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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep  Dasar Penyakit Gagal Ginjal Kronik 

1. Pengertian gagal ginjal kronik 

 Gagal ginjal kronis (Chronic Renal Failure) adalah kerusakan ginjal 

progresif yang berakibat fatal dan ditandai dengan uremia (urea dan limbah 

nitrogen lainnya yang beredar dalam darah serta komplikasinya jika tidak 

dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal) (Nursalam, 2016).  

 Gagal ginjal kronik atau penyakit gagal ginjal stadium akhir merupakan 

gangguan fungsi renal yang progresif dan ireversibel dimana kemampuan tubuh 

gagal untuk mempertahankan metabolism dan keseimbangan cairan dan elektrolit 

sehingga menyebabka uremia yaitu retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam 

darah. Ginjal juga tidak mampu untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan 

urin secara normal pada penyakit gagal ginjal tahap akhir, respon ginjal yang 

sesuai terhadap perubahan masukan cairan dan elektrolit tidak terjadi. Pasien 

sering menahan natrium dan cairan, meningkatkan resiko terjadinya edema,gagal 

jantung kongestif,dan hipertensi (Smeltzer & Bare, 2013). 

 Dari beberapa pengertian dapat disumpulkan bahwa gangguan integritas 

kulit pada gagal ginjal kronik adalah kerusakan kulit pada lapisan epidermis dan 

dermis yang terjadi akibat gangguan fungsi renal yang irreversible dan 

berlangsung lambat sehingga ginjal tidak mampu mempertahankan metabolisme 

tubuh dan keseimbangan cairan dan elektrolit dan menyebabkan uremia. 
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2. Etiologi gagal ginjal kronik 

Menurut (Price, & Wilson, 2010) klasifikasi penyebab Gagal Ginjal 

Kronik (GGK) adalah sebagai berikut:  

a. Infeksi misalnya pielonefritis kronis atau TB paru  

 Infeksi traktur urinarius pielinefris juga disebut dengan nefropati refluks 

diakibatkan oleh refluks urine yang terinfeksi kedalam ureter yang kemudian 

masuk kedalam perenkin ginjal (refluks intrarenal). Pielonefritis kronik akibat 

VUR adalah penyebab utama gagal ginjal tahap akhir pada anak-anak, dan secara 

teoritis dapat dicegah dengan mengendalikan UTI dan memperbaiki kelainan 

structural dari saluran kemih yang menyebabkan obtruksi. Kerusakan ginjal 

progresiftidak dapat diketahui sampai timbul gejala dan tanda ESRD pada masa 

dewasa. 

b. Penyakit peradangan misalnya glomerulonephritis  

 Glomerulonephritis merupakan penyakit peradangan ginjal bilateral. 

Istilah umum glomerulonephritis (GN) biasanya dipakai untuk menyatakan 

sejumlah penyakit ginjal primer yang terutama glomerulus, tetapi juga 

dipergunakan untuk menyatakan lesi-lesi pada glomerulus yang dapat ataupun 

tidak disebabkan oleh penyakit ginjal primer.  

c. Penyakit veskuler hipertensi misalnya nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis 

maligna.  

 Hipertensi dan gagal ginjal kronik mempunyai kaitan yang erat. Hipertensi 

merupakan penyakit primer dan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. 

Sebaliknya, penyakit ginjal kronik yang berat dapat menyebabkan hipertensi atau 

ikut berperan dalam hipertensi melalui mekanisme retensi natrium dan air, 
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pengaruh vasopressor dari system renin-angiotensi, dan mungkin pula melalui 

defisiensi prostaglandin. Nefrosklerosis (pengerasan ginjal) menunjukkan adanya 

perubahan patologis pada pembuluh darah ginjal akibat hipertensi. 

 Hipertensi benigna bersifat progresif lambat, sedangkan hipertensi maligna 

adalah suatu keadaan klinis dalam penyakit hipertensi yang bertambah berat 

dengan cepat sehingga dapat menyebabkan kerusakan berat pada berbagai organ. 

Hipertensi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan perubahan-perubahan 

struktur pada arteriol di seluruh tubuh, ditandai dengan fibrosis dan hialinisasi 

(sklerosis) dinding pembuluh darah. 

 Organ sasaran utama keadaan ini adalah jantung, otak, ginjal, dan mata. 

Pada ginjal, arteriosklerosis ginjal akibat hipertensi lama menyebabkan 

nefrosklerosis benigna. Gangguan ini merupakan akibat langsung iskemia karena 

penyempitan lumen pembuluh darah intrarenal. Ginjal dapat mengecil, biasanya 

simetris, dan mempunyai permukaan yang berlubang-lubang dan bergranula. 

Secara histologis, lesi yang esensial adalah sklerosis arteria-arteria kecil serta 

arteriol yang paling nyata pada arteriol yang paling nyata pada arteriol aferen. 

 Penyumbatan arteria dan arteriol akan menyebabkan kerusakan 

glomerulus dan atrofi tubulus, sehingga seluruh nefron rusak. Nefronsklerosis 

maligna merupakan merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 

perubahan struktural ginjal yang dikaitkan dengan fase maligna hipertensi 

esensial. Ginjal dapat berukuran normal dengan sedikit granula dan beberapa 

petekia akibat pecahnya arteriol, atau dapat mengisut dan membentuk jaringan 

parut. 
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d. Gangguan jaringan ikat seperti lupus eritematosus sistemik, poliarteritis 

nodusa, sklerosis sistemik progresif.  

e. Gangguan metabolik seperti diabetes melitus, gout, kehilangan kalium yang 

kronis, konsumsi analgetik yang kronis, amyloidosis.  

f. Nefropati toksik misalnya penyalahgunaan analgesik, nefropati timbale  

 Ginjal rentan tehadap efek toksik, obat-obatan dan bahan-bahan kimia 

karena ginjal menerima 25% dari curah jantung, sehingga mudah dan sering 

kontak dengan zat kimia dalam jumlah besar, interstisium yang hiperosmotik 

memungkinkan zat kimia dikonsentrasikan pada daerah yang relative 

hipovaskular dan ginjal merupakan jalur ekskresi obligatorik untuk sebagian besar 

obat, sehingga insufisiensi ginjal mengakibatkan penimbunan obat dan 

meningkatkan konsentrasi cairan tubula. Gagal ginjal kronik dapat terjadi 

akibatpenyalahgunaan analgetik dan pajanan timbal. 

g. Nefropati obstruksi misalnya saluran kemih bagian atas : hipertropi prostat, 

fibrosis netroperitoneal. Saluran kemih bagian bawah : hipertropi prostat, 

striktur uretra, anomaly congenital pada leher kandung kemih dan uretra. 

h. Gangguan kongenital herediter misalnya polikistik, asidosis tubulus ginjal, 

sindrome fankomi.  

3. Komplikasi pada gagal ginjal kronik 

 

 Menurut (Smeltzer & Bare, 2013), komplikasi pada gagal ginjal kronik 

sebagai berikut : 

a. Hiperkalemia akibat penurunan ekskresi, asidosis metabolic, katabolisme dan 

masukan diet berlebih 
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b. Perikarditis, efusi pericardial, dan tamponade jantung akibat retensi produk 

sampah uremik dan dialysis yang tidak adekuat 

c. Hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi system 

renninangiotensin-aldosteron 

d. Sepsis 

e. Neuropati perifer 

B.  Konsep Dasar Gangguan Integritas Kulit Pada Gagal Ginjal Kronik 

1. Pengertian nausea 

 Nausea adalah perasaan tidak nyaman pada bagian belakang tenggorokan 

atau lambung yang mengakibatkan muntah (SDKI DPP PPNI, 2016) 

2. Etiologi nausea 

 Menurut Tim Pokja SDKI PPNI (2017) penyebab nausea adalah 

Gangguan biokimiawi (misalnya uremia, ketoasidosis metabolik ) 

 Sensasi berupa mual disebabkan oleh stimulasi dari empat sistem yaitu 

(Price,  & Wilson, 2010)  

a. Aferen visceral dari saluran pencernaan (vagus atau saraf simpatis) sinyal-

sinyal ini menginformasikan otak mengenai kondisi seperti distensi 

gastrointestinal dan iritasi mukosa.  

b. Aferen visceral dari luar saluran pencernaan sinyal dari saluran empedu, 

peritoneum, hati dan berbagai organ lain. Impuls ke pusat pusat muntah 

menjelaskan bagaimana, misalnya gagal ginjal kronis dapat menyebabkan 

mual. 
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c. Aferen dari pusat extramedulla di otak (sistem vestibular), rangsangan psikis 

tertentu (bau, rasa takut), dan trauma otak dapat menyebabkan mual. 

d. Kemoreseptor trigger zone di area postrema (medulla) dasar ventrikel 

keempat,atau pusat-pusat yang lebih tinggi di sistem saraf pusat (SSP).  

 Saluran pencernaan dapat mengaktifkan pusat muntah oleh stimulasi 

mekanoreseptor atau kemoreseptor pada glossopharyngeal atau aferen vagal (saraf 

kranial IX dan X) atau dengan pelepasan serotonin dari sel-sel usus 

enterochromaffin, yang pada gilirannya merangsang reseptor serotonin (5-HT3) 

pada aferen vagal.Sistem vestibular mengaktifkan pusat muntah jika dirangsang 

oleh gerakan atau penyakit (misalnya labyrinthitis) atau ketika peka oleh obat-

obatan (misalnya opioid).Reseptor Histamin (H1) dan Asetilkolin M1 muncul 

pada aferen vestibular.Racun endogen atau eksogen yang melalui darah dapat 

mengaktifkan kemoreseptor di postrema lantai ventrikel keempat melalui jenis 

reseptor dopamin 2.Akhirnya, pusat SSP yang lebih tinggi dapat mengaktifkan 

pusat muntah. 

3. Faktor yang mempengaruhi nausea 

a. Usia  

 Seiring bertambahnya usia, sejumlah faktor fisiologis dapat mengubah 

pola dan nafsu makan. Asupan makan cenderung menurun, bahkan pada orang 

dewasa sehat. 

b. Jenis kelamin   

 Jenis kelamin dapat mempengaruhi nafsu makan dan asupan energi. 

Wanita memiliki kebutuhan energi lebih rendah dan cenderung makan lebih 

sedikit di banding laki-laki 
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c. Obat 

 Obat memiliki efek terapeutik dan efek samping jika digunakan jangka 

panjang. 

d. Dukungan keluarga  

 Pasien dengan penyakit kronis beresiko mengalami gangguan interaksi 

sosial yang berakibat depresi sehingga menekan nafsu makan. 

4. Patofisiologis nausea 

 Penyakit-penyakit yang dapat merusak ginjal akan merusak massa nefron 

ginjal yang mengakibatkan laju filtrasi glomelurus/Glomerular Filtration Rate 

(GFR) menurun. GRF yang terus menurun 5-10% dari keadan normal dan terus 

mendekati nol, maka pasien akan menderita sindrom uremik. Sindrom uremik 

adalah suatu kompleks gejala yang terjadi akibat atau berkaitan dengan retensi 

metabolik nitrogen karena ginjal. Pada uremia lanjut, sebagian fungsi dari semua 

organ tubuh dapat menjadi abnormal. 

 Manisfestasi pada saluran cerna dari uremia dapat menyebabkan pasien 

sangat terganggu. Anoreksia, mual dan muntah merupakan gejala yang seringkali 

menjadi gejala-gejala awal penyakit. Gejala-gejala ini ikut bertanggung jawab atas 

penurunan berat badan yang cukup besar pada pasien gagal ginjal kronik. Seluruh 

saluran cerna akan ikut terserang pada uremia. Pasien akan sering mengeluh rasa 

kecap logam pada mulutnya, dan nafasnya mungkin berbau ammonia. Flora 

normal mulut yang terdiri dari organisme-organisme (bakteri karang gigi) yang 

dapat memecah urea dalam saliva sehingga membentuk ammonia. Inilah yang 

dapat menyebabkan timbulnya bau seperti urine pada nafas, dan dapat mengubah 
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cita rasa serta merupakan prediposisi peradangan atau infeksi jaringan 

gastrointestinal. 

 Mual dan muntah merupakan gejala dan tanda yang sering menyertai 

gangguan gastrointestinal . mual dan muntah dapat terjadi dalam tiga stadium 

yaitu mual, retching (gerakan dan suara sebelum muntah) dan muntah. Stadium 

pertama, mual dapat dijelaskan sebagai perasaan yang snagat tidak enak di 

belakang tenggorokan dan epigastrium, sering menyebabkan muntah. Terdapat 

berbagai aktivitas saluran cerna yang berkaitan dengan mual, seperti 

meningkatnya saliva, menurunnya tonus lambung, dan peristaltik. Peningkatan 

tonus duodenum dan jejunum menyebabkan terjadiya refluks isi duodenum ke 

lambung. Gejala dan tanda mual yaitu pucat meningkatnya saliva, mengeluh 

mual, hendak pingsan, berkeringat dan takikardia (Price, & Wilson, 2010) 

C. Asuhan Keperawatan Gagal Ginjal Kronik Dengan Nausea 

1. Pengkajian keperawatan 

 Pengkajian mencakup pengumpulan informasi subjektif (misalnya tanda 

vital, wawancara pasien/keluarga, pemeriksaan fisik) dan peninjauan informasi 

riwayat pasien yang diberikan oleh pasien/keluarga, atau ditemukan dalam rekam 

medik. Perawat juga mengumpulkan informasi tentang kekuatan pasien/keluarga 

(untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan) dan risiko (untuk mencegah 

atau menunda potensi masalah) (Hedrman, 2018). 

 Pengkajian yang dilakukan pada pasien gagal ginjal kronik dengan nausea 

antara lain : 

a. Biodata pasien 
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Biodata pasien terdiri dari nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan dan 

pendidikan 

b. Keluhan utama 

Keluhan utama merupakan penentu prioritas intervensi dan mengkaji 

pengetahuan pasien tentang kondisinya saat ini. Keluhan utama yang biasa 

muncul yaitu berupa pengkajian khusus masalah mual dan pengkajian secara 

umum yang berhubungan dengan mual. 

c. Riwayat kesehatan dahulu 

d. Riwayat kesehatan keluarga 

e. Pemeriksaan fisik 

 Pada pasien dengan gangguan integritas kulit termasuk kedalam kategori 

psikologis serta subkategori nyeri dan kenyamanan. Tanda dan gejala mayor 

diantaranya yaitu subjektif (mengeluh mual, merasa ingin muntah, tidak berminat 

makan) dan objektif (tidak tersedia). Tanda dan gejala minor diantaranya yaitu 

subjektif (merasa asam di mulut, sensasi panas/dingin, sering menelan) dan 

objektif (saliva meningkat, pucat, diaophoresis, takikardia, pupil dilatasi) (2017) 

(SDKI DPP PPNI, 2016) 

2. Diagnosa keperawatan 

 Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon 

pasien terhadap masalah kesehatan yang dialami baik secara aktual maupun 

potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk dapat mengidentifikasi berbagai 

respon pasien baik individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berakaitan dengan kesehatan. Diagnosa keperawatan dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu diagnosis negatif dan diagnosis positif. Diagnosis negatif menunjukkan 
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bahwa pasien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit sehingga 

penegakan diagnosis ini mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang 

bersifat penyembuhan dan pencegahan. Diagnosis negatif terdiri atas diagnosis 

aktual dan diagnosis risiko. Sedangkan diagnosis positif menunjukkan bahwa 

pasien dalam kondisi sakit atau berikiso mengalami sakit sehingga penegakan 

diagnosis ini akan mengarahkan pada pemberian intervensi keperawatan yang 

bersift penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosa positif terdiri dari 

promosi kesehatan (SDKI DPP PPNI, 2016). 

 Diagnosa keperawatan dalam penelitian ini yaitu diagnosa aktual. 

Diagnosa aktual terdiri dari tiga komponen yaitu masalah (problem), penyebab 

(etiologi), tanda (sign) dan gejala (symptom). Diagnosa keperawatan dalam 

masalah ini yaitu nausea, nausea adalah perasaan tidak nyaman pada bagian 

belakang tenggorokan atau lambung yang mengakibatkan muntah (SDKI DPP 

PPNI, 2016). Batasan karakteristik masalah tersebut yaitu tanda mayor dan minor. 

Tanda mayor secara subjektif yaitu mengeluh mual, merasa ingin muntah, tidak 

berminat makan. Tanda minor secara subjektif yaitu merasa asam di mulut, 

sensasi panas/dingin, sering menelan. Secara objektif yaitu saliva meningkat, 

pucat, diaphoresis, takikardia, pupil dilatasi. Penyebab nausea yaitu gangguan 

biokimia misalnya uremia, distensi lambung, rasa makanan/minuman yang tidak 

enak dan efek toksin. Kondisi klinis terkait nausea adalah uremia (SDKI DPP 

PPNI, 2016). 

3. Perencanaan keperawatan 

 Perencanaan atau intervensi adalah segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 
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luaran (outcome) yang diharapkan. Klasifikasi intervensi keperawatan nausea 

termasuk dalam kategori psikologis dan termasuk subkategori nyeri dan 

kenyamanan (SIKI DPP PPNI, 2018). 

 Intervensi keperawatan terdiri dari intervensi utama dan intervensi 

pendukung. Intervensi utama dari diagnosa keperawatan nausea adalah 

manajemen mual (SIKI DPP PPNI, 2018) 

 Luaran (outcome) keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat 

diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau pesepsi pasien keluarga 

atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran 

keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan 

intervensi keperawatan. Hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri dari 

indikator-indikator atau kriteria hasil pemulihan masalah. Terdapat dua jenis 

luaran keperawatan yaitu luaran positif (perlu ditingkatkan) dan luaran negatif 

(perlu diturunkan) (SLKI DPP PPNI, 2018). 
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Tabel 1 

Perencanaan Keperawatan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Dengan Nausea 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan 

Keperawatan 

Intervensi 

Keperawatan 

1 2 3 

Nausea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 

jam, maka nausea 

menurun dengan kriteria 

hasil : 

a. Nafsu makan 

meningkat 

b. Keluhan mual 

menurun  

c. Perasaan ingin muntah 

menurun  

d. Sensasi panas menurun 

e. Sensasi dingin 

menurun 

f. Frekuensi menelan 

menurun 

g. Diaphoresis menurun  

h. Jumlah saliva menurun  

i. Pucat membaik 

j. Takikardi membaik 

k. Dilatasi pupil 

membaik  

Intervensi utama : 

Manajemen Mual 

1) Observasi 

a. Identifikasi 

pengalaman mual  

b. Identifikasi dampak 

mual terhadap 

kualitas hidup 

(misalnya nafsu 

Makan, aktivitas, 

kinerja, tanggung 

jawab peran dan 

tidur)  

c. Indikasi faktor 

penyebab mual ( 

misalnya pengobatan 

dan prosedur)  

d. Identifikasi 

antiemetik untuk 

mencegah mual  

e. Monitor mual 

(misalnya frekuensi, 

durasi, dan tingkat 

keparahan) 
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1 

 
     2            3 

  2) Terapeutik 

a. Berikan makanan 

dalam jumlah kecil 

dan menarik 

b. Berikan makanan 

dingin, cairan bening, 

tidak berbau dan 

tidak berwarna  

3) Edukasi 

a. Anjurkan 

membersihan mulut  

b. Ajarkan penggunaan 

teknik 

nonfarmakologis 

untuk mengatasi mual 

(misalnya 

biofeedback, hypnosis, 

relaksasi, terapi music, 

akupresure)  

4) Kolaborasi  

a. Kolaborasi 

pemberian 

antiemetik, jika perlu 

(Sumber : TIM POKJA SIKI,SLKI DPP PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

Definisi dan Indikator diagnostic. 2018) 

 

4. Implementasi keperawatan 

 Implementasi adalah tahapan ketika perawat mengaplikasikan rencana 

atau tindakan asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan untuk 

membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asmadi, 2008) 
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 Tahap pelaksanaan terdiri atas tindakan mandiri dan kolaborasi yang 

mencangkup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, 

dan memfasilitasi koping. Agar kondisi pasien cepat membaik diharapkan 

bekerjasama dengan keluarga pasien dalam melakukan pelaksanaan agar 

tercapainya tujuan dan kriteria hasil yang sudah dibuat dalam intervensi 

(Nursalam, 2016) 

5. Evaluasi keperawatan 

 Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan meliputi 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Asmadi, 2008). 

Evaluasi dapat berupa struktur, proses dan hasil evaluasi terdiri dari evaluasi 

formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program berlangsung. 

Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan 

informasi efektifitas pengambilan keputusan. Evaluasi asuhan keperawatan di 

dokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, objektif, assessment, planning) 

(Achjar, 2010). 

Tipe pernyataan evaluasi menurut (Setiadi, 2013) adalah tipe pernyataan 

tahapan evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif 

adalah evaluasi yang dilakukan selama proses asuhan keperawatan, sedangkan 

evaluasi sumatif adalah evaluasi akhir.  

a) Pernyataan evaluasi formatif. 

Hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien segera pada saat atau 

setelah dilakukan tindakan keperawatan dan ditulis pada catatan perawatan. 
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b) Pernyataan evaluasi sumatif. 

Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan sesuai 

waktu pada tujuan dan ditulis pada catatan perkembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


