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Abstrak

Hidronefrosis adalah penumpukan urin pada bagian pervik okaliks ginjal berupa
dilatasi pada perubahanan atomis ginjal. Hidronefrosis merupakan suatu keadaan dimana pelvis
ginjal dan kalises mengalami pelebaran. Hidronefrosis disebabkan oleha danya sumbatan sekresi
urine yang menimbulkan masalah kelebihan volume cairan. Supersaturasi adalah zat yang
terlarut dalam urin yang membentuk batu saluran ureter. Zatini dapat berupa garam, oksalat,
asamurat, sistein, danxantin.Tujuan: Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien
hidronefrosis dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis (nutrisi dan cairan). Metode:
Menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil: Pengelolaan asuhan keperawatan
pada pasien hidronefrosis dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis (nutrisi dan cairan) dengan
masalah keperawatan hipervolemia yang dilakukan tindakan keperawatan terapi mengunyah
permen karet rendah gula xylitolselama 2 hari didapatkan hasil terjadi penurunan skoring
skala likert dari rasa haus sedang dengan skor 18 menjadi skala haus ringan dengan skor 13.
Kesimpulan: Tindakan terapi mengunyah permen karet rendah gula xylitoldiberikan pada
pasien hidronefrosis yang mengalami hipervolemia.

Kata kunci: Hidronefrosis, Hipervolemia, Terapi mengunyah permen karet xylitol.



PENDAHULUAN

Hidronefrosis adalah dilatasi
piala dan perifer ginjal akibat adanya
obstruksi pada satu atau kedua ginjal
yang menyebabkan urin mengalir balik
sehingga tekanan di ginjal meningkat
(Hall, 2009).

Prevalensi hidronefrosis yang
terjadi di Amerika Serikat mencapai
31,1%, 2,9% pada wanita, 3,3% pada
pria dan 2-2,5% pada anak , namun
lebih banyak ditemukan pada anak
laki-laki dengan usia kurang dari 1
tahun (Afiyanti& Rahmawati, 2014).
Hidronefrosis transien atau ringan
terhitung 50-70% dari kasus AHL
(Prasetyo dkk 2013). Prevalensi
hidronefrosis dalam kasus batu saluran
kemih di RSUD Dr. Moewardi
Surakarta ditemukan sebanyak 23.44%
dari total 273 pasien nephrolithiasis
dan 4.4% pasien dari total 203 pasien
vesicolitiasis (Rahajeng, 2012).

Hidronefrosis disebabkan oleh
adanya sumbatan sekresi urine yang
menimbulkan masalah kelebihan
volume cairan. Supersaturasi adalah
zat yang terlarut dalam urin yang
membentuk batu saluran ureter. Zat ini
dapat berupa garam, oksalat, asam urat,
sistein, dan xantin. Adanya batu pada
ureter menyebabkan sumbatan dan
reflux aliran urin. Berdasarkan
literature urologi, derajat obstruktif
dapat mempengaruhi derajat
hidronefrosis. Pada keadaan yang

sudah lanjut dapat berujung pada
penurunan fungsi ginjal hingga
menjadi gagal ginjal kronik (Baskoro
& Rodjani, 2013).

Penderita gagal ginjal ronik
harus mempertahankan pembatasan
asupan cairan untuk mengontrol dan
membatasi jumlah asupan cairan,
sehingga tercapai keseimbangan cairan
tubuh agar tidak terjadi kelebihan
cairan (Harsismanto, Rifai & Tuti,
2008 ; Price & Wilson, 2013).

Tindakan yang digunakan untuk
mengatasi rasa haus yaitu adalah terapi
mengunyah permen karet xylitol
merupakan bentuk terapi untuk
menimbulakn rangsangan mekanis dan
kimiawi yang dapat menggerakkan
reflek saliva dengan menstimulasi
reseptor. Stimulasi saraf simpatis akan
mempercepat sekresi pada semua
kelenjar saliva dalam jumlah banyak
yang dapat menurunkan sensai rasa
haus yang muncul (Said &
Mohammed, 2013). Tujuan studi kasus
ini untuk mengetahui gambaran
gambaran pelaksanaan asuhan
keperawatan pasien dengan
hidronefrosis dalam pemenuhan
kebutuhan fisiologi.

METODE STUDI KASUS

Jenis penelitian ini adalah
deskriptif dengan menggunakan
metode pendekatan studi kasus. Subjek
dalam studi kasus ini adalah satu orang
pasien vertigo dengan masalah



keperawatan risiko jatuh. Pengambilan
kasus dilakukan di ruang X RSUD Dr.
Moewardi dengan waktu pengambilan
kasus 6-8 Juli 2020. Teknik
pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara dan observasi.

HASIL

Berdasarkan pengkajian yang
dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020
pada Tn.M diperoleh keluhan pasien
merasakan mual muntah dan merasa
nyeri pada pinggang kanan selama 1
minggu dengan frekuensi nyeri hilang
timbul skala 4, durasi nyeri 3 menit.
Pemeriksaan USG dan didapatkan
ginjal kanan tidak tampak tanda-tanda
bendungan pada system pelviocalyseal
maupun ureter, tampak batu dengan
ukuran (1,57 cm x 1,16 cm) tidak
tampak massa. Kesimpulan
nefrolitiasis dextra, hidronefrosis
grade 2 akibat batu distal ureter,
sistisis.

Diagnosa keperawatan yang
muncul pada Tn.M adalah
hipervolemia dibuktikan dengan kadar
hb/ht turun, intake lebih banyak dari
output. Kelebihan volume cairan
mengakibatkan rasa nyeri pada pasien
dan kadar ht kembali normal, serta
rasa haus berkurang.

Intervensi yang dibuat
berdasarkan diagnose keperawatan
tersebut adalah memonitor intake dan
output, membatasi asupan cairan,

mengajari cara membatasi cairan
dengan memberikan terapi mengunyah
permen karet xylitol sebanyak 2 butir
selama 5-10 menit.

Setelah diberikan tindakan
keperawatan selama 3 hari,evaluasi
berdasarkan SOAP, pasien
mengatakan rasa haus sudah berkurang.
Skore 13 (haus sedang).

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengkajian
didapatkan hasil bahwa pasien
mengeluh mual muntah dan merasa
nyeri pada pinggang kanan selama 1
minggu dengan frekuensi nyeri hilang
timbul skala 4, durasi nyeri 3 menit,
pasien juga mengatakan memiliki
riwayat hipertensi sudah 2 tahun
terakhir. Pemeriksaan USG dan
didapatkan ginjal kanan tidak tampak
tanda-tanda bendungan pada system
pelviocalyseal maupun ureter, tampak
batu dengan ukuran (1,57 cm x 1,16 cm)
tidak tampak massa. Kesimpulan
nefrolitiasis dextra, hidronefrosis
grade 2 akibat batu distal ureter,
sistisis. Berdasarkan data yang
didapatkan, sama dengan teori.

Menurut Diyono & Sri (2019)
menyatakan bahwa gejala klinis pada
hidronefrosis yaitu diabetes militus,
hipertensi, anoreksia, mual dan muntah.
Menurut Muttaqin & Sari (2012), Koes
(2015) menyatakan bahwa penyebab
hidronefrosis adalah adanya pelebaran



pada aluran kemih yang terletak
dibawah ginjal yaitu pelvis ginjal dan
kalies, yang menyebabkan aliran air
kemih tersumbat dan kembali lagi ke
dalam tabung-tabung kecil di dalam
ginjal. Pelebaaran ini diakibatkan oleh
adanya batu saluran kemih yang
terbentuk dari zat supersaturasi yang
terlarut didalam urine. Berdasarkan
pembahasan tersebut maka tidak ada
kesenjangan antara teori dengan hasil
pengkajian bahwa tanda dan gejala
klinis pasien hidronefrosis yaitu mual,
muntah, hipertensi serta didapatkan
hasil USG terdapat batu dengan
ukuran (1,57 cm x 1,16 cm).

Berdasarkan diagnosa
keperawatan yang diangkat yaitu
hipervolemia berhubungan dengan
kelebihan asupan cairan dibuktikan
dengan kadar ht atau hb turun, intake
lebih banyak dari output (Standar
Diagnosa Keperawatan, 2016).
Kelebihan volume cairan adalah
keadaan dimana terjadinya sumbatan
pada sekresi urine. Makhluk hidup
harus mempertahankan pembatasan
asupan cairan untuk mengontrol dan
membatasi jumlah asupan cairan,
sehingga tercapai keseimbangan cairan
tubuh agar tidak terjadi kelebihan
cairan (Harsismanto, Rifai & Tuti,
2008. Price & Wilson, 2013).
Berdasarkan uraian di atas tidak
terdapat kesenjangan antara teori
dengan hasil dan studi kasus bahwa

pasien dengan diagnose keperawatan
hipervolemia disebabkan oleh asupan
cairan yang tidak terkontrol.

Intervensi dan implementasi
diberikan sesuai dengan diagnosa
keperawatan yaitu hipervolemia
berhubungan dengan kelebihan asupan
cairan dibuktikan dengan kadar ht atau
hb turun, intake lebih banyak dari
output. Intervensi yang diberikan yaitu
manajemen hipervolemia (I.03114)
mengidentifikasi penyebab
hipervolemia, memonitor intake dan
output cairan, membatasi asupan
cairan, mengkolaborasi penggantian
kehilangan kalium akibat diuretik,
mengajarkan cara membatasi cairan ;
dengan terapi mengunyah permen
karet xylitol sebanyak 9 butir per hari
dikunyah selama 5-10 menit. Menurut
Said & Mohammed (2013),
mengunyah permen karet xylitol
merupakan bentuk terapi untuk
menimbulkan rangsangan mekanis dan
kimiawi yang dapat menggerakkan
reflek saliva dengan menstimulasi
reseptor. Stimulasi saraf simpatis akan
mempercepat sekresi pada semua
kelenjar saliva dalam jumlah banyak
yang dapat menurunkan sensi rasa
haus yang muncul. Berdasarkan
penjelasan tersebut tidak terdapat
kesenjangan antara teori dengan hasil
studi kasus bahwa terapi mengunyah
permen karet xylitol adalah terapi non



farmakologi yang dapat mengurangi
rasa haus.

Tabel 4.1 Evaluasi penurunan
skoring skala likert

Hari/Tanggal Skala Skoring Likert
Sebelum Sesudah

Minggu, 5Juli
2020

18 18

Senin, 6 Juli
2020

15 13

Selasa, 7 Juli
2020

13 13

Berdasarkan data tabel di atas
dapat disimpulkan adanya penurunan
scoring skala likert hari pertama
sampai dengan hari ketiga. Hasil studi
kasus yang dilakukan diketahui bahwa
sesudah diberikan terapi mengunyah
permen karet xylitol sebanyak 9 butir
perhari dikunyah selama 5-10 menit
yang dilakukan selama 3 hari berturut-
turut maka didapatkan hasil
pengukuran scoring skala likert dari 18
(haus sedang) menjadi 13 (haus ringan).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan pengkajian didapatkan
masalah keperawatan hidronefrosis
dibuktikan dengan kelebihan
volume cairan

2. Intervensi dan implementasi yang
diberikan yaitu mengidentifikasi
penyebab hipervolemia, memonitor
intake dan output cairan, membatasi
asupan cairan, mengkolaborasi
penggantian kehilangan kalium
akibat diuretik, mengajarkan cara

membatasi cairan dengan terapi
mengunyah permen karet xylitol
sebanyak 9 butir per hari dikunyah
selama 5-10 menit yang dilakukan
selama 3 hari.

SARAN

Pemberian terapi mengunyah permen
karet xylitol sudah efektif dalam
mengurangi rasa haus. Penulis
menyarankan pemberian terapi
mengunyah permen karet xylitol untuk
dilakukan secara mendiri pleh pasien
karena terapi ini aman dilakukan tanpa
pengawasan dari tenaga ahli.
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