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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) merupakan keadaan ginjal yang terganggu 

ditandai dengan abnormalitas struktur atau fungsi ginjal yang berlangsung lebih 

dari 3 bulan. GGK ditandai dengan satu atau lebih tanda kerusakan ginjal yaitu 

albuminuria, abnormalitas sedimen urin, elektrolit, histologi, struktur ginjal, 

ataupun adanya riwayat transplantasi ginjal, dan juga disertai penurunan laju 

filtrasi glomerulus (Kidney Disease Improving Global, 2012). Insiden penyakit 

gagal ginjal meningkat setiap tahun dan menjadi masalah kesehatan utama di 

seluruh dunia, terjadinya penyakit gagal ginjal merupakan resiko kejadian 

penyakit jantung dan pembuluh darah serta meningkatkan angka kesakitan dan 

kematian (Wiliyanarti dan Muhith, 2019). 

The United States Renal Data System (USRDS) mencatat bahwa secara 

global ada peningkatan Prevalensi End Stage Renal Disease (ESRD) mencapai 

726.331 pada tahun 2016 (USRDS, 2017). Indonesia termasuk negara dengan 

tingkat penderita penyakit ginjal kronik yang cukup tinggi. Survei oleh 

Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) menunjukan bahwa telah terjadi 

penurunan fungsi ginjal dengan proteinuria persisten atau penurunan laju filtrasi 

glomerulus (GFR) pada 12,5% atau 30 juta orang dari total 240 juta rakyat 

Indonesia. Sedangkan 433 per 1 juta penduduk pasien Penyakit Ginjal Kronik 

(PGK) berlanjut menjadi End Stage Renal Disease (ESRD) (Aidillah mayuda 

dkk, 2017). 
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Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi gagal ginjal kronis 

berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,38%. Prevalensi tertinggi di 

Kalimantan utara sebesar 0,6 %, diikuti Maluku Utara dan Sulawesi Utara  0,4 %. 

Provinsi Bali memiliki proporsi tertinggi kedua di Indonesia setelah Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta  untuk penduduk yang sedang dan pernah cuci darah 

dengan usia diatas 15 tahun (Riskesdas, 2018).  Dari data rekam medik ruang 

Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar pada tahun 2020 rata-rata jumlah 

penderita Gagal Ginjal Kronik yang melakukan hemodialisa tiap bulannya 

sebanyak 138 dan meningkat menjadi 182 pada tahun 2021 (Rekam Medik 

RSUD Sanjiwani, 2021). 

Salah satu pilihan terapi untuk pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

adalah hemodialisa (HD). Hemodialisa merupakan pengobatan (replacement 

treatment) pada penderita gagal ginjal kronik stadium terminal, jadi fungsi ginjal 

digantikan oleh alat yang disebut dialiser (artifical kidney), pada dialiser ini 

terjadi proses pemindahan zat-zat terlarut dalam darah ke dalam cairan dialisa 

atau sebaliknya. Pasien yang menjalani hemodialisis mengalami perubahan 

perfusi karena ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuhnya 

karena proses hemodialisis, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai 

komplikasi intradialisis. Komplikasi intradialisis tersebut seperti hipotensi, 

hipertensi, kram otot, pusing, sesak nafas, mual muntah, demam, dan nyeri dada  

(Widiyaningsih, 2018). 

Mual adalah salah satu komplikasi umum yang dialami pasien yang 

menjalani hemodialisa. Nausea atau mual adalah perasaan tidak nyaman pada 

bagian belakang tenggorokan atau lambung yang mengakibatkan muntah (SDKI, 
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2016). Dari hasil wawancara dan hasil pengkajian pada 5 pasien yang dirawat di 

ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani didapatkan 3 pasien mengeluh mual selama 

intradialisis. Penyebab mual sendiri merupakan penyebab multifaktorial, salah 

satu faktor timbulnya mual yaitu sindrom uremia, penumpukan urea dapat 

menyebabkan meningkatnya produksi asam lambung. Gangguan keseimbangan 

dialisis atau Dialysis Disequilibrium Syndrome (DSS) juga dapat menyebabkan 

mual, dimana gangguan keseimbangan dialisis terjadi akibat ultrafiltrasi yang 

berlebihan dan hemolisis. DSS timbul selama hemodialisis berlangsung dimana 

terjadi proses cairan dan urea keluar dari dalam tubuh dengan begitu cepat (S.D 

Bieber and J.Himmelfarb, 2013). 

Salah satu penggunaan terapi alternatif dan komplementer untuk 

mengatasi mual karena hemodialisa adalah aromaterapi. Aromaterapi adalah 

salah satu terapi  komplementer dengan minyak esensial sebagai agen terapeutik 

utama untuk mengobati beberapa penyakit. Aromaterapi dinilai dapat membantu  

mengurangi bahkan mengatasi  gangguan  rasa nyaman seperti cemas, depresi,  

nyeri, dan sebagainya. Dalam penggunaannya, aromaterapi dapat diberikan 

melalui  beberapa cara, antara lain inhalasi, berendam, pijat, dan kompres. Dari  

keempat cara tersebut, cara yang  termudah dan tercepat  diaplikasikan adalah 

aromaterapi inhalasi (Dewi dkk, 2013).  

Salah satu aromaterapi menurunkan mual adalah Peppermint (Mentha 

Piperita L). Hal ini terbukti dari hasil Study dari Wheeling Jesuit University US, 

peppermint mempunyai  kandungan minyak atsiri yaitu mentol yang berpotensi 

memperlancar sistem pencernaan  dan meringankan kejang perut dan kram 

karena mempunyai efek anastesi ringan selain itu  juga, peppermint mempunyai 
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potensi untuk mengatasi masalah gastrointestinal seperti mual  dan muntah (Vivi 

Novalina, 2016).  

Hasil penelitian Diah Widiyaningsih (2018) menunjukkan ada pengaruh 

yang bermakna pemberian aroma terapi peppermint terhadap penurunan mual 

pada pasien intradialisis di RSUD Dr Moewardi.  Didukung oleh hasil penelitian 

Vivi Novalina (2016) yaitu hasil studi kasus Asuhan Keperawatan Pasien dengan 

CKD dengan Inovasi Pemberian Aroma Terapi Peppermint untuk Mengatasi 

Mual dan Muntah di Ruang Perawatan Umum Lantai 5 RS Kepresidenan Gatot 

Soebroto Jakata, menunjukkan bahwa adanya pengaruh aromaterapi peppermint 

mengatasi mual muntah pada klien Chronic Kidney Disease (CKD). Sejalan 

dengan hasil penelitian Susanti (2016) didapatkan perbedaan rerata skala mual 

sebelum dan setelah pemberian aromaterapi peppermint. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan penelitian yang telah 

dibahas sebelumnya bahwa aromaterapi peppermint mampu mengurangi mual 

yang dialami pasien CKD saat menjalani hemodialisa, maka peneliti tertarik 

untuk menulis Karya Ilmiah Akhir Ners (KIA-N) yang berjudul “Gambaran 

Asuhan Keperawatan Nausea pada Pasien CKD yang Menjalani Hemodialisa 

dengan Terapi Inhalasi Peppermint di Ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani 

Gianyar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan nausea pada 

pasien CKD yang menjalani hemodialisa dengan pemberian terapi inhalasi 

peppermint di ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar?”. 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan nausea pada pasien CKD yang menjalani hemodialisa 

dengan pemberian terapi inhalasi peppermint di ruang Hemodialisa RSUD 

Sanjiwani Gianyar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan nausea pada pasien CKD yang 

menjalani hemodialisa di ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan nausea pada pasien CKD yang 

menjalani hemodialisa di ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar. 

c. Mendeskripsikan perencanaan keperawatan nausea pada pasien CKD yang 

menjalani hemodialisa di ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar. 

d. Mendeskripsikan implementasi keperawatan nausea yang dilakukan pada 

pasien CKD yang menjalani hemodialisa di ruang Hemodialisa RSUD 

Sanjiwani Gianyar. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan nausea yang dilakukan pada pasien 

CKD yang menjalani hemodialisa di ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani 

Gianyar. 

f. Menganalisis pemberian terapi inhalasi peppermint sebagai terapi 

nonfarmakologi pada pasien CKD yang menjalani HD dengan nausea di 

ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar. 
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D. Manfaat 

Dari hasil penulisan studi kasus ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat. Manfaat dari penulisan studi kasus yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu di bidang penyakit  

dalam khususnya penyumbangan asuhan keperawatan gagal ginjal kronik 

pada pasien yang menjalani hemodialisis. 

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

acuan bagi penulis selanjutnya dalam melakukan pengembangan serupa 

mengenai terapi inhalasi peppermint pada asuhan keperawatan nausea pada 

pasien CKD yang menjalani hemodialisa dengan berlandaskan pada 

kelemahan pada penulisan ini dan dapat mengembangkan dengan metode 

lainnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penulisan studi kasus  ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap asuhan keperawatan pasien penyakit ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisis sehingga perawat dapat memberikan asuhan 

keperawatan yang optimal pada  pasien hemodialisa. 

b. Hasil penulisan studi kasus ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada institusi pelayanan kesehatan dalam memberikan standar asuhan 

keperawatan  yang optimal terhadap pasien ginjal kronik yang menjalani 

terapi hemodialisis. 

 


