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ABSTRAK 

Gagal Ginjal Kronis (GGK) atau CKD merupakan perburukan fungsi ginjal 

yang lambat, progresif dan irreversible yang menyebabkan ketidakmampuan 

ginjal untuk membuang sisa dan mempertahankan keseimbangan cairan dan 

elektrolit. Hal ini mengarah ke penyakit ginjal stadium akhir ( End Stage 

Rennal Disease/ ESRD) dan membutuhkan terapi pengganti ginjal atau 

transplantasi ginjal untuk mempertahankan hidup. Kelebihan volume cairan 

pada pasien gagal ginjal kronik dapat dilakukan penatalaksanaan non 

farmakologi yang dapat diberikan adalah  optimalisasi dan pertahankan 

keseimbangan cairan salah satunya dengan pemantauan intake output cairan 

untuk pembatasan asupan cairan pada pasien. Tindakan keperawatan untuk 

mengatasi kelebihan volume cairan pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dapat dilakukan dengan cara nonfarmakologi. Upaya nonfarmakologi 

adalah dengan melakukan pemantauan dengan cara mencatat jumlah cairan 

yang masuk dan jumlah urine yang dikeluarkan pasien setiap harinya 

menggunakan chart atau tabel. Pemantauan intake output cairan pasien 

dilakukan dalam waktu 24 jam dan dapat dibagi tiap shift jaga (±7 jam) untuk 

kemudian dimasukkan ke dalam chart atau table sesuai jam dan jenis intake 

pasien atau IWL untuk kemudian dihitung balance cairan pasien. Tujuan studi 

kasus ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami penyakit gagal ginjal kronik dengan masalah pembatasan 

kebutuhan cairan.  Jenis pengambilan kasus ini adalah deskriptif dengan studi 

kasus. Subjek studi kasus ini adalah satu pasien dengan diagnosa medis dan 

masalah keperawatan yaitu klien yang mengalami gagal ginjal kronik (GGK) 

di ruang ICU Melati 1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Kesimpulan : Hasil 

studi kasus dengan masalah kelebihan volume cairan yang dilakukan tindakan 

pemantauan intake output cairan selama tiga hari menunjukan terjadinya 

penurunan dalam cairan balance yang signifikan pada hari kedua serta pada 

hari ketiga juga mengalami penurunan namun tidak sebanyak penurunan 

balance cairan pada hari kedua karena perawat telah mempertimbangkan 

jumlah pembatasan cairan yang masuk pada pasien dalam jumlah kebutuan 

cairan pasien. 

Kata kunci : Gagal Ginjal Kronik (GGK), kelebihan volume cairan, 

pemantauan intake output cairan. 

 

  

  



PENDAHULUAN   

Gagal ginjal kronik 

merupakan kondisi kegagalan 

fungsi ginjal dalam 

mempertahankan metabolisme 

cairan dan elektrolit akibat destruksi 

struktur ginjal yang ditandai dengan 

penumpukan ureum di dalam darah 

(Mutaqqin & Sari, 2011). Gagal 

ginjal kronik dapat menimbulkan 

berbagai macam komplikasi 

diantaranya ; anemia, hiperkalemia, 

perikarditis, penyakit tulang, 

bahkan kematian (Hartanto, 2013; 

Padila, 2012).  

Gagal ginjal kronis di Jawa 

Tengah pada tahun 2013 sebanyak 

3,0 % dan meningkatkan pada tahun 

2018 menjadi 3,8 % (Kemenkes RI, 

2013; Kemenkes RI, 2018). Gagal 

ginjal kronik menjadi salah satu 

masalah kesehatan masyarakat di 

dunia dengan prevalensi yang 

semakin meningkat, dan  

membutuhkan biaya perawatan 

cukup tinggi (Kemenkes RI, 2017). 

Menurut Smeltzer dan Bare 

(2014) setiap sistem tubuh pada 

Chronic Kidney Disease (CKD) 

dipengaruhi oleh kondisi uremia, 

maka klien akan menunjukkan 

sejumlah tanda dan gejala. 

Keparahan tanda dan gejala 

bergantung pada bagian dan tingkat 

kerusakan ginjal, usia dan kondisi 

yang mendasari. 

Penatalaksanaan farmakologi 

pada gagal ginjal kronik dapat 

diberikan terapi obat, hemodialisis, 

CAPD dan transplantasi ginjal. 

Penatalaksanaan non farmakologi 

yang dapat diberikan adalah  

optimalisasi dan pertahankan 

keseimbangan cairan dan garam, 

diet tinggi kalori dan rendah 

protein, mengontrol hipertensi 

(Rendy & Margareth 2012). 

 

 

METODE STUDI KASUS   

 Adapun teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan meliputi wawancara, 

observasi partisipan, catatan 

individu, atau rekam medik dan 

perawatan. Data yang telah 

terkumpul dianalisis untuk 

melihat masalah keperawatan 

yang dialami klien serta 

meninjau keefektifan intervensi 

yang telah dilakukan  untuk 

menyelesaikan masalah 

keperawatan pasien, khususnya 

masalah kelebihan volume 

cairan.  

HASIL STUDI KASUS   

Hasil Pengkajian   

Tn. A saat masuk ruang 

ICU Melati 1 yakni dengan data 

fokus terkaji keluhan utama pasien 

tampak sesak napas dengan 

respiration rate 28x/ menit. 

Namun kondisi pasien semakin 

memburuk, pasien mengalami 

penurunan kesadaran kemudian 

pada tanggal 22 Februari 2020 

pasien dipindah ke ICU Melati 1. 

Pengkajian ketika pasien masuk 

ICU Melati 1 tingkat kesadaran 

sopor, GCS = E2V2M2, tekanan 

darah 158 / 92 mmHg, nadi : 92x / 

menit, RR : 28x / menit, suhu 

36,5oC. Didapatkan hasil 

pemeriksaan radiologi terjadi 

cardiomegaly dengan edema 

paru.Hasil balance cairan +291 cc. 

Pengkajian di ICU 

berfokus pada sistem pernapasan 

(breathing) pasien terlihat sesak 

napas, RR : 28x/ menit, pada 

pemeriksaan auskultasi paru 

terdengar ronkhi basah pada lobus 

inferior kanan dan lobus inferior 

kiri. Sistem perkemihan (bladder) 

terkaji pasien terpasang kateter 

urine, volume urine yang 

tertampung kurang lebih 40cc.  



Hasil data penunjang 

pada pemeriksaan laboratorium 

yaitu hemoglobin rendah 9,6g/ dl, 

hematokrit rendah 28%, leukosit 

tinggi 18 ribu/ ul, eritrosit rendah 

3,3juta/ ul, creatinin tinggi 

14,1mg/ dl, ureum tinggi 239 mg/ 

dl, natrium darah rendah 

133Mmol/ L.  

Terapi medis yang 

diberikan selama perawatan 

adalah carian IV: Furosemid 20 

mg/ 8jam berfungsi untuk 

mengobati edema karena 

gangguan jantung ginjal, dan 

hipertensi. Ampicilin sulbactar 

1,5gr/ 12jam berfungsi untuk 

mengobati infeksi saluran 

pernapasan, pencernaan, dan 

perkemihan dan infus RL 10 

ml/jam yang berfungsi sebagai 

pengembalian cairan elektrolit. 

Peroral : Candesartan 16 mg/ 

24jam berfungsi untuk 

menurunkan tekanan darah, 

melindungi ginjal dari kerusakan 

karena hipertensi. 

Diagnosa   

Hasil dari data 

pengkajian dan observasi yang 

diperoleh pada tanggal 25 

Februari 2020 pukul 08.00 WIB, 

maka penulis melakukan analisa 

data dan merumuskan diagnosa 

keperawatan utama menurut 

SDKI (2017) yaitu hipervolemia 

berhubungan dengan gangguan 
mekanisme regulasi dibuktikan 

dengan kadar Hb/ Ht turun, 

terdapat edema, balance cairan 

positif, terdengar suara napas 

tambahan ronkhi basah pada 

lobus inferior kanan dan kiri 

(D.0022). Hasil data penunjang 

pada pemeriksaan laboratorium 

Tn. A menunjukkan nilai 

hemoglobin 9,6g/ dl (normal 

13,5-17,5g/ dl), hematokrit 

rendah 28% (normal 33-45%), 

hasil pemeriksaan radiologi 

kesimpulannya terjadi 

cardiomegaly dengan edema 

paru, hasil balance cairan +291 

cc, pada pemeriksaan fisik 

auskultasi paru terdengar suara 

napas tambahan ronchi basah 

pada lobus inferior kanan dan 

lobus inferior kiri. Masalah ini 

harus segera diatasi karena 

kelebihan volume cairan apabila 

tidak segera ditangani akan 

menyebabkan beban sirkulasi 

berlebihan, edema, hipertensi 

dan gagal jantung kongestif 

(Herdman, 2015). 

  

Intevensi   

Hasil intervensi 

keperawatan yang telah disusun 

penulis setelah melakukan 

pengkajian dan merumuskan 

diagnosa keperawatan sebagai 

tindak lanjut asuhan keperawatan 

pada Tn. A maka didapatkan 

tujuan dan kriteria hasil diagnosa 

keperawatan utama yakni 

hipervolemia berhubungan 

dengan gangguan mekanisme 

regulasi dibuktikan dengan kadar 

Hb / Ht turun, terdapat edema, 

balance cairan positif, terdengar 

suara napas tambahan ronchi 

basah pada lobus inferior kanan 

dan lobus inferior kiri (D.0022), 

dengan hasil SLKI (2019) yakni 

keseimbangan cairan (L.03020) 

setelah dilakukan tindakan 

asuhan keperawatan diharapkan  
masalah  hipervolemia dapat 

teratasi dengan kriteria hasil 

asupan cairan pasien mampu 

meningkat, pasien mampu 

menunjukkan kelembaban 

membrane mukosa yang 

meningkat, pasien menunjukkan 

penurunan edema, pasien 

menunjukkan penurunan rasa 

dehidrasi, pasien menunjukkan 
turgor kulit yang baik, serta 



pasien mampu menunjukkan 

tekanan darah yang membaik, 

sedangkan intervensi yang 

dilakukan yaitu SIKI (2018) 

yakni pemantauan cairan 

(I.03121) dengan memonitor 

frekuansi napas, memonitor 

tekanan darah, memonitor 

elastisitas status turgor kulit, 

memonitor intake dan output 

cairan, membatasi intake cairan 

(bilas NGT), mengatur interval 

waktu pemantauan sesuai dengan 

kondisi pasien, serta 

menjelaskan tujuan dan prosedur 

pemantauan. 

Implementasi   

Tindakan keperawatan 

dilaksanakan untuk mengatasi 

masalah keperawatan 

berdasarkan rencana tindakan 

tersebut maka dilakukan 

tindakan keperawatan. 

Implementasi dilakukan pada 

hari senin 25 Februari 2020 

pukul 09.00 WIB : memonitor 

status hemodinamik serta 

memonitor tekanan darah. 

Subyektif : -. Obyektif: TD : 

158/92 mmHg, nadi 92x/menit. 

Tindakan yang dilakukan pukul 

09.10: memonitor intake dan 

output. Subyektif:-. Obyektif: 

balance cairan +291 cc, jumlah 

intake yang akan diberikan 1430 

cc. Tindakan yang dilakukan 

pukul 09.20 memonitoring pola 

napas untuk mengetahui adanya 

edema pulmo. Subyektif:-. 

Obyektif: irama pernapasan tidak 

teratur, auskultasi suara paru 

terdengar ronkhi basah pada 

lobus inferior kanan dan kiri. 

Tindakan pukul 10.00 

memonitor status hemodinamik. 

Subyektif: -. Obyektif: TD: 

158/92 mmHg, nadi: 92x/menit. 

Tindakan pukul 10.30 

memonitor intake dan output 

cairan. Subyektif: -. Obyektif: 

telah diberikan makanan cair 

70cc dengan pembilasan 23cc. 

Tindakan pukul 10.50 

memonitor laboratorium. 

Subyektif: -. Obyektif: Hasil lab 

creatinin 14.4 mg/dl (tinggi), 

ureum 24.2 mg/dl (tinggi). 

Tindakan pukul 12.00 

menginstruksikan keluarga 

mengenai intervensi yang 

direncanakan untuk menangani 

hipervolemia. Subyektif:-. 

Obyektif : keluarga terlihat 

memperhatikan instrusksi 

perawat.  Tindakan pukul 12.10 

memonitor status hemodinamika. 

Subyektif:-. Obyektif: TD: 

150/88 mmHg,nadi: 89x/menit. 

Tindakan pukul 13.00 

melakukan pembatasan intake 

cairan. Subyektif : -. Obyektif: 

telah diberikan makanan cair 

70cc dengan pembilas 23cc. 

Tindakan 13.45 memonitor 

hemodinamika. Subyektif:-. 

Obyektif: TD: 149/90 mmHg, N: 

88x/menit.  

Tindakan yang 

dilakukan hari selasa 26 Februari 

2020 pukul 07.00 WIB 

memonitor status hemodinamika. 

Subyektif :-. Obyektif: TD: 

129/88 mmHg, Nadi: 88x/menit. 

Tindakan pukul 07.45 WIB 

memonitor intake dan output 

cairan. Subyektif: -Obyektif : 

intake 1430cc, output 1400cc 

balane cairan +30 cc intake yang 
akan diberikan 1400cc. Tindakan 

pukul 07.55 WIB memberikan 

obat sesuai advise dokter. 

Subyektif:-. Obyektif: telah 

diberikan furosemid 80 mg/8jam 

melalui selang infus IV. 

Tindakan pukul 08.00 WIB 

Memonitor status hemodinamik. 

Subyektif :-. Obyektif: TD 

148/89 mmHg, Nadi 90x/menit. 

Tindakan pukul 09.45 WIB 

membatasi intake cairan. 



Subyektif: -. Obyektif: telah 

diberikan makanan cair 70cc 

dengan pembilas 18cc. Tindakan 

pukul 09.55 WIB memonitor 

hasil laboratorium. Subyektif:-. 

Obyektif: hasil lab creatinin 14.1 

mg/dl (tinggi), ureum 239 mg/dl 

(tinggi). Tindakan pukul 11.00 

WIB memonitor status 

hemodinamika. Subyektif:-. 

Obyektif: TD: 147/84 mmHg, 

nadi: 86x/menit. Tindakan pukul 

11.40 WIB membatasi intake 

cairan. Subyektif:-. Obyektif: 

telah diberikan makanan cair 

70cc dengan air pembilas 18cc.  

Tindakan pada hari rabu 

27 Februari 2020 pukul 07.00 

WIB memonitor status 

hemodinamik. Subyektif:-. 

Obyektif: TD 145/87 mmHg, 

nadi 80x/menit. Tindakan pukul 

07.45 memonitor intake dan 

output. Subyekti:-. Obyektif: 

intake 1400cc, output 1380cc, 

balance cairan +20cc jumlah 

intake yang akan diberikan 

1380cc.  Tindakan pukul 07.50 

WIB memberikan obat sesuai 

dengan advise dokter. 

Subyektif:-. Obyektif: telah 

diberikan furosemid 20mg/8jam 

melalui selang infus IV. 

Tindakan pukul 09.20 WIB 

membatasi intake cairan. 

Subyektif:-. Obyektif: telah 

diberikan makanan cair 70cc 

dengan pembilas 17cc. Tindakan 
pukul 10.00 WIB memonitor 

hasil laboratorium. Subyektif :-. 

Obyektif: hasil lab creatinin 13.9 

mg/dl dan ureum 233 mg/dl. 

Tindakan pukul 10.10 WIB 

memonitor status hemodinamika. 

Subyektif :-. Obyektif : TD : 

140/90 mmHg ,nadi: 92x/menit. 

Tindakan pukul 11.10 WIB 

membatasi intake cairan. 

Subyektif:-. Obyektif: telah 

diberikan makanan cair 70cc 

dengan air pembilas 17cc. 

Tindakan pukul 13.45 WIB 

memonitor intake dan output 

cairan. Subyektif:-. Obyektif: 

intake 346cc, output 100cc. 

Tindakan pukul 14.00 WIB 

memonitor status hemodinamika. 

Subyektif:-. Obyektif: TD: 

146/82 mmHg, nadi : 86x/menit.  

  

Evaluasi   

Evaluasi atau catatan 

perkembangan keperawatan 

pada hari senin 25 Februari 2020 

pukul 13.00 WIB didapatkan 

hasil, Subyektif : -. Obyektif : 

Balance cairan +291 cc, hasil 

pemeriksaan laboratorium ureum 

242mg/ dl (tinggi), creatinin 

14,3mg/ dl (tinggi), irama 

pernapasan tidak teratur, 

pemeriksaan auskultasi suara 

paru terdengar ronkhi basah 

pada lobus inferior kanan dan 

lobus inferior kiri, tekanan darah 

158 /  92 mmHg, pemeriksaan 

radiologi foto thorak 

menunjukan edema pulmo. 

Analisa : masalah belum teratasi. 

Planning : lanjutkan intervensi, 

Monitor status hemodinamika 

per jam, monitor intake dan 

outout cairan, monitor hasil 

laboratorium, batasi intake 

cairan (air pembilas NGT 23 cc), 

berikan obat diuretik sesuai 

advise dokter (furosemide 20mg/ 

8jam).  

Evaluasi pada hari selasa 

26 Februari 2020 pukul 11.00 

WIB didapatkan hasil, Subyektif 

: -. Obyektif : balance cairan +30 

cc, irama pernapasan tidak 

teratur, hasil pemeriksaan 

laboratorium ureum 239 mg/ dl, 

kreatinin 14,1 mg/ dl, tekanan 

darah 147/87 mmHg, auskultasi 

paru terdengar suara napas 

tambahan ronchi basah pada 



lobus inferior kanan dan lobus 

inferior kiri. Analisa : masalah 

belum teratasi. Planning: 

Monitor status hemodinamika 

per jam, monitor intake dan 

outout cairan, monitor hasil 

laboratorium, batasi intake 

cairan (air pembilas NGT 18 cc), 

berikan obat diuretik sesuai 

advise dokter (furosemide 20mg/ 

8jam).    

Evaluasi pada hari rabu 
27 Februari 2020 pukul 14.00 

WIB, Subyektif : -. Obyektif : 

balance cairan +20 cc, hasil 

pemeriksaan lab kreatinin 13.9 

mg/ dl, ureum 23.3 mg/ dl, irama 

pernapasan tidak teratur, pada 

pemeriksaan paru masih 

terdengar suara napas tambahan 

yaitu ronkhi basah pada lobus 

inferior kanan dan kiri, tekanan 

darah 146/82 mmHg. Analisa: 

masalah belum teratasi. Planning 

: Monitor status hemodinamika 

per jam, monitor intake dan 

outout cairan, monitor hasil 

laboratorium, batasi intake 

cairan (air pembilas NGT 17cc), 

berikan obat diuretik sesuai 

advise dokter (furosemide 20mg/ 

8jam). 

Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Masalah 

Kelebihan Volume Cairan 

 

Evaluasi Hari ke 

1 

Hari ke 

2 

Hari ke 3 

Balance 

cairan 

+291 cc +30 +20 

Tekanan 

darah 

158/92 

mmHg 

147/87 

mmHg 

146/82 

mmHg 

Ureum 242 

mg/dl 

239 

mg/dl 

233 

mg/dl 

Kreatinin 14,3 

mg/dl 

14,1 

mg/dl 

13,9 

mg/dl 

Edema 

paru 

(hasil 

auskulta

si  suara 

paru) 

Terden

gar 

suara 

napas 

tambah

an 

ronchi 

basah 

pada 

lobus 

inferior 

kanan 

dan 

lobus 

inferio

r kiri 

Terden

gar 

suara 

napas 

tambah

an 

ronchi 

basah 

pada 

lobus 

inferior 

kanan 

dan 

lobus 

inferio

r kiri 

Terden

gar 

suara 

napas 

tambah

an 

ronchi 

basah 

pada 

lobus 

inferior 

kanan 

dan 

lobus 

inferior 

kiri 

  

PEMBAHASAN   

Pada bab ini penulis 

akan membahas tentang 

kesenjangan teori dan tindakan 

proses pada asuhan keperawatan 

pada pasien Chronic Kidney 
Disease (CKD) dengan tindakan 

pembatasan kebutuhan cairan 

pada pasien CKD di ruang 

Melati ICU RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta yang 

dilakukan pada tanggal 25 

Februari 2020 - 27 Februari 

2020. Pembahasan tentang 

proses asuhan keperawatan ini 

meliputi pengkajian, masalah 

keperawatan atau diagnosa 

keperawatan, perencanaan 

keperawatan, implementasi 

keperawatan, dan evaluasi 

keperawatan. 

Penulis akan membahas 

prioritas diagnosa ketiga yaitu 

Hipervolemia berhubungan 

dengan gangguan mekanisme 

regulasi dibuktikan dengan kadar 

Hb / Ht turun, terdapat edema, 

balance cairan positif, terdengar 

suara napas tambahan (D.0022) 

dengan tindakan aplikatif 

pembatasan cairan guna 

mencegah terjadinya overload 

pada pasien CKD. 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Evaluasi dari tindakan yang 

sudah dilakukan pada diagnosa 

hipervolemia berhubungan 

dengan gangguan mekanisme 

regulasi dibuktikan dengan kadar 

Hb/Ht turun, terdapat edema, 

balance cairan positif, terdengar 

suara napas tambahan (D.0022) 

yaitu evaluasi pada hari senin 25 

Februari 2020 pukul 13.00 WIB 

didapatkan hasil masalah belum 

teratasi, lanjutkan intervensi. 

Evaluasi pada hari selasa 25 

Februari pukul 11.00 WIB 

didapatkan hasil masalah belum 

teratasi dan melanjutkan 

intervensi. Evaluasi pada hari 

rabu 27 Februari 2020 pukul 

09.00 didapatkan hasil masalah 

teratasi sebagian karena kriteria 

hasil dalam tujuan belum 

tercapai. 

Saran   

Bagi Rumah sakit 

 Diharapkan bisa 

memberikan pelayanan serta 

mempertahankan sarana dan 

prasarana yang sudah ada dalam 

pemenuhan asuhan keperawatan 

klien khususnya klien dengan 

penderita CKD 

 

Bagi Institusi Pendidikan 

 Diharapkan dapat 

meningkatkan fasilitas, sarana, 

dan prasarana dalam proses 

pendidikan dari apa yang sudah 

ada saat ini, melengkapi 

perpustakaan dengan buku-buku 

keperawatan khususnya 

gangguan sistem perkemihan 

terutama CKD. 

Bagi Perawat 

 Diharapkan perawat 

dapat berkolaborasi dengan 

tenaga kesehatan lain dalam 

pemberian asuhan keperawatan 

kepada klien dengan gangguan 

sistem perkemihan terutama 

CKD dan melakukan perawatan 

sesuai dengan SOP.  

Bagi Penulis 

 Diharapkan dapat 

memberikan pengelolaan 

selanjutnya pada pasien dengan 

masalah keperawatan 

pembatasan cairan pada 

penderita CKD 

Bagi pembaca 

  Diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pembaca untuk 

pengembangan dalam ilmu 

keperawatan, di harapkan juga 

setelah membaca KTI ini 

pembaca dapat mengetahui 

tentang CKD  
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