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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Ginjal merupakan organ yang penting dalam menjaga keseimbangan 

elektrolit pada tubuh, yang berfungsi melakukan proses filtrasi pada darah 

agar zat-zat yang tidak digunakan dikeluarkan melalui urin. Gangguan pada 

ginjal dapat mempengaruhi struktur dan fungsi. Gangguan pada ginjal dapat 

berupa Gagal Ginjal Akut (GGA) yang durasinya kurang dari 3 bulan dan 

Gangguan Ginjal Kronik (GGK) atau yang sekarang disebut Penyakit Ginjal 

Kronik (PGK) yang berdurasi lebih dari 3 bulan. Salah satu gangguan ginjal 

yang cukup sering menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah PGK. 

PGK adalah gangguan ginjal yang bersifat ireversibel dan progresif.  

Penyakit ginjal kronik tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas di awal 

sehingga tidak mengganggu aktivitas. Namun, jika terlalu lama dibiarkan 

maka akan berkembang menjadi lebih buruk atau stadium akhir. Apabila hal 

itu terjadi, metode umum yang digunakan untuk terapi adalah hemodialisis 

dan transplantasi ginjal. 1 

Studi Global Burden of Disease (GBD) 2015 juga memperkirakan bahwa, di 

tahun 2015, 1,2 juta orang meninggal karena gagal ginjal, meningkat 32% 

sejak 2005. Selain itu, setiap tahun, sekitar 1,7 juta orang diperkirakan 

meninggal karena GGA. Secara keseluruhan, oleh karena itu, diperkirakan 5-

10 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit ginjal. 2 
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Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, menurut data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) di tahun 2018,  hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

prevalensi PGK 0,38% di Indonesia berdasarkan kelompok umur, umur 15-

24 tahun (13%), 25-34 tahun (0,23%), 35-44 tahun (0,33%), 45-54 tahun 

(0,56%), 55-64 tahun (0,72%), 65-74 tahun (0,82%), 75+ (0,75%) dan pada 

provinsi Banten terdapat 0,25%. Sedangkan proporsi pasien PGK yang 

menjalani hemodialisis terdapat 19,33% dan pada provinsi Banten 28,47%.3 

Indonesian Renal Registry (IRR) melaporkan di tahun 2017 penyebab PGK 

tiga terbanyak adalah hipertensi (36%), nefropati diabetik (29%), dan diikuti 

dengan Glumerulopati Primer (12%). Sejak tahun 2015 hingga 2017 jumlah 

pasien hemodialisis terus meningkat, baik pasien baru maupun pasien aktif. 4 

Hemodialisis (HD) menjadi metode terapi untuk pengganti fungsi ginjal dan 

keberlangsungan hidup bagi pasien. Ada dua jenis dialisis, yaitu hemodialisis 

dan dialisis peritoneal. Jumlah pasien baru HD meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah unit HD5. Hemodialisis dapat membantu hidup lebih 

lama, tetapi bukan obat untuk penyakit ginjal, hal tersebut juga 

mempengaruhi perubahan hidup pasien. Aspek tersebut meliputi fisik, 

psikologis, sosial ekonomi serta lingkungan seperti hilangnya kebebasan, rasa 

aman, harga diri, ketergantungan pada keluarga, dan berkurangnya 

pendapatan finansial. 6 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai 

persepsi individu tentang posisi kehidupan dalam konteks budaya dan sistem 

nilai di mana hidup berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan masalah.7 
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Kualitas hidup pasien hemodialisis berbeda dengan individu yang sehat 

sehingga harus diperhatikan. PGK dapat menjadi kelemahan kehidupan 

pasien sehingga menyebabkan gangguan kualitas hidup. Berdasarkan 

penelitian yang Barzegar, dkk lakukan pada tahun 2017 di Iran pada Rumah 

Sakit Imam Sajjad menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada 

pasien menjalani HD menunjukkan kualitas hidup yang buruk pada pasien. 8 

Sedangkan penelitian di Aceh Utara tahun 2015 oleh Husna dkk (dan kawan 

kawan), menyatakan tidak terdapat hubungan antara lamanya HD dengan 

kualitas hidup pasien PGK yang menjalani HD.9 Penilaian kualitas hidup 

pada pasien HD dapat membantu perencanaan strategi perawatan individu, 

mengevaluasi kualitas perawatan medis, serta memberi kesempatan 

mengevaluasi efek dari perawatan HD. 6,10 Berdasarkan beberapa penelitian 

diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, hubungan antara 

lamanya hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien HD. 

1.2.Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah penyakit Ginjal Kronis merupakan 

salah satu penyakit yang diperhatikan oleh dunia. Hemodialisis dengan 

kualitas hidup pasien ginjal kronik dipengaruhi oleh banyak faktor salah 

satunya adalah lama hemodialisis.  
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1.3.Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada hubungan antara lamanya hemodialisis dengan kualitas hidup 

pasien penyakit ginjal kronik di Rumah Sakit Umum (RSU) Siloam Lippo 

Karawaci? 

1.4.Tujuan Penelitian 

1.4.1.Tujuan umum: 

Untuk mengetahui hubungan antara lama hemodialisis dengan dengan 

kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik. 

1.4.2.Tujuan khusus: 

Untuk mengetahui rata-rata lama hemodialisis di Unit Hemodialisis 

Rumah Sakit Umum Siloam. 

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1.Manfaat akademik: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pengetahuan 

penulis mengenai hubungan lama hemodialisis dengan kualitas hidup 

pasien penyakit ginjal kronis 

2. Menjadi informasi untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH 

mengenai kualitas hidup dengan karakter lama menjalani hemodialisis 

3. Menjadi dasar penunjang untuk penelitian selanjutnya 
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1.5.2.Manfaat praktis:  

Penelitian ini dapat menjadi data atau informasi bagi masyarakat dan tenaga 

kesehatan yang berada di Rumah Sakit Umum Siloam untuk mengevaluasi 

perawatan yang diberikan kepada pasien yang menjalani hemodialisa.


