 1 menit. 

d. Regangkan kulit diatas vena dengan jari supaya vena tidak bergerak. 

e. Tusuk jarum dengan lubang jarum mengarah ke atas hingga masuk kedalam lumen 

vena. 

f. Kendorkan torniquit dan buka kepalan tangan lalu isap darah secukupnya. 

g. Taruh kapas alkohol yang diperas hingga kering diatas tusukan dan cabut jarum. 

h. Minta kepada pasien untuk menekan kapas tadi selama beberapa menit atau 

direkatkan dengan plester. 

i. Angkat jarum dari spuit atau jika memakai tabung vakum tusuk jarum ketutup tabung 
dan alirkan darah melalui dinding tabung. 

 



7. Analisis Hasil 

a. Nilai normal Haemoglobin (Hb): 

Laki-laki   : 13,4 – 17,7 g/dl 

Perempuan  : 11,4 – 15,1 g/dl 

Neonatus   : 16,5 + 3 g/dl 

Anak 3 bln  : 12,0 + 1,5 g /dl 

 

b. Nilai normal Haematocrite ( Hct ) 

Laki-laki  : 33-38% 

Perempuan : 40-50% 

Anak  : 36-44% 
 

c. Nilai normal Leukosit (White Blood Cell / WBC) 

Dewasa      : 4000-10.000/ µL 

Bayi / anak    : 9000-12.000/ µL 

Bayi baru lahir : 9000-30.000/ µL 

 

d. Nilai normal Trombosit (platelet) 

 Normal : 150.000-400.000 /µL 

 

e. Nilai normal Eritrosit (Red Blood Cell / RBC) 

Laki-laki   : 4.50 – 6.50 (x106/μL) 
Perempuan   : 3.80 – 4.80 (x106/μL) 

Bayi baru lahir    : 4.30 – 6.30 (x106/μL) 

Anak usia 1-3 tahun  : 3.60 – 5.20 (x106/μL) 

Anak usia 4-5 tahun  : 3.70 – 5.70 (x106/μL) 

Anak usia 6-10 tahun  : 3.80 – 5.80 (x106/μL) 

 

f. Nilai normal Laju Endap Darah atau Erithrocyte Sedimentation Rate (LED/ESR) 

1) Metode Westergreen: 

Laki-laki : 0 – 15 mm/jam 

Perempuan : 0 – 20 mm/jam 

2) Metode Wintrobe : 
Laki-laki : 0 – 9 mm/jam 

Perempuan : 0 – 15 mm/jam 

 

g. Nilai normal Indeks Eritrosit  

1) Mean cell/corpuscular volume atau volume eritrosit rata-rata (MCV/VER) 

 

     Hematokrit (l/l)  

MCV  =              

   Jumlah eritrosit (106/µL) 

Normal 80-96 fl 

 

2) Mean Cell Hemoglobin Content atau hemoglobin eritrosit rata-rata (MCH/HER) 
 

    Hemoglobin (g/l) 

MCH  =  

 Jumlah eritrosit (106/µL) 

Normal 27-33 pg 

 

3) Mean Cellular Hemoglobin Concentration atau konsentrasi hemoglobin eritrosit 

rata-rata (MCHC/KHER) 

 

 konsentrasi hemoglobin (g/dL) 

MCHC  =  
 hematokrit (l/l) 

Normal 33-36 g/dL 



h. Nilai normal Hitung Jenis Leukosit (Diff Count) 

Basofil : 0,4-1% 

Eosinofil : 1-3% 

Neutrofil : 55-70% 

Limfosit : 20-40% 

Monosit : 2-8% 

 

8. Komplikasi 

a. Nyeri 

b. Perdarahan 

c. Spasme Vena 
b. Sikap Perawat 

c. Memperhatikan kesterilan alat yang digunakan 

d. Memperhatikan kondisi klien sebelum, saat, dan setelah prosedur kerja 

 

Daftar Pustaka 
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Hakim, Lukman. 2012. Pemeriksaan Darah Lengkap. (serial online). 

http://ners2012.blogspot.com. (diakses pada 21 Agustus 2013). 

 
Marhamah, Rima. Pengambilan Sampel Pemeriksaan. (serial online). 
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