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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ginjal merupakan organ penting dari manusia. Berbagai penyakit yang 

menyerang fungsi ginjal dapat menyebabkan beberapa masalah pada tubuh 

manusia, seperti penumpukan sisa-sisa metabolisme, tidak seimbangnya 

asam-basa dan penurunan produksi hormon yang dapat menyebabkan gagal 

ginjal kronik (Hamid dan Azmi, 2009). Penyakit Gagal Ginjal Kronik (GGK) 

prevalensinya semakin meningkat setiap tahun di negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia yang diperkirakan ada sekitar 40-60 kasus perjuta 

penduduk pertahun. Sementara itu di Amerika dari 142.488 pasien terdapat 

90% nya menjalani hemodialisis (Silviani, 2011). Bahkan terdapat 200.000 

dialisis dan transplantasi ginjal pada pasien dengan peningkatan hampir 10% 

setiap tahunnya (Lardo dan Nasution, 2004). Peningkatan penyakit ini tidak 

hanya terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi juga di negara 

maju seperti Amerika. 

Penderita dengan penyakit ginjal kronis (chronic kidney disease = 

CKD) cenderung mengalami progresivitas seiring dengan perjalanan waktu, 

hal ini dapat terjadi oleh karena kelainan pada struktur ginjal dengan 

melanjutnya tahapan penurunan fungsi ginjal dan akhirnya menjadi CKD 

(Unita dan Rasyid, 2005). Menurut Suryanto dan Ulya (2007), hemodialisis 

digunakan sebagai salah satu terapi untuk menggantikan fungsi ginjal yang 
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memburuk, akan tetapi penderita yang menjalani hemodialisis selalu 

mengalami anemia (80-95%). Bahkan di tahun 2005 berdasarkan penelitian di 

tiga rumah sakit di Bandung dari 40 responden, 100% responden menderita 

anemia dengan rentang kadar Hemoglobin 7,1-9,7 g/dl (Roesli et al., 2005).  

Kelangsungan hidup pasien hemodialisis berbeda-beda karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya umur, jenis kelamin, dan lama 

menjalani hemodialisis. Selain itu rendahnya angka kelangsungan hidup 

penderita dengan hemodialisis maupun dialisis peritoneal juga dipengaruhi 

oleh faktor tidak adekuatnya hemodialisis dan faktor lain di luar hemodialisis 

seperti status nutrisi, psikososial dan komorbiditas yang menyertai kondisi 

gagal ginjal (Widiyatmoko, 2009). 

Menurut Rivai (2009), hipoalbuminemia merupakan komplikasi yang 

umum ditemui pada penyakit ginjal kronik. Dengan dilakukannya terapi 

hemodialisis dapat pula menyebabkan keadaan hipoalbuminemia yang dapat 

memperburuk kelangsungan hidup pasien hemodialisis. Kadar albumin 

kurang dari 3,5 gram/dl termasuk faktor risiko utama mortalitas pada pasien 

hemodialisis. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara 

derajat lama hemodialisis dengan status albumin serum pasien hemodialisis.  

Fungsi ginjal dapat dievaluasi dengan berbagai uji laboratorium secara 

mudah. Langkah awal dimulai dengan pemeriksaan urinalis lengkap, 

termasuk pemeriksaan sedimen kemih. Pengukuran kadar kreatinin serum 

berguna untuk evaluasi gambaran fungsi ginjal secara umum (Noer, 2006). 

Tindakan hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronik dengan kadar ureum 
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dan kreatinin yang tinggi merupakan cara untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup pasien dengan tujuan menurunkan kadar ureum, 

kreatinin, dan zat-zat toksik lainnya dalam darah (Nugrahani, 2007). 

Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan masalah medik, sosial dan 

ekonomi yang sangat besar bagi pasien dan keluarganya, khususnya di 

negara-negara yang sedang berkembang yang memiliki sumber-sumber 

terbatas untuk membiayai pasien dengan gagal ginjal terminal. Penyakit 

ginjal merupakan penyakit tidak menular tetapi menimbulkan kematian dan 

membutuhkan biaya mahal untuk pengobatan yang terus berlangsung seumur 

hidup pasien (Alam & Hadibroto, 2007). Banyak pasien tidak mampu 

melakukan hemodialisis dikarenakan biaya yang mahal. Apabila terapi 

hemodialisis berhenti tanpa anjuran dokter dapat mengakibatkan keadaan 

yang fatal bahkan kematian (Nurini, dkk., 2011). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang penulis lakukan di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi jumlah pasien yang menjalani hemodialisis sebanyak 390 

pasien pada tahun 2009, 586 pasien pada tahun 2010, dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2011, yaitu sebanyak 714 pasien. Sebagai rumah 

sakit rujukan dan memiliki klinik hemodialisis, Rumah sakit Dr. Moewardi 

menerima banyak kunjungan pasien hemodialisis. Ini terlihat pada data 

jumlah kunjungan terapi hemodialisis sebanyak 9.998 pada tahun 2010, dan 

kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 12.139 kunjungan. 

Sampai saat ini penelitian mengenai kelangsungan hidup pasien 

hemodialisis terutama dilihat dari kadar hemoglobin, kadar albumin, kadar 
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kreatinin dan status pembayaran masih jarang dilakukan. Bahkan data 

mengenai kelangsungan hidup pasien hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi 

belum ada. Pihak rumah sakit tidak menghitung kelangsungan hidup pasien 

hemodialisis dan hanya mencatat kedatangan serta berakhirnya terapi 

hemodialisis, baik berakhir dengan kesembuhan maupun berakhir dengan 

kematian.  

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian mengenai 

“Hubungan antara kadar hemoglobin, kadar albumin, kadar kreatinin dan 

status pembayaran  dengan kematian pasien gagal ginjal kronik di RSUD Dr. 

Moewardi”. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi penderita 

gagal ginjal kronik dan klinisi dalam menjalankan terapi hemodialisis. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan 

antara kadar hemoglobin, kadar albumin, kadar kreatinin dan status 

pembayaran dengan kematian pasien gagal ginjal kronik di RSUD Dr. 

Moewardi?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis karakteristik umum pasien gagal ginjal yang menjalani 

hemodialisis rutin di RSUD Dr. Moewardi. 

2. Menganalisis perbedaan rata-rata kadar hemoglobin antara kelompok 

meninggal dengan kelompok hidup pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani terapi hemodialisis. 
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3. Menganalisis hubungan antara kadar albumin dengan kematian pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis. 

4. Menganalisis perbedaan rata-rata kadar kreatinin antara kelompok 

meninggal dengan kelompok hidup pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis. 

5. Menganalisis hubungan antara status pembayaran dengan kematian pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas 

mengenai hubungan antara kadar kreatinin dengan kematian penderita 

penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis sehingga 

masyarakat lebih memperhatikan pola hidupnya. 

2. Manfaat Bagi RSUD Dr. Moewardi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada 

RSUD Dr. Moewardi dan Sub Nefrologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam, 

guna menambah perhatian dalam penanganan pasien hemodialisis agar 

meningkat kelangsungan hidupnya. 

3. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya. 

 


