
PENDAHULUAN 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) 

merupakan kondisi rusaknya fungsi 

ginjal secara progresif dalam periode 

bulan sampai tahun melalui lima 

tahapan. Setiap tahapan berkembang 

lambat dan laju filtrasi glomerulus 

memburuk, biasanya secara tidak 

langsung ditunjukkan dengan nilai 

kreatinin dalam serum. Chronic Kidney 

Disease (CKD) merupakan kondisi 

rusaknya fungsi ginjal secara progresif 

dalam periode bulan sampai tahun 

melalui lima tahapan. Setiap tahapan 

berkembang lambat dan laju filtrasi 

glomerulus memburuk, biasanya secara 

tidak langsung ditunjukkan dengan 

nilai kreatinin dalam serum. Kidney 

Diseases Outcome Quallity Intiative 

(KDOQI) mendefinisikan PGK sebagai 

kerusakan ginjal pada waktu 3 bulan 

atau lebih dengan memiliki laju filtrasi 

glomerulus (Hidayati, W, 2013). 

Penyakit gagal ginjal kronik 

merupakan salah satu penyakit yang 

masih menjadi perhatian di dunia dengan 

stadium akhir penyakit gagal ginjal secara 

signifikan meningkat di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia.  

Ditemukannya urium pada darah 

merupakan salah satu tanda dan gejala 

adanya penyakit gangguan pada ginjal. 

Uremia merupakan akibat dari 

ketidakmampuan tubuh untuk 

metabolisme keseimbangan cairan serta 

elektrolit karena terdapat gangguan pada 

fungsi ginjal (Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia 2018).  

Penderita gagal ginjal di Indonesia 

mengalami peningkatan pada tahun 

2011 dengan jumlah penderita gagal 

ginjal kronik sebesar 15.353 kasus dan 

pada tahun 2014 naik sebesar 17.193. 

Di Jawa Tengah penderita gagal ginjal 

menempati urutan nomor tiga dengan 

jumlahnya mencapai 2.192 penderita 

(Infodatin, 2017). Di Amerika Serikat,  

kejadian dengan penyakit gagal ginjal 

kronik dalam National Kidney 

Fondation (NKF) sebesar 30 juta atau 



15% orang Amerika Serikat dengan 

penyakit gagal ginjal kronis dan 80 

juta lebih orang mengalami resiko 

penyakit gagal ginjal kronis (NKF, 

2017). Provinsi Jawa Tengah 

menempati peringkat 5 dengan angka 

kejadian gagal ginjal kronik sebesar 

0,3% setelah provinsi Sulawesi 

Tengah, Aceh, Gorontalo, Sulawesi 

Utara. Prevalensi tertinggi di Sulawesi 

Tengah yaitu 0,5% (Kemenkes, 2018). 

peningkatan prevelensi kasus Chronic 

Kidney Disease (CKD) yang cukup 

tinggi. Pada tahun 2016 terdapat 722 

kasus Chronic Kidney Disease (CKD) 

dan meningkat menjadi 1.572 kasus 

ditahun 2017 (Riskesdas, 2018).  

Chronic    Kidney Disease (CKD) 

mempunyai tanda dan gejala seeperti 

Psikologi : denial, cemas, depresi, dan 

psikosis, kardiovaskuler : hipertensi, 

perubahan EKG, perikarditis, 

tamponade perikardium., metabolik 

atau endokrin : gangguan hormon seks 

menyebabkan penurunan libido dan 

impoten, neuromuskular : lemak, 

gangguan tidur, sakit kepala, letargi, 

gangguan muskular neuropatik perifer, 

bingung, dan koma, Respirasi : edema 

paru, efusi pleura, pleuritis, 

gastrointetinal ulserasi : saluran 

pencernaan dan perdarahan, anoreksia, 

nausea, fomitus stomatitis, hematologi 

: anemia, defek kualitas platelet, 

perdarahan meningkat, dermatologi : 

pucat, hiperpigmentasi, kulit bersisik, 

eksimosis, uremia frost 

Cairan dan elektrolit: gangguan 

asam basa menyebabkan kehilangan 

zodium sehingga terjadi dehidrasi 

asidosis hiperkalemia, 

hipermagnesemia, hipokalsemia. 

Penyakit ginjal kronis (chronic 

kidney disease) bersifat irreversible 

atau tidak dapat kembali ke keadaan 

yang baik atau dipulihkan dan 

mengakibatkan keadaan penurunan 

progresif jaringan fungsi ginjal. Pada 

saat massa ginjal yang tersisa tidak 

dapat lagi menjaga lingkungan internal 



tubuh, maka akibatnya adalah gagal 

ginjal. Penyakit ini disebut CKD 

stadium 5 dan juga disebut penyakit 

ginjal stadium akhir End Stage Renal 

Disease (ESRD) (Wibowo, 2014). 

Intervensi medis yang dapat 

dilaksanakan pada pasien dengan 

penyakit gagal ginjal kronis adalah 

dengan melaksanakan terapi/tindakan 

hemodialisis/ cuci darah tergantung 

pada keluhan pasien dengan keadaan 

kormobid dan parameter, kecuali 

apabila telah tersedia ada donor hidup 

yang sesuai yang ditentukan keharusan 

akan tindakan suatu transplantasi 

terhambat oleh karena langkanya 

pendonor. Pilihan terapi dialisis 

meliputi hemodialisis (cuci darah) dan 

Peritoneal Dialisis (PD) (Widyono, 

2015). 

Pasien yang menjalani hemodialisis 

(cuci darah) juga mengalami 

kecemasan dikarenakan mendapatkan 

perawatan di ruang ICU. Konsep diri 

dan gambaran (citra) tubuh pasien 

mungkin berubah, mengakibatkan 

masalah-masalah pasien lebih jauh. 

Kecemasan dapat didefinisikan sebagai 

suatu respon yang lama atau 

berkepanjangan terhadap adanya 

ancaman tak terduga yang meliputi 

respon fisiologis, afektif, dan 

perubahan kognitif. Sejalan dengan 

aspek emosional dari gangguan 

kecemasan, pasien dengan kecemasan 

akan mengalami suatu kesulitan untuk 

berkonsentrasi dan merasakan adanya 

perasaan terganggu yang berdampak 

negatif terhadap pekerjaan dan 

hubungan dengan orang lain 

(interpersonal) mereka. Dokter dan 

perawat yang bertugas di unit 

Hemodialisa telah berkolaborasi 

supaya dapat mengurangi kecemasan 

penderita GGK yang menjalani 

perawatan intensif dengan cara 

pemberian obat anti cemas 

(anxiolytic). Hasil yang diperoleh dari 

pemberian obat tersebut cukup 

membantu pasien, akan tetapi petugas 



kesehatan juga cukup 

mengkhawatirkan efek samping yang 

ditimbulkan oleh obat anticemas. 

Berkenaan dengan hal tersebut, 

diperlukan sebuah terapi non 

farmakologis yang dapat membantu 

terjadinya penurunan tingkat 

kecemasan pasien GGK yang 

menjalani perawatan (Wibowo, 2014) 

 Skalah satu jenis terapi CAM yang 

sedang popular digunakan dalam 

bidang kesehatan yaitu aromaterapi. 

Aromaterapi dapat diberikan melalui 

beberapa cara, antara lain inhalasi, 

berendam, pijat dan kompres (Witarsa, 

2014). 

Dari keempat cara tersebut, cara 

yang tertua, termudah, dan tercepat 

diaplikasikan adalah aromaterapi 

inhalasi. Mekanisme kerja perawatan 

aromaterapi dalam tubuh manusia 

berlangsung melalui dua system 

fisiologis, yaitu sirkulasi tubuh dan 

sistem penciuman. Wewangian dapat 

mempengaruhi kondisi psikis, daya 

ingat, dan emosi seseorang (Widiyono, 

2015). 

METODE 

Subjek studi dalam kasus ini adalah 

satu pasien  Chronic Kidney Disease 

(CKD) dengan masalah kecemasan 

dengan pemenuhan kebutuhan rasa 

aman,  . Aroma lavender dipercaya bisa 

memberikan efek relaksasi serta 

mengendalikan sistem saraf simpatis, 

yaitu sistem saraf yang bertanggung 

jawab pada respon stres fight or flight 

(melawan atau melarikan diri) dan 

gejala fisiknya.. Senyawa aromaterapi 

inhalasi akan langsung memberikan 

efek terhadap sistem saraf pusat dan 

mempengaruhi kesetimbangan korteks 

serebri serta saraf-saraf yang terdapat 

pada otak Tempat dan waktu 

dilaksanakan penelitian adalah di 

Ruang ICU RSUD Simo Boyolali. Pada 

tanggal 18-20 Februari sampai  2020,  

metode pengambilan data dengan 

wawancara dan observasi,, tingkat 

kecemasan dapat diukur dengan 



menggunakan alat ukur (instrumen) 

yang dikenal dengan nama Hamilton 

Rating Scale For Anxiety (HRS-A) 

observasi pada pasien .  Penyajian data 

menggunakan format pengkajian 

asuhan keperawatan kritis sesuai 

dengan kententuan yang berlaku serta 

disajikan secara secara tekstual atau 

narasi. Etika yang mendasari 

penyusunan setudi kasus ini meliputi 

informed consent ( persetujuan menja di 

pasien), confidentiality (kerahasian), 

anominity ( tanpa nama). 

 

HASIL 

Berdasarkan pengkajian awal dalam 

studi kasus ini berfokus pada tingakat  

kecemasan, pengkajian primer asuhan 

kprawatan kritis menggunakan 

pengkajian B6. fokus pengkajian pada 

pasien pasien  Chronic Kidney Disease 

(CKD) Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Rasa Aman: Kecemasan. Menggunakan 

pengkajian HARS. 

 Pemeriksaan yang dilakukan 

meliputi Breathing didapatkan hasil : 

tidak adanya lidah jatuh, adanya benda 

asing pada jalan nafas (sekret yang 

tertahan), terdengar bunyi suara nafas 

tambahan gurgling, ada penggunaan 

alat bantu nafas, terpasang O2 

3L/menit, RR: 26x/menit, Blood: 

Tekanan darah 160/80 mmHg, suhu 

36,7oC, nadi 110x/menit, capilary refill 

time <3 detik, akral teraba hangat, kulit 

berwarna pucat, kulit kering dan 

tekanan darah meningkat, Brain : 

kesadaran composmentis, GCS E4 V5 

M6, reaksi pupil ka/ki +/+ (jika didekati 

cahaya),2mm/2mm, isokor, sklera 

ikterik, Blader : warna urine kuning 

berbau amoniac, terpasang DC sejak di 

IGD, produksi urine 220 CC per shift, 

Bowl:bissing usus 12x/menit, abdomen 

supel, adanya nyeri tekan pada 

abdomen,  mual muntah, BAB 100cc, 

Bone: fungsi muskuloskeletal pasien 

saat dilakukan pengkajian ekstremitas 

kanan/kiri dapat bebas digerakkan, 



Pada pukul 09.50 dilakukan 

observasi sebelum tindakan relaksasi 

aromaterapi yaitu tingkat kecemasan 

dan didapatkan data yaitu skala 23 

Diagnosa yang diambil 

berdasarkan pengkajian yang telah 

dilakukan  berfokus diagnosa yang 

pertama yaitu ansietas berhubungan 

dengan ancaman terhadap kematian 

dengan pasien mengatakan cemas 

karena tidak merasa nyaman dengan 

keadaan penyakitnya yang tak kunjung 

sembuh , pasien tampak lemas, gelisah 

dan mukuso kering, skore kecemasan 

23 (cemas sedang), nadi 110x/menit. 

Berdasarkan diagnosa yang 

pertama ansietas berhubungan dengan 

ancaman terhadap kematian penulis 

menyusun rencana keperawatan dengan 

tujuan setelah dilakukan tindakan 

selama 3x24 jam di harapkan 

kecemasan dapat menurun. Berdasarkan 

SLKI (L.09093) dengan kriteria hasil 

verbalisasi akibat kondisi yang dihadapi 

menurun, perilaku gelisah menurun, 

perasaan tak berdaya membaik. 

Intervensi yang disusun berdasarkan 

Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia (2018), yaitu Reduksi 

ansietas (I.09314) : monitor tanda-tanda 

vital ( TD,Suhu,HR,RR), monitor 

tanda-tanda ansietas, pahami situasi 

yang membuat ansietas, berikan teknik 

relaksasi (aromaterapi lavender), 

Jelaskan prosedur tindakan termasuk 

sensasi yang mungkin dialami, 

kolaborasi pemberian obat ansietas, jika 

perlu. Tindakan keperawatan dilakukan 

untuk mengatasi masalah keperawatan 

berdasarkan pada rencana keperawatan 

tersebut maka dilakukan tindakan 

keperawatan. 

Implementasi pada hari pertama 

tanggal 18 februari 2020, pukul 09.00 

memonitor ttv (TD, Suhu, HR, RR) 

respon subyektif : pasien mengatakan 

bersedai diperiksa, respon objektif : TD 

: 160/80 mmHg, N: 110x/menit, S: 

36,7°C, RR: 26x/menit. Pukul 09.20 

memahami situasi yang menimbulkan 



kecemasan respon subjektif: pasien 

mengatakan sangat cemas ketika 

memikirkan penyakitnya, respon 

objektif; pasien tampak cemas dan 

gelisah. Pukul 09.30 memonitor tanda 

tanda ansietas dengan HARS respon 

subjektif: pasien mengatakan bersedia 

mengisi kuisioner yang diberikan, 

respon objektif: hasil kuisioner yang 

diberikan pasien termasuk kategori 

kecemasan sedang dengan skor 23. 

Pukul 10.00 memberikan teknik 

relaksasi aromaterapi lavender 0,6 ml 

respon subjektif: pasien mengatakan 

bersedia diberikan teknik aromaterapi 

lavender, respon objektif: pasien 

tampak menghirup dengan rileks. Pukul 

10.30 memonitor tanda tanda ansietas 

dengan HARS respon subjektif pasien 

mengatakan bersedai mengisi kuisioner, 

respon objektif: hasil kuisioner 

diberikan ke pasien termasuk kategori 

kecemasan ringan dengan skor 20. 

Implementasi hari kedua pukul 

09.15 memonitor ttv (TD, Suhu, HR, 

RR) respon subjektif: pasien 

mengatakan bersedia diperiksa ttv, 

respon objektif: TD : 150/80 mmHg, N: 

98x/menit, RR: 24x/menit, S: 36.7°C. 

pukul 09.35 memahami situasi yang 

menimbulkan kecemasan respon 

subjektif: pasien mengatakan khawatir 

dengan penyakit yang tak kunjung 

sembuh, respon objektif: pasien tampak 

gelisah. Pukul 10.00 memberikan 

teknik relaksasi aromaterapi lavender 

0,6 ml respon subjektif: pasien 

mengatakan lebih tenang saat diberikan 

aromaterapi lavender, respon objektif: 

pasien tampak lebih rileks. Pukul 10.30 

memonitor tanda tanda ansietas dengan 

HARS data subjektif: pasien 

mengatakan suka dan senang dengan 

teknik aromaterapi yang diberikan, 

respon objektif: pasien tampak lebih 

rileks dan membaik dengan skor 

kecemasan 19.  

Implementasi hari ketiga pada 

pukul 09.00 memonitor ttv 

(TD,HR,S,RR) data subjektif: pasien 



mengatakan bersedia di ttv, respon 

objektif: TD : 150/80 mmHg, N: 

92xmenit, RR: 22x/menit, S: 36.0°C. 

Pukul 10.00 memberikan teknik 

aromaterapi lavender 0,6 ml respon 

subjektif: pasien mengatakan pemberian 

aromaterapi lavender menurunkan 

cemas yang dirasakan, respon objektif: 

pasien tampak rileks dan menikmati 

aromaterapi lavender yang diberikan. 

Pukul 10.30 memonitor tanda tanda 

ansietas dengan HARS respon 

subjektif: pasien mengatakan suka dan 

senang dengan teknik aromaterapi 

lavender membuat lebih rileks dan 

nyaman, respon objektif: pasien tampak 

lebih rileks dan membaik dan 

didapatkan hasil skor kecemasan 18 

(kecemasan ringan). 

Tabel 1. Skore Kecemasan Sebelum Dan 

Setelah Dilakukan teknik aromaterapi 

lavender 

Hari Pre - post Keterangan 

Hari ke-1 

Hari ke-2 

Hari ke-3 

23 – 20 

20 – 19 

19 – 18  

Sedang 

Ringan 

Ringan 

 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan diagnosa yang telah di 

tetapkan dengan menggunakan metode 

Subject Object Assesment Planing. 

Diagnosa 1: Ansietas berhubungan dengan 

ancaman terhadap kematian, Subjektif. 

pasien mengatakan sangat cemas ketika 

memikirkan penyakitnya, Objektif. Pasien 

terlihat gelisah dan hasil dari kuisioner 

diberikan, pasien termasuk kategori 

kecemasan sedang dengan skor 23 

Assesment. : masalah belum teratasi 

KESIMPULAN 

Penulis menyimpulkan proses 

keperawatan dari pengkajian, penentuan 

diagnosis, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi tentang asuhan keperawatan pada 

oasien Ny. S dengan diagnosa CKD di 

ruang ICU RSUD Simo Boyolali dengan 

mengaplikasikam hasil studi kasus dengan 

pemberian teknik aromaterapi lavender 

sebagai upaya dalam menurunkan 

kecemasan pada pasien. 

SARAN 



Bagi rumah sakit Diharapkan 

pemberian teknik aromaterapi lavender 

menjadi salah satu alternatif terapi non 

farmakologi untuk menurunkan kecemasan 

pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD). 

Bagi institusi pendidikan Diharapkan 

karya tulis ilmiah ini bisa menjadi bahan 

bacaan dan untuk menambah wawasan 

serta informasi bagi mahasiswa 

keperawatan tentang pemberian teknik 

aromaterapi lavender untuk mengurangi 

kecemasan pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD)..  

Bagi pasien Diharapkan pasien dapat 

melakukan teknik aromaterapi lavender 

ketika merasa cemas. 

Bagi penulis Diharapkan dapat 

menamba pengetahuan dan pengalaman 

baru mengenai penanganan kecemasan 

pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dengan pemberian teknik 

aromaterapi lavender. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Hidayati, W. 2013.  Metode Penelitian 

Keperawatan dan Analisa dalam 

Data. Jakarta : Salemba. 

 

Infodatin. 2017. “Situasi Penyaki Ginjal 

Kronis.”http://www.depkes.go.id/article

/view/17050400001/situasi-penyakit-

ginjal-kronis-.html 
 
National Kidney Foundation  (NKF). 

2017. Clinical Pratice Guedelines for 

Cronic Kidny Disease: Evailuation, 

Classificaton, and  Stratification. 

Diakses pada November 2019 

 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2018. 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Kementerian RI tahun 2018. 

http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets

/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Has

il-riskesdas-2018_1274.pdf 
 
Wibowo, Y. 2014.  Keperawatan 

Medikal bedah Manajemen klinis 

untuk hasil yang diharapkan. 

Jakarta: Salemba Medika  
 
Widyono.  2015.  Aromaterapi Inhalasi 

sebagai Evidence Based Nursing pada 

pasien GGK yang menjalani 

hemodialisa untuk mengurangi 

kecemasan. Indonesian Resource 

Journal Wibowo, 2014 

 

Witarsa. 2014.  Pengaruh Aromaterapi 

Inhalasi Terhadap Penurunan 

Tingkat Kecemasan Pasien Gagal 

Ginjal Kronik YangMenjalani 

Hemodialisa di RSUD 

Denpasar.Portalgaruda journal 

 
 

http://www.depkes.go.id/article/view/17050400001/situasi-penyakit-ginjal-kronis-.html
http://www.depkes.go.id/article/view/17050400001/situasi-penyakit-ginjal-kronis-.html
http://www.depkes.go.id/article/view/17050400001/situasi-penyakit-ginjal-kronis-.html
http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf
http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf
http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf

