
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Chronic kidney disease (CKD) merupakan kondisi saat laju filtrasi 

glomerulus kurang dari 60 mL / menit / 1,73 m2 selama 3 bulan atau lebih, 

terlepas dari penyebab.(1) Atau dapat didefinisikan pula dengan kerusakan 

ginjal selama 3 bulan atau lebih dengan ditemukan keanehan struktural 

maupun fungsional pada ginjal. Di  Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013 

melaporkan prevalensi gagal ginjal kronis sebesar 0,2% dan diperkirakan 

8,9% penduduk terkena penyakit ginjal kronis. Berdasarkan data meta-

analisis, prevalensi penyakit ginjal kronik secara global memiliki rata-rata 

13.4% (2). Setiap tahunnya, prevalensi penyakit ginjal kronis meningkat 

sekitar 20-25%. Menurut Survei Perhimpunan Nefrologi Indonesia, kasus 

penyakit ginjal kronik di Indonesia menunjukkan 12,5 % (sekitar 25 juta 

penduduk) dari populasi mengalami penurunan fungsi ginjal. Perhimpunan 

Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) mendata dari populasi yang mengalami 

penurunan fungsi ginjal, jumlah pasien gagal ginjal kronis mencapai 

70.000 orang dan 13.000 diantaranya harus menjalani hemodialisis.(2) 

  Hemodialisis merupakan proses penyaringan sampah metabolisme 

dengan menggunakan membrane yang berfungsi sebagai ginjal buatan 

atau yang disebut dengan dialiser. (3)Seseorang yang menderita penyakit 

gagal ginjal kronis dan harus menjalani hemodialisis biasanya akan 

berhubungan erat dengan penurunan kadar hemoglobin darah didalam 

tubuh. Faktor yang mempengaruhinya adalah menurunnya kadar 

hemoglobin dalam darah yaitu kurang dari 10 gram persen atau hematokrit 

kurang dari sama dengan 30 persen.(4)Kurangnya kadar hemoglobin ini 

sering disebut sebagai anemia. Anemia yang dialami pasien gagal ginjal 

kronis akan berdampak pada aspek kualitas tidur serta pada aktivitas 

sehari-hari.(5)     Hasil penelitian Sabbatini di Italy mengatakan bahwa 78% 

pasien mengalami anemia dan gangguan kualitas tidur setelah menjalani 



hemodialisis. Namun, hasil penelitian ini menitik beratkan pada shift 

hemodialisis pasien dan tidak melihat pasien yang menggunakan obat-

obatan jangka panjang yang mempengaruhi kualitas tidur (obat DM, 

hipertensi) Menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu di RS 

kandou Manado, dari 1850 sampel 400 diantaranya mengalami anemia 

dan gangguan pada tidur. Namun penelitian tersebut tidak mendapatkan 

hasil seberapa besar anemia mempengaruhi gangguan kualitas tidur pada 

pasien yang menjalani hemodialisis. Pada penelitian lain di Indonesia, 

yaitu di Universitas Indonesia mengatakan bahwa dari 106 sampel hanya 

10 pasien yang mengalami gangguan tidur dan anemia. Sehingga 

penelitian tersebut memberikan hasil tidak adanya hubungan antara 

anemia dengan gangguan kualitas tidur. 

 Kualitas tidur sangat mempengaruhi kesehatan jasmani seseorang. 

Dan setiap manusia membutuhkan kualitas tidur yang cukup untuk 

kebutuhan tubuhnya masing-masing. Menurut data yang diterbitkan pada 

Sleep health mengenai kriteria kualitas tidur yang baik dikatakan bahwa 

pertama, ketika tidur seseorang terbangun tidak lebih dari satu kali atau 

terbangun selama 20 menit atau lebih setelah awalnya tertidur.Kedua, 

seseorang dapat tertidur pulas dalam waktu 30 menit atau kurang. Ketiga, 

seseorang dikatakan tidur dengan kualitas yang baik apabila minimal 

mencapai 8 jam untuk usia diatas 65 tahun dan 7-9 jam untuk usia 26-24 

tahun ketika tidur malam.(6) 

 Namun, ganguan pada kualitas tidur ini memang sangat sering 

ditemukan pada pasien dengan penyakit gagal gijal kronis (GGK). 

Gangguan Tidur pada pasien GGK berpengaruh terhadap jumlah atau 

lamanya tidur  

 Menurut data hasil penelitian diatas, belum jelas dikatakan bahwa 

faktor yang sangat mempengaruhi gangguan kualitas tidur pada pasien 

yang menjalani hemodialisis adalah kadar hemoglobin darah.  



1.2 Rumusan Masalah 

• Walaupun telah banyak dilaporkan mengenai terganggunya 

kualitas tidur pada pasien ckd dengan hemodialis, namun 

belum diungkapkan dengan jelas suatu hubungan antara 

pasien hemodialisis yang mengalami anemia dengan 

penurunan kualitas tidur pada pasien RSUS. Maka dari itu 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat dengan 

jelas hubungan yang dapat terjadi dari proses hemodialisis 

yang mempengaruhi kualitas hidup pasien terutama dalam 

kualitas tidurnya. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

• Apakah terdapat hubungan antara gangguan kualitas tidur 

dengan Anemia pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

• Mengetahui hubungan antara faktor hemodialisis terhadap 

kualitas tidur yang dinilai dengan menggunakan kuisioner 

Sleep Quality Assessment (PSQI)  

1.4.2. Tujuan Khusus 

• Mengetahui pengaruh kadar hemoglobin dalam darah 

terhadap kualitas tidur pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis. 
 

1.5 Manfaaat Penelitian                      

1.5.1. Manfaat Akademik 

• Mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah 

wawasan mengenai hubungan pengakit gagal ginjal kronik 



dan gangguan kualitas tidur pada pasien yang menjalani 

hemodialisis terutama dalam pengaruh kadar hemoglobin 

darah. 

1.5.2. Manfaat Klinis 

• Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi ilmiah 

mengenai hubungan kadar hemoglobin darah dengan 

gangguan kualitas tidur pasien gagal ginjal kronik. 

• Hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialysis sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien. 

• Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan dapat berguna sebagai bahan tambahan acuan 

untuk penelitian kualitas tidur pasien gagal ginjal kronik. 

	  




