
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan kunci dari kehidupan, kesehatan adalah milik 

semua orang tanpa memilih usia, baik itu anak – anak, remaja, maupun 

dewasa. Tingkat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin 

maju serta kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi manjadikan orang tua 

sering mengabaikan tentang putra, putrinya. Hal demikian dapat menjadi 

ancaman yang merugikan yaitu timbulnya suatu gangguan system tubuh salah 

satunya gangguan sistem urinaria. Penyakit ini di timbulkan dari gangguan 

organ ginjal, salah satunya adalah Sindrom Nefrotik, (Pearce, 2013).  

Sindrom Nefrotik (SN) adalah kumpulan gejala yang terdiri dari 

proteinuria massif (≥ 40 mg/m2 LPB/jam atau rasio protein/kreatinin pada 

urin sewaktu > 2 atau dipstick ≥ 2+), hipoalbuminemia (≤ 2,5 gr/dL), edema, 

serta dapat disertai hiperkolesterolemia (250 mg/uL), Pramana, Mayetti, dan 

Kadri, (2012). 

Sindrom Nefrotik (SN) idiopatik atau pengobatanya pertama sesuai 

anjuran ISKDC (International Study on Kidney Diseases in Children). 

Pemberian predison pada pasien sindrom nefrotik anak terbukti menurunkan 

tingkat kematian penderita sindrom nefrotik hingga 35%. Hal ini disebabkan, 

prednison mampu menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi serius. 
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Di Amerika (USA) penyakit Sindrom Nefroik (SN) merupakan suatu 

kondisi yang jarang terjadi. Dari para ahli pediatri ini hanya menemukan data 

1 - 3 pasien dengan kondisi seperti ini. Sedangkan didapatkan data kejadian 

pertahun rata - rata 2 - 5 per 100.000 anak dibawah usia 16 tahun. 

Prevalensikumulatif rata-rata adalah kira - kira 15,5 per 100.000 

anak,  htp://www.scribd.com/doc/Akbarini/(18 juni 2014) 

Sindrom nefrotik tanpa disertai kelainan – kelainan sistemik disebut SN 

primer, ditemukan pada 90% kasus SN pada anak. Berdasarkan kelainan 

hipatologis, SN pada anak yang paling banyak ditemukan adalah jenis 

kelainan minimal. Dan peneliti di Jakarta antara 364% penyakit SN yang di 

biopsi 44,2% menunjukan kelainan minimal. Apabila penyakit SN ini timbul 

sebagai bagian dari penyakit sistemik dan hubungan dengan obat – obatan, 

atau toksin maka disebut sindrom nefrotik sekunder. 

 Menurut Reka Medis RSUD Banyumas, (2014), SN termasuk penyakit 

10 besar di ruang anak kanthil RSUD Banyumas. Data yang terkena penyakit 

sindrom nefrotik selama empat bulan terakhir dihitung mulai bulan Maret, 

April, Mei, Juni, pada tahun 2014, yaitusejumlah 4 orang anak, diantarannya 2 

seorang perempuan, dan 2 seorang laki –laki. Dan jumlah orang yang 

meninggal adalah tidak ada.  

Untuk mempertahankan status pasien dengan Sindrom Nefrotik (SN), 

yaitu, memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien 

dengan kelebihan volume cairan pada An, D dengan sindrom nefrotik (SN) di 

ruang kantil di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang dilakukan pada 
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tanggal 06 – 07 Juni 2014 dimulai dari pengkajian diteruskan sampai  

evaluasi. 

 

B. Tujuan Penulisan 

a. Tujuan Umum 

 Melaporkan dan menerapkan /penerapan asuhan keperawatan pada 

pasien An.D dengan sindrom nefrotik dengan kelebihan volume cairan 

secara komprehensif. 

b. Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penulisan laporan sindrom nefrotik ini adalah 

untuk memberikan wawasan / memaparkan tentang kelebihan volume 

cairan pada pasien An. D yang meliputi: 

1. Melakukan pengkajian pada pasien An. D dengan sindrom nefrotik 

dengan kelebihan volume cairan. 

2. Melakukan analisa data serta merumuskan masalah pada pasien An. D 

dengan kelebihan volume cairan dengan sindrom nefrotik.  

3. Diagnosa keperawatan pada An. D dengan kelebihan volume cairan 

dengan sindrom nefrotik. 

4. Membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah 

keperawatan yang muncul pada An. D dengan sindrom nefrotik 

dengan kelebihan volume cairan. 

5. Melakukan implementasi sesuai yang direncana tindakan yang sudah 

direncanakan untuk pasien An. D dengan sindrom nefrotik. 
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6. Evaluasi terhadap pelaksanaan pada asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada pasien An. D dengan sindrom nefrotik.  

7. Mendokumentasikan terhadap pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada 

pasien An. D dengan sindrom nefrotik. 

 

C. Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan kasus dengan 

Sindrom Nefrotik (SN) pada An. D ini digunakan dengan teknik pengumpulan 

data dengan cara sebagai berikut :  

1. Observasi parsipasi. 

Cara pengumpulan data dengan melekukan observasi terhadap klien An. 

D, data dapat ditemukan dengan melakukan interaksi secara intens antara 

perawat – klien. 

2. Dengan cara wawancara 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara taya jawab penelitian akan 

memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan baik kepada 

klien, atau keluarga dan keluarga yang terdekat serta tenaga kesehatan 

yang bertugas di ruangan kanthil.  

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan melakukan dengan cara menggali sumber – 

sumber pengetahuan melalui buku – buku atau jornal terkini (dengan dapat 

melalui web atau telusur dengan internet) yang diperbolehkan terkait 

dengan Asuhan Keperawatan pada klien.  
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4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber – sumber informasi, seperti 

catatan rekam medik klien atau yang lainya.  

 
D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan pada An. D dengan Sindrom Nefrotik (SN) di 

lakukan di ruang Kanthil Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas pada hari 

jum’at  –  sabtu, tanggal 06-07 Juni 2014. 

 

E.  Manfaat Penulisan 

Dari hasil laporan kasus ini penulis berharap dapat memberikan suatu 

manfaat praktis dalam keperawatan yaitu sebagi panduan perawa tdalam 

pengelolaan kasus Sindrom Nefrotik khususnya dengan Kelebihan Volume 

Cairan. Selain itu juga dapat menjadi referensi serta sebagi perbandingan 

dengan yang lain khususnya pada program studi keperawatan,baik yang SI, 

atau DIII, yang mengena itentang Sindrom Nefrotik dengan kelebihan volume 

cairan.  

 

F. Tujuan Penulisan 

Adapun sistematika penyusunan laporan pengelolaan kasus ini adalah 

sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

   Pendahuluan adalah sebagai BAB pertama yang akan 

memaparkan tentang latar belakang masalah, tujuan penulis, 
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manfaat penulis, dan tempat serta waktu termasuk disini akan 

menjelaskan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

   Tinjauan pustaka akan membahas tentang pustaka – pustaka yang 

berkaitan dengan masalah dan pemecahannya. 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

   Laporan yang akan membahas tentang tinjauan kasus. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

   Pembahasan yang meliputi pengkajian, diagnosa keparawatan, 

rencana tindakan, implementasi, danevaluasi. 

BAB V  : PENUTUP 

  Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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