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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Penyakit ginjal kronik (PGK) adalah keadaan dimana terjadinya 

kerusakan pada struktur atau fungsi ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan 

dengan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml/min/1,73m2.1 Menurut 

hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK di tahun 1990 

merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia dan naik hingga 

urutan ke-18 pada tahun 2010. Di Indonesia, perawatan penyakit ginjal 

mengeluarkan biaya BPJS yang cukup besar setelah penyakit jantung.2 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi penyakit ginjal 

kronik meningkat dari 2% di tahun 2013 menjadi 3,8% di tahun 2018.3 

Pasien yang mengalami penyakit ginjal kronik yang telah 

memasuki stadium 5 atau memasuki tahap akhir memerlukan penanganan 

terapi pengganti seperti hemodialisis, peritoneal dialisis atau transplantasi 

ginjal.4 Berdasarkan Indonesia Renal Registry tahun 2014, pasien 

menjalankan hemodialisis sebanyak 82%, peritoneal dialisis sebanyak 

12,8%, dan transplantasi ginjal sebanyak 2,6%.2 Selain itu, pasien yang 

menjalankan terapi hemodialisis di Indonesia mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah pasien baru yang 

menjalankan hemodialisis sebanyak 25.446 orang yang sangat jauh 

berbeda apabila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya berjumlah 

9.649 orang (Pernefri, 2016).5 Di Indonesia hemodialisis dilakukan 2 kali 

seminggu dengan durasi selama 5 jam atau sebanyak 3 kali seminggu 

dengan durasi dialisis selama 4 jam.4 

Sarkopenia adalah kondisi dimana terjadinya penurunan massa dan 

kekuatan otot yang terjadi secara bertahap seiring bertambahnya usia.6 

Menurut studi di Eropa, prevalensi sarkopenia pada lansia mengacu pada 
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EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older People) 

berkisar antara 7,5%-77,6%.7 Sedangkan menurut studi yang dilakukan di 

Bandung, prevalensi sarkopenia pada lansia mengacu pada Asian 

Working Group for Sarcopenia (AWGS) sebanyak 9.1% (7.4% laki-laki 

and 1.7% perempuan), sedangkan prevalensi sarkopenia berdasarkan cut-

off populasi Taiwan sebesar 40,6% (20,1% laki-laki dan 20,5% 

perempuan)8 dan berdasarkan studi yang dilakukan di Malang, prevalensi 

sarkopenia pada lansia berdasarkan kriteria EWGSOP sebanyak 45,69%.9 

Menurut studi yang dilakukan di Italia, prevalensi sarkopenia pada pasien 

PGK sebanyak 24%.10 Menurut studi di China, prevalensi sarkopenia 

pada pasien yang menjalankan hemodialisa sebanyak 13,7% (15% pada 

laki-laki dan 11,8% pada perempuan)11 sedangkan menurut studi yang 

dilakukan di Bengkulu, sebanyak 70% pasien dengan hemodialisis 

memiliki kekuatan otot yang minimal.12 Sarkopenia dapat disebabkan 

oleh banyak hal seperti penuaan atau pertambahan usia, gaya hidup 

menetap atau jarang melakukan aktivitas fisik, malnutrisi karena 

kurangnya asupan protein, resistensi insulin, inflamasi, dll. Sarkopenia 

dapat menyebabkan penurunan aktivitas fisik dan kualitas hidup serta 

meningkatkan morbiditas dan resiko kematian.6 Pada pasien penyakit 

ginjal kronik, sarkopenia merupakan salah satu hal yang cukup sering 

terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai mekanisme yang kemudian 

menyebabkan berkurangnya kekuatan dan massa otot.13 Prevalensi 

mortalitas pada pasien hemodialisis dengan sarkopenia sebesar 11,1% 

sedangkan pada non-sarkopenia hanya sebesar 0,88%.11 Sarkopenia pada 

PGK juga dapat menyebabkan terjadinya depresi. Diagnosis sarkopenia 

dapat ditegakkan apabila terdapat penurunan massa otot, kekuatan otot, 

dan fungsi otot yang dinilai dengan kecepatan berjalan.14 

Malnutrisi adalah kondisi dimana terjadinya ketidakseimbangan 

antara energi, protein dan kadar nutrisi lain yang dapat memberikan efek 

negatif bagi tubuh. Menurut studi di Eropa, prevalensi malnutrisi pada 
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populasi lanjut usia sebesar 6,5%-85%.7 Menurut studi di Turki, 

prevalensi mortalitas pada populasi lanjut usia yang mengalami 

malnutrisi sebanyak 28%.15 Malnutrisi cukup sering terjadi pada pasien 

penyakit ginjal kronik (PGK) yang menjalankan hemodialisis dan 

merupakan faktor resiko morbiditas dan mortalitas.16 Menurut studi yang 

dilakukan di Pakistan, lebih dari 50% pasien dengan hemodialisis 

memiliki resiko terjadinya malnutrisi.17 Menurut studi yang dilakukan di 

Padang, prevalensi malnutrisi pada pasien PGK yang menjalankan 

hemodialisis berkisar antara 54,24%-55,93%.18 Malnutrisi pada pasien 

hemodialisis secara spesifik disebut dengan protein energy wasting 

(PEW).14 Menurut studi di China, prevalensi PEW pada pasien 

hemodialisis berkisar antara 18-75%.11 PEW pada pasien hemodialisis 

dapat disebabkan oleh karena penurunan asupan protein dan 

meningkatnya katabolisme dalam tubuh.14 Menurut Beatriz dkk, 

malnutrisi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya sarkopenia pada lanjut usia.7 Menurut studi yang dilakukan di 

Turki, prevalensi mortalitas pada pasien yang mengalami malnutrisi dan 

sarkopenia pada pasien lanjut usia sebesar 24,7%.15 Menurut Hiroaki dkk, 

malnutrisi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

sarkopenia pada pasien hemodialisis.14 

Menurut Saka dkk, terdapat hubungan antara malnutrisi dan 

sarkopenia pada pasien lanjut usia.15 Menurut penelitian Simone dkk, 

terdapat hubungan antara sarkopenia dan malnutrisi pada pasien PGK.10 

Namun masih belum terdapat banyak penelitian mengenai hubungan 

antara malnutrisi dengan sarkopenia pada pasien hemodialisis khususnya 

di Indonesia, dan juga belum terdapat penelitian yang melibatkan pasien 

Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci sebagai subjek penelian. 

Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian berjudul sarkopenia dan malnutrisi ini. Selain itu, malnutrisi 

pada sarkopenia berdampak negatif pada pasien hemodialisis dimana 
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menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup, serta peningkatan 

resiko morbiditas dan mortalitas.13,14 Oleh karena itu, dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan kedua hal tersebut 

sehingga penanganan malnutrisi dan sarkopenia pada pasien PGK dapat 

teratasi dengan baik dan menurunkan kemungkinan terjadinya dampak-

dampak negatif pada pasien. 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Malnutrisi dan sarkopenia pada pasien PGK dapat menimbulkan 

dampak- dampak negatif seperti penurunan kualitas hidup, dan 

meningkatnya resiko morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu, 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan kedua hal 

tersebut sehingga  penanganan malnutrisi dan sarkopenia pada pasien 

PGK dapat teratasi dengan baik dan menurunkan kemungkinan 

terjadinya dampak-dampak negatif pada pasien. Selain itu, belum 

terdapat banyak penelitian mengenai hubungan antara malnutrisi dengan 

sarkopenia pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalankan 

hemodialisis khususnya di Indonesia dan juga belum terdapat penelitian 

yang melibatkan pasien Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci 

sebagai subjek penelian. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui hubungan kedua hal tersebut terutama pada 

pasien Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Apakah terdapat hubungan antara malnutrisi dan sarkopenia pasien 

PGK yang menjalankan hemodialisis? 

1.3.2 Bagaimana prevalensi malnutrisi, prevalensi sarkopenia serta 

prevalensi malnutrisi dan sarkopenia pada pasien PGK yang 

menjalankan hemodialisis di RSUS Lippo Karawaci? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 
 

Mengetahui hubungan antara malnutrisi dan sarkopenia pada pasien 

penyakit ginjal kronik (PGK) yang menjalankan hemodialisis. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1.4.2.1 Mengetahui prevalensi malnutrisi pasien PGK yang 

menjalankan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Siloam 

(RSUS) Lippo Karawaci. 

1.4.2.2  Mengetahui prevalensi sarkopenia pada pasien PGK yang 

menjalankan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Siloam 

(RSUS) Lippo Karawaci. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 
 

1.5.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai hubungan antara malnutrisi dan 

sarkopenia pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK) yang 

menjalankan hemodialisis. 

1.5.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi 

penelitian berikutnya mengenai hubungan antara malnutrisi 

dan sarkopenia pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK) 

yang menjalankan hemodialisis. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1  Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi 

untuk mengetahui prevalensi malnutrisi dan prevalensi 

sarkopenia pasien PGK yang menjalankan hemodialisis. 

1.5.2.2  Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi 

untuk mengetahui prevalensi malnutrisi pasien PGK yang 
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menjalankan hemodialisis sehingga dapat mencegah atau 

mengurangi resiko terjadinya sarkopenia. 
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