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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Gagal Ginjal Kronik 

1. Definisi 

Gagal ginjal adalah suatu kondisi klinis yang ditandai dengan 

penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan 

terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplatasi ginjal 

(Suwitra, 2010). Gagal ginjal kronis (GGK) atau merupakan 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 transplatasi ginjal (Nursalam, 2011).  

Kriteria penyakit ginjal kronik lebih dari 3 bulan terdapat penurunan 

Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) kurang dari 60ml/menit/1,73m2, dengan atau 

tanpa adanya kerusakan ginjal (Kasiske, 2014). Menurut Kidney Disease 

Improving Global Outcomes (KDIGO) Penyakit ginjal dapat akut atau kronik. 

Penyakit ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan dikategorikan sebagai 

penyakit ginjal kronik. Ginjal memiliki banyak fungsi antara lain, fungsi 

ekskretori, endokrin dan fungsi metabolisme. Glomerular Filtration Rate 

(GFR) adalah salah satu komponen dari fungsi ekskretoris. Namun secara luas 

GFR diterima sebagai indeks untuk menilai keseluruhan fungsi ginjal. Karena, 

secara umum GFR berkurang setelah terjadi kerusakan struktural yang luas. 

GFR <60ml/min/1.73m2 dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium 

secara rutin. Sedangkan kerusakan ginjal dapat terjadi pada parenkim ginjal, 
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pembuluh darah, dan system kolektivus ginjal. Kerusakan ginjal lebih sering 

diperiksa menggunakan marker (penanda) ginjal daripada menggunakan 

pemeriksaan langsung jaringan ginjal. Marker pada kerusakan ginjal dapat 

memberikan petunjuk pada lokasi ginjal yang mengalami kerusakan (NKF-

KDIGO, 2013 dalam Sari, 2017).  

2. Tanda dan gejala gagal ginjal kronik 

Tanda dan gejala klinis pada gagal ginjal kronis dikarenakan adanya 

gangguan yang bersifat sistemik. Ginjal sebagai organ koordinasi dalam peran 

sirkulasi memiliki fungsi yang banyak (organ multifunction), sehingga kerusakan 

kronik secara fisiologis ginjal akan mengakibatkan gangguan keseimbangan 

sirkulasi dan vasomotor. Berikut ini adalah tanda dan gejala yang ditunjukan oleh 

gagal ginjal kronis.  

a. Kardiovaskuler : hipertensi, pitting edema (kaki,tangan dan sacrum, edema 

periorbital, gesekan pericardium, pembesaran vena-vena di leher, perikarditis, 

temponade pericardium, hiperkalemia, hiperlipidemia. 

b. Integumen: warna kulit keabu-abuan, kulit kering dan gampang terkelupas, 

pruritus berat, ekimisis, purpura, kuku rapuh, rambut kasar dan tipis. 

c. Paru-paru: ronkhi basah kasar (krekels, spuntum yang kental dan lengket, 

penurunan reflex batuk, nyeri pleura, sesak napas, takipnea, pernapasan 

kussmaul, pneumonitis uremik. 

d. Saluran cerna: bau ammonia ketika bernapas, pengecapan rasa logam, ulserasi 

dan perdarahaan mulut, anoreksia, mual dan muntah. Cegukan konstipasi, atau 

diare, perdarahan pada saluran cerna. 
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e. Neurologik: kelemahan dan keletihan, konfusi, ketidakmapuan berkonsentrasi, 

disorientasi, tremor, kejang, asteriksia, tungkai tidak nyaman, telapak kaki 

terasa terbakar, perubahan perilaku. 

f.   Muskuluskeletal: kram otot, kehilangan kekuatan otot, osteodigrafi ginjal, nyeri 

tulang, fraktur,  tungkai kaki. 

g. Reproduksi: amenorea, atrofi testis, ketidaksuburan, penurunan libido. 

h. Hematologi : anemia, trombositopenia (Brunner & Suddarth, 2013) 

3. Pemeriksaan penunjang gagal ginjal kronik 

Berikut adalah pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk 

menegakkan diagnosa gagal ginjal kronis : 

a.  Pemeriksaan fungsi ginjal 

Pemeriksaan atau tes fungsi ginjal dilakukan untuk mengevaluasi beratnya 

penyakit ginjal dan mengikuti perjalanan klinik klien. Pemeriksaan ini juga akan 

memberikan informasi tentang efektifitas ginjal dalam menjalankan fungsi 

ekskresinya. Pemeriksaan yang umum dilakukan kemampuan pemekatan ginjal, 

klirens kreatinin, kreatinin serum, Blood Ureum Nitrogen (BUN). 

b. Urinalisasi 

Urinalisis dapat memberikan informasi klinik yang penting. Meskipun biasanya 

urinalis dilakukan secara rutin pada saat klien masuk rumah sakit dan dalam 

pemeriksaan skrining pra-operatif. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menapis ada 

atau tidaknya infeksi ginjal atau perdarahan aktif akibat infamasi pada jaringan 

ginjal. 

c. Ultrasonografi ginjal 

Ultrasonografi (USG) menggunakan gelombang suara yang dipancarkan ke dalam 
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tubuh untuk mendeteksi abnormalitas. Pemeriksaan ini memberikan informasi 

yang mendukung meenegakkan diagnosis gagal ginjal (Suharyanto & Madjil, 

2013). 

4. Penatalaksanaan gagal ginjal kronik 

Pengobatan pada penyakit ginjal kronik bertujuan untuk memperlambat 

perkembangan penyakit menjadi End-Stage Renal Disease (ESRD). kontrol 

tekanan  darah menggunakan Angiotensin- Converting Enzyme (ACE) Inhibitors 

atau Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) secara efektif dapat membantu 

memperlambat perkembangan dari penyakit ginjal kronik. Selain itu kontrol 

glikemik pada pasien dengan diabetes dapat menghambat perkembangan dari 

GGK (Sari, 2017) 

Penatalaksanaan penyakit ginjal kronik meliputi, terapi spesifik terhadap 

penyakit yang mendasarinya, penecegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid, 

pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskuar, pencegahan dan terapi 

terhadap komplikasi, terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi 

ginjal. Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya diberikan ketika sebelum 

terjadi penurunan LFG, sehingga perburukan fungsi ginjal tidak terjadi. Jika 

sudah terjadi penurunan LFG maka terapi terhadap penyakit dasarnya ini sudah 

tidak banyak bermanfaat. Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid juga 

penting. Sedangkan untuk terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal 

kronik stadium 5, yaitu pada LFG kurang dari 15 ml/menit (Suwitra, 2010). 

 

B. Konsep Hemodialisis 

1. Definisi 

Hemodialisis berasal dari kata hemo = darah dan dialisis = pemisahan 
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zat-zat terlarut. Hemodialisis adalah suatu proses yang digunakan pada pasien 

dalam keadaan sakit akut dan memerlukan terapi dialisis jangka pendek 

(beberapa hari hingga beberapa minggu) atau pasien dengan penyakit ginjal 

stadium akhir atau end stage renal disease (ESRD). Hemodialisis dapat dilakukan 

pada saat toksin atau zat racun harus segera dikeluarkan untuk mencegah 

kerusakan permanen atau menyebabkan kematian (Suharyanto & Madjil, 2013). 

Hemodialisis merupakan suatu membran atau selaput semi permiabel. 

Membran ini dapat dilalui oleh air dan zat tertentu atau zat sampah. Proses ini 

disebut dialisis yaitu proses berpindahnya air atau zat, bahan melalui membran 

semi permiabel. Terapi Hemodialisis merupakan teknologi tinggi sebagai terapi 

pengganti untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun tertentu dari 

peredaran darah manusia seperti air, natrium, kalium, hidrogen, urea, kreatinin, 

asam urat, dan zat-zat lain melalui membran semi permiabel sebagai pemisah 

darah dan cairan dialisat pada ginjal buatan dimana terjadi proses difusi, osmosis 

dan ultra filtrasi (Brunner and Suddarth, 2013). 

2. Tujuan hemodialisis 

Menurut Suharyanto dan Madjil (2013) secara umum tujuan 

dilaksanakannya terapi hemodialisis adalah untuk mengambil zat-zat toksik 

nitrogen dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebihan.  

 Tujuan dari dilakukannya Hemodialisis adalah sebagai berikut : 

a. Menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa 

metabolisme dalam tubuh, seperti ureum, kreatin, dan sisa metabolisme yang 

lain. 

b. Menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang   

seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Membuang kelebihan 
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air dengan mengetahui tekanan banding antara darah dan bagian cairan, 

biasanya terdiri atas tekanan positif dan negatif (penghisap) dalam 

kompartemen dialisat. 

c. Meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. 

d. Menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. 

e. Mempertahankan atau mengembalikan sistim buffer tubuh. 

f. Mempertahankan atau mengembalikan kadar elektronik tubuh. 

3. Prinsip hemodialisa 

Pada hemodialisis, aliran darah yang  penuh dengan toksin dan limbah 

nitrogen dialihkan dari tubuh pasien ke dializer tempat darah tersebut dibersihkan 

dan kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Sebagian besar dializer 

merupakan lempengan rata atau ginjal serat artificial berongga yang berisi ribuan 

tubulus selofan yang halus dan bekerja sebagai membran semipermeabel. Aliran 

darah akan melewati tubulus tersebut sementara cairan dialisat bersirkulasi di 

sekelilingnya. Pertukaran limbah dari darah ke dalam cairan dialisat akan terjadi 

melalui membrane semipermeabel tubulus  (Brunner and Suddarth, 2013). 

Ada tiga prinsip yang mendasari kerja dari Hemodialisis yaitu difusi, 

osmosis dan ultrafiltrasi. Toksin dan zat limbah didalam darah dikeluarkan 

melaui proses difusi dengan cara bergerak dari darah, yang memiliki konsentrasi 

tinggi, ke cairan dialisat dengan konsentrasi yang lebih rendah. Cairan dialisat 

tersusun dari semua elektrolit yang penting dengan konsentrasi ekstrasel yang 

ideal. Kadar elektrolit darah dapat dikendalikan dengan mengatur rendaman 

dialisat (dialysate bath) secara tepat. (Pori-pori kecil dalam membran 
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semipermeable tidak memungkinkan lolosnya sel darah merah dan protein)  

(Brunner & Suddarth, 2013) . 

Air yang berlebihan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses 

osmosis. Pengeluaran air dapat dikendalikan dengan menciptakan gradient 

tekanan; dengan kata lain, air bergerak dari daerah dengan tekanan yang lebih 

tinggi (tubuh pasien) ke tekanan yang lebih rendah (cairan dialisat).  Gradien ini 

dapat ditingkatkan melalui penambahan tekanan negatif yang dikenal sebagai 

ultrafiltrasi pada mesin dialisis. Tekanan negatif diterapkan pada alat ini sebagai 

kekuatan pengisap pada membran dan memfasilitasi pengeluaran air. Karena 

pasien tidak dapat mengekskresikan air, kekuatan ini diperlukan untuk 

mengeluarkan cairan hingga tercapai isovelemia (keseimbangan cairan) (Brunner 

& Suddarth, 2013) . 

Sistem dapar (buffer sisite) tubuh dipertahankan dengan penambahan 

asetat yang akan berdifusi dari cairan dialisat ke dalam darah pasien dan 

mengalami metabolisme untuk membentuk bikarbonat. Darah yang sudah 

dibersihkan kemudian dikembalikan ke dalam tubuh melalui pembuluh vena 

pasien (Brunner & Suddarth, 2013). 

4. Indikasi hemodialisis 

Hemodialisis diindikasikan pada pasien dalam keadaan akut yang 

memerlukan terapi dialisis jangka pendek (beberapa hari hingga beberapa 

minggu) atau pasien dengan gagal ginjal tahap akhir yang memerlukan terapi 

jangka panjang / permanen (Mardyaningsih, 2014). Secara umum indikasi 

dilakukan hemodialisis pada penderita gagal ginjal adalah : 

a. Laju filtrasi glomerulus kurang dari15ml/menit 
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b. Hiperkalemia 

c. Kegagalan terapikonservatif 

d. Kadar ureum lebih dari200mg/dl 

e. Kreatinin lebih dari 65mEq/L 

f. Kelebihan cairan 

g. Anuria berkepanjangan lebih dari lima kali. 

5. Komplikasi hemodialisis 

Beberapa komplikasi yang terjadi pada pasien hemodialisis menurut 

Suharyanto dan Madjil (2013)  antara lain : 

a. Hipotensi  

Hipotensi intradialisis terjadi pada pasien yang mengalami gangguan sistem 

kardiovaskuler yang disebabkan oleh kelainan struktural jantung dan 

pembuluh darah.  

b. Emboli udara merupakan komplikasi yang jarang tetapi dapat saja terjadi jika 

udara memasuki sistim vaskuler pasien.  

c. Nyeri dada dapat terjadi ketika PCO2 menurun bersamaan dengan terjadinya 

sirkulasi darah diluar tubuh.  

d. Pruritus dapat terjadi selama terapi dialisis ketika produk akhir metabolisme 

meninggalkan kulit.   

e. Gangguan keseimbangan dialisis terjadi karena perpindahan cairan serebral 

dan muncul sebagai serangan kejang. Komplikasi ini kemungkinan terjadinya 

lebih besar jika terdapat gejala uremia yang berat.   

f. Kram otot yang nyeri terjadi ketika cairan dan elektrolit dengan cepat 

meninggalkan ruang ekstrasel.  
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g. Mual dan muntah merupakan peristiwa yang sering terjadi 

 

C. Konsep Dasar Nausea pada Pasien CKD yang Menjalani Hemodialisa 

1. Pengertian nausea 

Nausea adalah perasaan tidak nyaman pada bagian belakang tenggorokan 

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

2. Data mayor dan minor nausea  

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016), tanda dan gejala nausea adalah 

: 

 

Tabel 1 

Tanda dan Gejala Nausea 
 

Data Subjektif Objektif 

1 2 3 

Mayor Mengeluh mual, merasa 

ingin muntah, tidak 

berminat makan. 

(tidak tersedia) 

Minor Merasa asam di mulut, 

sensasi panas/dingin, sering 

menelan 

Saliva meningkat, pucat, 

diaporesis, takikardia, 

pupil dilatasi 

Sumber: (PPNI, 2016) 

 

 

3. Faktor penyebab nausea 

Menurut Tim Pokja SDKI PPNI (2016) penyebab nausea adalah 

Gangguan biokimiawi (misalnya uremia, ketoasidosis metabolik). Sensasi 

berupa mual disebabkan oleh stimulasi dari empat sistem yaitu (Price & 

Wilson, 2015) 

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

sinyal ini menginformasikan otak mengenai kondisi seperti distensi 

gastrointestinal dan iritasi mukosa. 
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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. 

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). 

Penyebab mual sendiri merupakan penyebab multifaktorial, salah satu 

faktor timbulnya mual yaitu sindrom uremia, penumpukan urea dapat 

menyebabkan meningkatnya produksi asam lambung. Selain sindrom uremia, 

terdapat beberapa faktor lain yang dapat mendukung timbulnya mual, seperti: 

ketidaknyamanan akibat nyeri selama hemodialisis, lamanya waktu hemodialisis, 

perubahan homeostasis selama hemodialisis, banyaknya ureum yang dikeluarkan 

atau besarnya ultrafiltrasi. (S.D Bieber and J.Himmelfarb, 2013) 

Nefrologi Klinik 2006 dalam Marianna dan Astutik (2018) mengatakan 

bahwa keluhan mual dan muntah jarang berdiri sendiri, sering menyertai 

hipotensi dan  merupakan salah satu presentasi klinik disequilibrium syndrome 

yaitu syndrome  klinis kerusakan neurologi yang terjadi pada pasien dengan 

hemodialisa. Sindrom  ini juga berhubungan dengan sekumpulan  gajala yang 

mencakup mual/muntah, sakit  kepala dan kelelahan selama dilakukan  

hemodialisa.   

Menurut Thamrin, dkk (2016) Dialisis Disequilibrium syndrome 

(DDS) pertama kali didefinisikan oleh Kennedy AC tahun 1970. Meskipun 
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patogenesis  DDS masih kontroversial, teori pertama penyebabnya adalah teori 

pembersihan  urea cepat. Menurut teori ini, pembersihan  cepat kadar urea dari 

plasma pada pasien  yang baru memulai terapi hemodialisis  akan menciptakan 

osmotic gradien antara  sel-sel otak dan plasma dan cairan  memasuki sel- sel 

otak karena gradien  osmotic tersebut. Untuk kebutuhanya  pasien hemodialisis 

harus mendapat  asupan makanan yang cukup agar tetap  dalam gizi yang baik, 

gizi kurang  merupakan prediktor yang penting untuk  terjadinya kematian pada 

pasien  hemodialisis dengan kata lain asupan gizi  yang kurang adekuat/tidak 

adekuat maka  akan memperburuk kondisi pasien dengan GGK. Selain itu 

Asupan protein juga  sangat penting diharapkan 1- 1,2  gr/kgBB/hari dengan 50 

% terdiri atas  asupan protein. Asupan kalium diberikan  40-70 meq/hari. 

Pembatasan kalium  sangat diperlukan, karena itu makanan tinggi kalium seperti 

buah-buahan dan  umbi-umbian tidak dianjurkan untuk  dikonsumsi.  

 Hal ini sejalan dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Ardavy 

(2016) yang didapatkan hasil penelitian  bahwa sebanyak 56,59 % pasien dengan  

gagal ginjal kronis dengan hemodialisa lebih khusus lagi pada intradialisa  

mengalami mual dan muntah. Detailnya  yaitu pasien mengalami mual (35,84 %) 

dan muntah (20,75 %).   

4. Penatalaksanaan nausea 

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  cemas, mual,  nyeri, dan sebagainya. Dalam 
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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). Mentha piperita merupakan salah satu dari 3 spesies genus mentha 

yang menghasilkan minyak peppermint (Nurhidayat, 2014). Peppermint memiliki 

kandungan yaitu mentol, menton, isomenton, piperiton dan metal asetat. 

Kandungan tertinggi yaitu mentol. Minyak peppermint mengandung mentol (35-

45%). Mentol merupakan senyawa organik dari jenis monoterpen yang dapat 

disintesis secara alami dari peppermint. Mentol sendiri memiliki berbagai fungsi 

seperti karminatif, antispasmodic, diaforetik dan antiemetika. Mentol yang 

terkandung dalam peppermint merupakan senyawa volatile yang memiliki aroma 

dan rasa yang khas (Ali et al., 2015). Kandungan mentol pada minyak peppermint 

berpotensi memperlancar sistem pencernaan, meringankan kejang perut atau 

kram dan merelaksasi otot perut karena memiliki efek anestesi ringan serta 

mengandung efek karminatif dan antispasmodik yang bekerja di usus halus pada 

saluran gastrointestinal (Widiyaningsih, 2018) 

Mentol bertindak sebagai antagonis reseptor  5HT3 yang menghambat 

reseptor yang ada  pada sistem saraf serebral maupun pencernaan. Penyebab mual 

dapat mengiritasi sel enterokromafin disaluran  pencernaan yang menstimulasi 

pengeluaran  serotonin. Serotonin mengaktifkan reseptor 5HT3 yang berhubungan 

dengan pusat mual  muntah, kerja mentol menghambat hal ini,  sehingga reseptor 
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tersebut tidak akan  tersampaikan ke pusat mual muntah sehingga tidak terjadi 

mual muntah (Intan dkk, 2015). 

Hasil penelitian 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 Pappermint 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) bahwa mual pasien 

menurun setelah diberikan intervensi. Sejalan dengan hasil penelitian Susanti 

(2016) didapatkan perbedaan rerata skala mual sebelum dan setelah pemberian 

aromaterapi peppermint. Dari hasil penelitian diatas menunjukan bahwa 

pemberian terapi inhalasi aroma terapi peppermint dapat membantu mengatasi 

mual intradialisis. 

 

C.  Asuhan Keperawatan Nausea pada Pasien CKD yang Menjalani HD  

1. Pengkajian  

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) (Herdman, 2018).  
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Pengkajian keperawatan terhadap masalah nausea dapat meliputi 

pengkajian khusus masalah mual dan pengkajian secara umum yang 

berhubungan dengan mual. Menurut (SDKI DPP PPNI, 2016) pengkajian pada 

pasien gagal ginjal kronik menggunakan pengkajian mendalam mengenai 

nausea dengan kategori psikologis serta subkategori nyeri dan kenyamanan. 

Pengkajian yang dilakukan pada pasien nausea dengan tanda 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). 

Aspek yang perlu dikaji pada gagal ginjal kronis dengan nausea antara 

lain:  

a. Biodata pasien  

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  
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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 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 berisiko mengalami sakit 

sehingga penegakkan diagnosis ini akan mengarahkan pada pemberian intervensi 

keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosa 

positif terdiri dari promosi kesehatan (SDKI DPP PPNI, 2016). 

Diagnosa keperawatan dalam karya tulis 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, 
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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 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 dengan label I.03117 (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). Luaran utama dari diagnosa keperawatan nausea adalah 

Tingkat nausea menurun dengan label L.0806. Kriteria hasil pada keluhan mual, 

perasaan ingin muntah, perasaaan asam di mulut, sensasi panas dan dingin, 

frekuensi menelan, diaforesis, dan jumlah saliva  ditetapkan dalam bentuk skor 
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yaitu skor 1 meningkat, skor 2 cukup meningkat, skor 3 sedang, skor 4 cukup 

menurun dan skor 5 menurun. Pada kriteria nafsu makan  skor 1 menurun, skor 2 

cukup menurun,  skor 3 sedang, skor 4 cukup meningkat dan skor 5 meningkat.  

Kriteria pucat, takikardi, dan dilatasi pupil dengan skor kriteria hasil  memburuk 

dengan skor 1, cukup memburuk skor 2 , sedang skor 3, cukup membaik skor 4, 

membaik skor 5 (SLKI DPP PPNI, 2018). 

 

Tabel 2 

Perencanaan Keperawatan Nausea pada Pasien CKD yang Menjalani 

Hemodialisa 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan 

Keperawatan 

Intervensi 

Keperawatan 

1 2 3 

Nausea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 1 x 4 jam, 

diharapkan tingkat nausea menurun 

dengan kriteria      hasil: 

a. Nafsu makan meningkat (5) 

b. Keluhan mual  menurun (5) 

c. Perasaan ingin muntah    menurun(5) 

d. Sensasi panas menurun (5) 

e. Sensasi dingin menurun (5) 

f. Frekuensi menelan menurun (5) 

g. Diaphoresis menurun (5) 

h. Jumlah saliva menurun (5)  

i. Pucat membaik (5) 

j. Takikardi membaik (5) 

k. Dilatasi pupil       membaik (5) 

 

 

 

 

 

Intervensi utama : 

Manajemen Mual 

(I.03117) 

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 obat dan  

prosedur) 

d. Identifikasi antiemetic 

untuk             mencegah mual 

e. Monitor mual (misalnya    

frekuensi,  durasi, dan 

tingkat mual 

2) Terapeutik 

a. Kendalikan faktor 

penyebab mual 

b. Kurangi atau hilangkan 

keadaan penyebab mual 
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4. Implementasi keperawatan 

Implementasi adalah tahapan ketika perawat mengaplikasikan rencana 

atau tindakan asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan untuk 

membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

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). 

 

1 2 3 

  c. Berikan makanan        dalam 

jumlah kecil               dan menarik 

d. Berikan makanan     dingin, 

cairan bening, tidak 

berbau dan tidak 

berwarna 

3) Edukasi 

a. Anjurkan istirahat dan 

tidur yang cukup 

b. Anjurkan membersihan 

mulut 

c. Ajarkanpenggunaan 

teknik non farmakologis 

untuk mengatasi mual 

(misalnya biofeedback, 

hypnosis,  relaksasi, 

terapi musik dan 

akupresur) 

4) Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian 

antiemetik, jika perlu 

(Sumber : TIM POKJA DPP PPNI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia  2018) 
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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. 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) (Nursalam, 2011). 

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. 

b. Pernyataan evaluasi sumatif. 

Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan sesuai  

waktu pada tujuan dan ditulis pada catatan perkembangan.  

 


