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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penurunan bertahap dari fungsi ginjal dari waktu ke waktu dikenal sebagai 

gagal ginjal kronik (GGK). National Kidney Foundation dalam buku Black dan 

Hawks (2014) menjelaskan GGK sebagai kerusakan ginjal dengan kadar filtrasi 

glomerulus <60 ml/menit/1,73m2 selama lebih dari 3 bulan. Penyakit ginjal kronis 

mencakup kondisi yang merusak ginjal dan menurunkan kemampuannya dalam 

menjaga keseimbagan tubuh. Jika penyakit ginjal memburuk, limbah bisa 

menumpuk dalam tubuh dalam jumlah yang besar dalam darah dan memperparah 

kondisi tubuh seseorang. Populasi dunia yang menderita GGK adalah sebesar 10% 

dan jutaan dari mereka meninggal karena tidak memiliki akses yang mendukung. 

Menurut Global Burden of Desease Study tahun 2010, GGK menduduki peringkat 

27 penyebab kematian di dunia pada tahun 1990 yang meningkat ke 18 pada tahun 

2010. Rata-rata penderita berusia 65-74 tahun, diperkirakan 1 dari 5 pria dan 1 dari 

4 wanita menderita GGK (NIH-NIDDK, 2016). Di Amerika Serikat, kejadian dan 

prevelensi gagal ginjal meningkat di tahun 2014. Data menunjukan setiap tahun 

200.000 orang Amerika menjalani hemodialisis karena gangguan ginjal kronis 

Di Indonesia telah dilakukan penelitian data responden yang mendapatkan 

diagnosis dokter menderita penyakit GGK. Hasil dari riset kesehatan dasar 

Riskesdas (2013), populasi umur ≥ 15 tahun yang terdiagnosis GGK sebesar 0,2%. 

Angka ini memang cukup rendah jika dibandingkan dengan penyakit GGK di 
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negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena Riskesdas pada  tahun 2013 hanya 

menangkap data orang yang terdiagnosis GGK sedangkan sebagian besar GGK di 

Indonesia baru terdiagnosis pada tahap lanjut dan akhir (Depkes, 2017). Data 

Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) tahun 2015 menyebutkan bahwa 

pasien hemodialisa aktif sebanyak 21050 dan pasien baru 30554 dengan persentase 

penyakit penyebab terbesar adalah GGK yaitu 89%. Pasien GGK merupakan pasien 

terbanyak (89%) diikuti dengan pasien Gagal Ginjal Akut (GGA) sebanyak 7%, 

dan pasien Akut dalam GGK sebanyak 4%. Peningkatan jumlah pasien gagal ginjal 

akut yang menjalani dialisis dapat diasumsikan bahwa pasien-pasien tersebut 

dengan kondisi berat sehingga memerlukan terapi pendukung ginjal (renal 

support). Angka pasien baru yang lebih tinggi dibandingkan pasien aktif  tersebut 

memberikan makna bahwa terjadi peningkatan pasien yang terdiagnosis menderita 

GGK pada tahun 2015 dan harus menjalani hemodialisa sebagai treatment untuk 

membantu menggantikan fungsi ginjal yang hilang.  

Menurut data dari Indonesia Renal Registry (2015), penyebab pertama dari 

GGK di Indonesia adalah Hipertensi (44%) yang diikuti oleh diabetes pada urutan 

kedua (22%). Penyakit GGK dari hipertensi sebanyak 7602 dan diabetes sebanyak 

3873. Fitriana (2012) di dalam Ali., Masi. dan, Kallo (2017) menyatakan bahwa 

pasien hemodialisis dengan tekanan darah 130/80 mmHg akan mengalami 

kerusakan ginjal yang lebih dini, menurut hasil penelitian dari 547 insiden pre-

dialisis 89 % diantaranya mengalami tekanan darah diatas 130/80 walaupun sudah 

selesai diberikan terapi dan pemberian anti hipertensi dan hanya 11 % yang 

mempunyai tekanan darah dibawah 130/80. 
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GGK merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel 

mengakibatkan perubahan fisiologis yang tidak dapat diatasi lagi dengan cara 

konservatif,sehingga membutuhkan terapi pengganti ginjal (Rahman,2014). 

Penatalaksanaan GGK yang paling tepat ialah mengobati penyakit dasarnya, 

dimana sebelum terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG), sehingga 

perburukan fungsi ginjal tidak terjadi. Sebaliknya, bila LFG sudah menurun sampai 

20-30% dari normal, terapi terhadap penyakit dasar sudah tidak banyak bermanfaat 

(Poluan., Sugeng. dan, Surachmanto., 2016). Menurut Kidney Dialysis Foundation 

(2018), terdapat 3 terapi pengganti ginjal, antara lain: Hemodialisa, peritoneal 

dialisa, dan transplantasi ginjal. Terapi hemodialisa (HD) adalah yang paling 

banyak dilakukan dan jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat (Rahman, 

2014). Ningsih., Rachmadi., dan Hammad (2012) menyatakan bahwa di Indonesia 

saat ini tercatat sekitar 70 ribu penderita GGK memerlukan cuci darah. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dialisis adalah tindakan 

medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari 

pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang 

optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis (Depkes, 2017).  

Menurut National Kidney Foundation (2015), menyatakan bahwa hemodialisa 

menggunakan mesin dan sebuah penyaring yang disebut artificial kidneys (ginjal 

buatan) atau yang dikenal dengan dialyzer. Tujuan dari hemodialisa adalah untuk 

mengeluarkan kelebihan cairan di dalam tubuh di antara waktu menjalani terapi 

(Oxford University Hospital, 2015). Dokter akan membuka akses sehingga darah 
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bisa keluar menuju mesin dan masuk kembali ke pembuluh darah. Dialyzer 

memiliki dua bagian, satu untuk darah dan satu untuk cairan pencuci yang disebut 

dialisat. Selaput tipis memisahkan kedua bagian ini. Sel darah, protein dan hal 

penting lainnya tetap ada dalam darah  karena terlalu besar untuk melewati 

membran. Produk limbah yang lebih kecil di dalam darah, seperti urea, kreatinin, 

potasium dan cairan ekstra melewati membran dan hanyut. Proses HD ini biasanya 

dilakukan dua sampai tiga kali seminggu yang memakan empat sampai 5 jam setiap 

kali HD (Smeltzer & Bare, 2008 di dalam Rahman, 2014). 

Pada pasien gagal ginjal kronik, tindakan untuk mempertahankan hidupnya 

salah satunya dengan terapi hemodialisis dan taat terhadap intervensi yang 

diberikan bagi penderita gagal ginjal (Hakiki, 2015). Meskipun Hemodialisa dapat 

memperpanjang hidup pasien GGK, tetapi tidak akan memperbaiki fungsi ginjal 

yang hilang Smeltzer dan Bare 2008 di dalam Rahman (2014). Pasien yang sering 

menjalani hemodialisa memiliki banyak masalah, termasuk retensi garam dan air, 

retensi fosfat, hiperparatiroidisme sekunder, hipertensi, anemia kronis, 

hiperlipidemia, dan penyakit jantung Ningsih, et al. (2012).  

Masalah yang paling sering timbul pada pasien GGK yang menjalani 

hemodialisa adalah peningkatan volume cairan diantara dua waktu dialisis atau 

dikenal dengan intradialytic weight gain (IDWG); yang dimanifestasikan dalam 

penambahan berat badan dan edema (Rahman, 2014). Oleh karena itu intervensi 

yang diberikan bagi penderita gagal ginjal adalah pembatasan asupan cairan yang 

dianjurkan oleh medis. Pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi 

hemodialisis yang mengalami kegagalan dalam diet, pengaturan cairan dan 
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pengobatan memberikan dampak yang besar dalam morbiditas dan kelangsungan 

hidup pasien (Hakiki, 2015). Terjadinya penambahan berat badan diantara dua 

waktu dialisis (IDWG) akan menimbulkan berbagai masalah baru bagi pasien 

diantaranya adalah hipertensi, edema perifer, edema pulmonal, serta dapat 

meningkatkan resiko dilatasi serta hipertrofi jantung (Smaltzer & Bare, 2008 di 

dalam Rahman, 2014). 

Oxford University Hospital (2015) menjelaskan tentang keseimbangan cairan 

pada pasien GGK yang menjalani hemodialisis dengan mendetail. Ketika pasien 

akan menjalani hemodialisa, maka biasanya perawat akan memberitahukan berat 

ideal atau berat kering (dry weight). Berat badan kering adalah berat dimana tubuh 

medekati keadaaan tidak memiliki cairan berlebihan. Kemudian perawat akan 

mengatur berapa berat (cairan) yang dikeluarkan selama proses dialisis. Normalnya 

berat badan yang bertambah selama rentang waktu dialisis adalah 1-2 kilogram(kg). 

Jika lebih dari 2 kg, itu artinya pasien minum terlalu banyak dan dapat 

menyebabkan masalah bagi pasien. Cahyaningsih (2008) di dalam Ningsih, et al 

(2012) menyatakan berat badan ideal adalah berat badan yang harus dicapai pasien 

di akhir dialisis. Berat badan di bawah berat badan ideal akan muncul gejala 

dehidrasi dan atau deplesi volume misalnya hipotensi, kram, hipotensi postural atau 

pusing. Berat badan diatas berat badan ideal akan muncul tanda dan gejala 

kelebihan cairan misalnya hipertensi, edema, sesak nafas. Tanda-tanda ini harusnya 

tidak muncul bila berat badan pasien hanya naik satu sampai dua kilogram di atas 

berat badan idealnya.  
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Pentingnya pembatasan cairan harus benar-benar dipahami oleh pasien GGK 

yang menjalani hemodialisa. Berdasarkan hasil obervasi peneliti, pasien GGK yang 

menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat diberikan edukasi 

oleh perawat mengenai pembatasan cairan pasien ketika berada di rumah. Akan 

tetapi pasien di ruang hemodialisa masih mengalami peningkatan berat badan di 

atas rekomendasi normal kenaikan berat badan didalam rentang waktu dialisa oleh 

Oxford University Hospital (2015) yaitu satu hingga dua kilogram. Menurut hasil 

penelitian Arnold, Issar, krishnan dan Pussel (2016), GGK bisa memengaruhi 

sistem saraf seseorang dimana risiko terkena gangguan kognitif dan demensia. 

Gangguan kognitif dapat memengaruhi dua atau lebih area fungsi kognitif tetapi 

tidak memengaruhi fungsi sehari-hari. Demensia dikarakteristikkan dengan 

penurunan secara persisten dari fungsi kognitif dan gangguan perilaku yang cukup 

kuat untuk memengaruhi fungsi aktifitas sehari-hari. Hasil penelitian juga 

menyatakan bahwa prevalensi dan progresi dari penurunan kognitif dipengaruhi 

oleh tingkatan gagal ginjal pasien, dimana setiap penurunan GFR per 

10 mL/min/1.73 m2, terjadi kenaikan resiko 11% prevalensi gangguan kognitif. 

Fenomena yang ditemukan di ruangan hemodialisa di satu rumah sakit swasta 

Indonesia Bagian Barat adalah terdapat peningkatan berat badan di atas 

rekomendasi. Peneliti melakukan observasi peningkatan berat badan di dalam satu 

shift pada tanggal 23 Maret 2018 di ruangan hemodialisa di satu rumah sakit swasta 

Indonesia Bagian Barat. Hasilnya adalah ditemukan delapan dari sembilan belas 

pasien yang mengalami peningkatan berat badan diatas dua kilogram.  Hal ini tentu 

akan berbahaya bagi pasien karena hipertensi, edema, sesak nafas. Berdasarkan 
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latar belakang penelitian dan melihat pentingnya pengetahuan pasien dalam 

pembatasan cairan di rumah, maka peneliti melakukan tinjaun lebih lanjut tentang 

“Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasien Gagal Ginjal Kronis Tentang Pembatasan 

Cairan di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Gagal Ginjal Kronis (GGK) adalah penurunan bertahap dari fungsi ginjal dari 

waktu ke waktu dikenal sebagai gagal ginjal kronik. GGK merupakan gangguan 

fungsi renal yang progresif dan irreversible yang mengakibatkan perubahan 

fisiologis yang tidak dapat diatasi lagi dengan cara konservatif sehingga mereka 

membutuhkan terapi pengganti ginjal, salah satunya adalah hemodialisa. Masalah 

yang paling sering timbul pada pasien GGK yang menjalani hemodialisa adalah 

peningkatan volume cairan diantara dua waktu dialisis yang dimanifestasikan 

dalam penambahan berat badan dan edema (Rahman, 2014). Ketika pasien akan 

menjalani hemodialisa, maka perawat akan memberikan edukasi tentang 

pembatasan cairan selama pasien berada di rumah, akan tetapi pasien masih 

mengalami peningkatan berat badan diatas rekomendasi peningkatan berat badan 

normal selama di rumah yaitu satu sampai dua kilogram (Oxford University 

Hospital, 2015). Menurut hasil penelitian Arnold, Issar, krishnan dan Pussel (2016), 

GGK bisa memengaruhi sistem saraf seseorang dimana risiko terkena gangguan 

kognitif dan demensia yang mungkin memengaruhi tingkat pengetahuan pasien 

GGK terhadap pembatasan cairan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana pengetahuan pasien tentang pembatasan cairan 

ketika menjalani terapi hemodialisa di rumah sakit swasta di bagian barat. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran 

pengetahuan pasien GGK tentang pembatasan cairan.  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

pasien dalam tiga domain  tahu, paham, dan bagaimana pengetahuan dalam aplikasi 

dari pasien GGK tentang pembatasan cairan. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan 

pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi 

para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu keperawatan 

khususnya  dalam menangani pasien GGK yang menjalani Hemodialisa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Pelayanan di Rumah Sakit  

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan di Rumah Sakit. Dengan mengetahui penerapan pengetahuan 

pasien GGK  dalam mempertahankan berat badan kering, dapat menjadi 

evaluasi terhadap edukasi yang telah dilakukan oleh tenaga medis. Selain 

itu tenaga medis juga dapat menentukan intervensi untuk meningkatkan 

atau mempertahankan kualitas pelayanan di rumah sakit khususnya di 

ruangan hemodialisa di rumah sakit swasta di bagian barat. 
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b) Bagi Peneliti 

Penelitian ini membuat peneliti mengetahui gambaran tingkat 

kepatuhan terhadap batasan cairan pada pasien hemodialisa di sakit swasta 

di bagian barat. 

c) Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahun serta 

mengembangkan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan sistem 

urologi terutama pada pasien dengan GGK yang menjalani hemodialisa 

dengan batasan cairan. 

d) Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat digunakan menjadi dasar untuk melakukan 

penelitian evidence based serupa dengan kasus menyerupai sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

 

 

 

 

 

 

 




