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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang,berwarna merah 

tua,terletak dikedua sisi kolumna vetebralis. Ginjal terlindung dengan baik dari 

trauma langsung karena disebelah posterior dilindungi oleh tulang 

kosta,sedangkan dibagian anterior dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Ginjal 

kanan agak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan 

kebawah oleh hati. Pada orang dewasa ginjal panjangnya 12-13 cm,tebalnya 6 cm 

dan beratnta 120-150 gram. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

mempertahankan fungsi ginjal yaitu dengan terapi hemodialisis atau lebih dikenal 

dengan istilah cuci darah, yang dapat mencegah kematian tetapi tidak dapat 

menye mbuhkan atau memulihkan fungsi ginjal secara keseluruhan. Selain itu 

pengobatan yang diperlukan oleh pasien gagal ginjal selain hemodialisis adalah 

transplantasi ginjal dan dialisis peritoneal (Kurniawati & Asikin,2018). 

 Gagal ginjal kronis merupakan penyimpangan progresif yang gejalanya 

muncul secara bertahap, biasanya tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. 

Kegagalan fungsi ginjal pada gagal ginjal kronis bersifat irreversible dimana 

tubuh tidak dapat mempertahankan keseimbangan metabolik, cairan dan elektrolit, 

kemudian mengakibatkan uremia (Nuari & Widayati, 2017).  

 Menurut World Health Organization (WHO) angka kejadian gagal ginjal 

di dunia secara global lebih dari 500 juta orang dan yang harus hidup dengan 

menjalani hemodialisis sekitar 1,5 juta orang. Berdasarkan  data Indonesian Renal 

Registry (2015), tercatat 30.554 pasien aktif dan 21.050 pasien baru yang 
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menjalani terapi hemodialisis. Pengguna HD adalah pasien dengan diagnosis 

GGK (89%). Urutan penyebab gagal ginjal pasien yang mendapatkan 

hemodialisis berdasarkan data Indonesian Renal Registry tahun 2015, karena 

hipertensi (44%), penyakit diabetik mellitus atau nefropati diabetik (22%), 

kelainan bawaan atau Glomerulopati Primer (8%), Pielonefritis kronik/PNC) 

(7%), gangguan penyumbatan saluran kemih atau Nefropati Obstruksi (5%), 

karena Asam Urat (1%) , penyakit Lupus (1%) dan penyebab lainnya (8%). 

(Kemenkes,2015) 

 Discharge planning merupakan layanan yang mempersiapkan pasien untuk 

mendapatkan kontinuitas perawatan, baik dalam proses penyembuhan maupun 

dalam upaya mempertahankan derajat kesehatan sampai pasien siap kembali ke 

lingkungan. Discharge planning  sebagai bagian dari asuhan keperawatan akan 

optimal pelaksanaannya apabila didukung oleh pelaksanaan fungsi manajemen 

yang baik. Kegiatan keperawatan yang berkaitan dengan fungsi manajemen 

diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan 

pengendalian (Winarni,dkk, 2018). 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana gambaran penerapan discharnge planning perawat terhadap 

penyakit gagal ginjal kronik RSU imelda pekerja indonesia medan. 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui gambaran penerapan discharnge planning perawat 

terhadap penyakit gagal ginjal kronik di RSU imelda pekerja indonesia 

medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi instansi pendidikan keperawatan 

Untuk menambah wawasan dan persiapan peserta didik dalam memberikan 

pelayanan kesehatan  terutama dalam penerapan discharnge planning 

perawat terhadap penyakit gagal ginjal kronik dan juga dapat di jadikan 

sebagai bahan bacaan yang bermanfaat di perpustakaan universitas imelda 

medan. 

2. Bagi RSU imelda medan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu yang terkait dan menambah pengetahuan perawat dan tenaga medis 

RSU imelda  pekerja indonesia medan tentang penerapan discharnge 

planning perawat terhadap penyakit gagal ginjal kronik.    

3. Bagi Penulis  

 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D-III 

keperawatan universitas imelda medan dan menambah wawasan 

pengetahuan dan perjalanan penulis dalam menerapkan ilmu yang di dapat 

selama perkuliahan. 

4. Bagi perawat  

 Dengan adanya penelitian ini, perawat di RSU imelda pekerja pekerja 

indonesia medan diharapkan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang 

discard planning perawat terhadap penyakit gagal ginjal kronik sehingga 

pasien tidak mengeluh dengan pelayanan yang diberikan perawat di RSU 

imelda pekerja indonesia medan. 
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5. Penelitian selanjutnya  

 Untuk dapat dijadikan barometer dan rekomendasi atau sumber data serta 

memasukkan kejurnal bagi peneliti selanjutnya,dan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti yang selanjutnya. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman peneliti tentang penerapan discard planning perawat terhadap 

penyakit gagal ginjal kronik.  


