
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gagal ginjal kronis merupakan penyakit yang kejadiannya terus 

meningkat, setiap orang memiliki pemikiran yang buruk terhadap gagal ginjal 

kronis selain itu gagal ginjal kronis membutuhkan biaya perawatan yang mahal 

dengan waktu perawatan yang lama. Gagal ginjal kronis disebut juga Chronic 

Kidney Disease (CKD). Gagal ginjal kronis merupakan gagal ginjal akut yang 

sudah berlangsung lama, sehingga mengakibatkan gangguan yang persisten 

dan dampak yang bersifat kontinyu (Eko & Pranata Andi, 2014). 

(World Health Organization, 2017) Melaporkan bahwa pasien yang 

menderita gagal ginjal kronis telah meningkat 5 0%  dari tahun sebelumnya, 

secara global kejadian gagal ginjal kronis lebih dari 500 juta orang dan yang 

harus menjalani hidup dengan bergantung pada cuci darah (hemodialisa) 

adalah 1,5 juta orang. Gagal ginjal kronis termasuk 12 penyebab kematian 

umum di dunia, terhitung 1,1 juta kematian akibat gagal ginjal kronis yang 

telah meningkat sebanyak 31,7% sejak tahun 2010 hingga 2015 (BMJ Global 

Health, 2017). Gagal ginjal kronis merupakan masalah kesehatan di negara 

berkembang di Asia Tenggara dan tercatatat lebih dari dua miliar kasus gagal 

ginjal kronis (Vivekanand, 2009). Gagal ginjal kronis termasuk kedalam 

sepuluh besar penyakit tidak menular di Indonesia. Indonesia Renal Report 

atau IRR (2016) melaporkan bahwa jumlah pasien dengan gagal ginjal kronis 

semakin meningkat, di Indonesia pada tahun 2018 pasien dengan gagal ginjal 



kronis meningkat sebanyak 19,3%. Di Provinsi Bali pada tahun 2018 pasien 

dengan gagal ginjal kronis meningkat sebanyak 38,7% (Rikesdas, 2018). pada 

tahun 2016 terdapat 21050 pasien baru yang merupakan pasien yang pertama 

kali menjalani hemodialisa dan 30554 pasien aktif menjalani hemodialisa 

secara rutin dan masih hidup hingga 31 Desember 2015. Di Provinsi Bali 

penderita gagal ginjal kronis adalah 0,2% atau berjumlah 78.000 pasien.  Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali melaporkan pada tahun 2015 terdapat 1.572 kasus 

penyakit gagal ginjal kronis di Bali. Di kabupaten Gianyar terdapat 0,2% 

pasien dengan gagal ginjal kronis (Rikesdas, 2018). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari RSUD Sanjiwani Gianyar terdapat lebih dari 6.472 angka gagal 

ginjal kronis dengan terapi hemodialisa pada tahun 2017 dan gagal ginjal 

kronis merupakan 10 besar penyakit rawat inap di RSUD Sanjiwani Gianyar. 

Pasien dengan gagal ginjal stadium akhir (End Stage Renal Disease) 

untuk menjalankan hidupnya diperlukan terapi cuci darah (hemodialisa). 

Pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa berfikir bahwa agar 

dapat bertahan hidup ia akan selalu memiliki ketergantungan terhadap mesin 

dialisis. Hal ini sering kali menimbulkan pemikiran bahwa nyawanya akan 

terancam dan harapan untuk hidup semakin berkurang dan pasien mengalami 

ketakutan bahwa usianya tidak lama lagi (Caninsti, 2013). Jangkup, Elim, & 

Kandou (2015) melakukan penelitian di Manado melaporkan bahwa dari 40 

orang pasien penyakit gagal ginjal yang sedang menjalani hemodialisa 100% 

pasien mengalami ansietas.  

Ansietas dapat diatasi dengan teknik relaksasi, distraksi kegiatan 

spiritual dan hipnoterapi (Keliat, 2005). Upaya yang dilakukan perawat untuk 



mengatasi ansietas klien di rumah sakit yaitu dengan menggunakan teknik 

relaksasi karena dianggap sebagai relaksasi yang termudah (national safety 

council, 2004). Ada beberapa jenis terapi yang bisa dilakukan salah satunya 

adalah dengan menggunakan terapi relaksasi lima jari tangan. Individu atau 

klien dibantu merubah persepsi ansietas, stress, tegang, dan takut dengan 

menerima saran-saran di ambang ambang bawah sadar atau dalam keadaan 

rileks dengan menggerakkan jari-jarinya sesuai perintah. 

Sumirta (2018) Terapi relaksasi lima jari merupakan salah satu metode 

yang terbukti dan efektif untuk mengurangi ansietas. Hasil penelitian (Rizkiya, 

2017) Terapi relaksasi lima jari terbukti berpengaruh terhadap penurunan 

ansietas pada pasien dengan gangguan fisik di rawat di RSU Kendal. 

Pemberian terapi relaksasi lima jari dan teknik relaksasi napas dalam dapat 

menurunkan ketegangan otot, memantu memusatkan perhatian, mengurangi 

ketakutan (Rizkiya, 2017). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang gambaran asuhan keperawatan pemberian terapi relaksasi lima jari 

untuk menurunkan ansietas pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang 

dilakukan hemodialisa di RSUD Sanjiwani Gianyar. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

asuhan keperawatan pemberian terapi relaksasi lima jari untuk menurunkan 

ansietas pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan hemodialisa. 

 

 



C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum studi kasus 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pemberian terapi relaksasi lima jari untuk menurunkan ansietas 

pada pasien dengan gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan hemodialisa. 

2. Tujuan khusus studi kasus 

Tujuan khusus dari peneliti ini adalah: 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan ansietas pada pasien gagal ginjal 

kronis yang sedang dilakukan hemodialisa untuk menurunkan ansietas. 

b. Mendeskripsikan diagnose keperawatan ansietas pada pasien gagal ginjal 

kronis yang sedang dilakukan terapi hemodialisa untuk menurunkan 

ansietas. 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan dengan pemberian prosedur terapi 

relaksasi lima jari pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan 

terapi hemodialisa untuk menurunkan ansietas. 

d. Mendiskripsikan tindakan keperawatan dengan pemberian prosedur terapi 

relaksasi lima jari pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan 

terapi hemodialisa untuk menurunkan ansietas. 

e. Mendiskripsikan evaluasi keperawatan dengan pemberian perosedur terapi 

relaksasi lima jari pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan 

terapi hemodialisa untuk menurunkan ansietas. 

 

 



D. Manfaat studi kasus 

Studi kasus ini di harapkan memberikan manfaat untuk: 

1. Implikasi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat dan masyarakat dapat menggunakan terapi relaksasi lima jari untuk 

menurunkan ansietas pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan 

terapi hemodialisa. 

2. Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan 

Manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan yaitu 

dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

khususnya bidang keperawatan jiwa sehingga dapat mengurangi ansietas pada 

pasien gagal ginjal kronis yang sedang dilakukan hemodialisa. 

3. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam melaksanakan penelitian tentang mengurangi ansietas 

melalui pemberian prosedur terapi relaksasi lima jari pada pasien gagal ginjal 

kronis yang sedang dilakukan hemodialisa. 

 

 

 

 

 


