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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Ginjal berperan sangat penting bagi sistem pengeluaran (ekskresi) 

manusia. Ginjal memiliki fungsi untuk mengeluarkan bahan dan sisa-sisa 

metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi, ginjal membuang zat-zat 

yang tidak diperlukan lagi dan mengambil zat-zat yang masih diperlukan 

tubuh, ginjal juga bertugas mengatur kadar air dan bahan lainnya di dalam 

tubuh ( Corwin, 2009). 

Menurut world health organization (WHO), data hingga 2015 

diperkirakan tingkat presentase dari 2009 sampai 2011 ada sebanyak 36 juta 

warga dunia meninggal akibat cronic kidneys disease (CKD). Lebih dari 26 

juta orang dewasa  di Amerika atau sekitar 17 % dari populasi orang dewasa 

terkena CKD (Bomback and Bakris, 2011). 

 Indonesia termasuk pada tingkat gagal ginjal yang cukup tinggi, sampai 

januari 2011 diperkirakan terdapat 70.000 penderita gagal ginjal di Indonesia 

yang membutuhkan cangkok ginjal, menurut Persatuan Nefrologi Indonesia 

(Pernefri, 2011). 

Gagal ginjal kronik atau CKD di Indonesia terjadi 350 per 1 juta 

penduduk. Terdapat sekitar 70.000 pasien dengan kasus gagal ginjal kronik 

atau CKD yang memerlukan terapi hemodialisa, tapi hanya 10% dari 70.000 
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kasus atau sekitar 7.000 pasien yang dapat melakukan terapi hemodialisa 

tersebut. 

Menurut Musliha (2010) yang dikutip dari Barbara, Gagal ginjal kronik 

atau CKD adalah gangguan fungsi ginjal yang irreversible dan progresif, 

sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal sehingga tubuh gagal untuk 

mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan maupun elektrolit 

dan menimbulkan uremia. Gagal ginjal kronik atau CKD merupakan suatu 

proses patofisiologis dengan berbagai penyebab yang akan mengakibatkan 

fungsi nefron dalam tubuh menurun. Dimana proses ini akan berakhir pada 

gagal ginjal stadium akhir atau CKD Stage V, sehingga ini menyebabkan klien 

akan bergantung pada terapi fungsi ginjal (dialysis atau transplantasi ginjal) 

guna menghindari terjadinya uremia (retensi urea dan menumpuknya nitrogen 

lain di dalam darah). Menurut Corwin (2009), gagal ginjal kronik merupakan 

destruksi struktur ginjal yang progresif dan terus menerus. 

Terapi yang diberikan pada pasien CKD atau gagal ginjal kronik yaitu 

dengan terapi konservatif dan terapi pengganti. Terapi konservatif digunakan 

untuk pasien CKD dengan tingkat clieren dan kreatin 25ml/menit. Bila pasien 

CKD sudah berada dalam tahap end stage renal disease maka terapi pengganti 

ginjal menjadi satu-satunya jalan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Saat 

ini hemodialisa adalah merupakan terapi pengganti ginjal yang paling banyak 

dilakukan dan jumlah penggunaannya terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Data dari Indonesia Renal Registry terdapar jumlah pasien di Indonesia 

mencapai 2260 orang pada tahun 2008, terjadi peningkatan 5,2 % dari tahun 
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2007 (kompas, 2009). Dalam survey pendahuluan, didapatkan dosis dialisis 

yaitu 10-15 jam per minggunya. 

Berdasarkan survey pendahuluan oleh peneliti di rumah sakit umum 

daerah (RSUD) Pandanarang Boyolali didapatkan data jumlah peserta 

hemodialisa perharinya ada sekitar 25 orang. Tinggi rendahnya pasien yang 

menderita CKD dan dilakukan hemodialisa mengalami peningkatan setiap 

tahun, ini dibuktikan dari jumlah peserta yang bertambah setiap tahunnya. 

Pada tahun 2009 terdapat 71 pasien CKD yang dilakukan hemodialisa, pada 

tahun 2010 terdapat 71 pasien, tahun 2011 bertambah menjadi 79 pasien dan 

pada tahun 2012 didapatkan 79 pasien yang diterapi hemodialisa. Jumlah dari 

tahun 2009 sampai 2013 pada bulan ini terdapat 300 pasien CKD yang 

mendapatkan terapi hemodialisa. Penyebab dari kebanyakan pasien CKD yang 

di hemodialisa adalah Diabetes mellitus dan hipertensi sehingga pasien harus 

dilakukan terapi hemodialisis. Koping masing-masing pasien dalam 

penatalaksanaan penyakit hingga mendapat hemodialisa cenderung baik, tetapi 

ada juga yang mempunyai koping kurang baik, selain hemodialisa terdapat 

juga terapi lain seperti pasien harus mengkonsumsi obat dan mematuhi diit 

yang dianjurkan seperti membatasi asupan cairan, makan makanan tinggi 

protein, rendah kalium dan rendah fosfor.  

Menurut Potter dan Perry (2008),  kondisi normal manusia tidak akan 

bertahan lebih lama tanpa asupan cairan dibandingkan dengan makanan, ini 

menyebabkan pembatasan asupan cairan ke dalam tubuh sulit dilakukan 
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terutama jika pasien mengkonsumsi obat seperti diuretik yang membuat 

mukosa kering sehingga pasien selalu merasa ingin minum. 

Kepatuhan pasien dalam penatalaksanaan penyakitnya seperti terapi fisik 

pada penyakit dasarnya dan terapi nutrisi (pembatasan asupan cairan, kalium, 

fosfor) dapat mempengaruhi proses dalam mempertahankan kualitas hidup 

pasien itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi keadaan umum pasien 

menjadi lemah, kualitas hidup pasien menjadi kurang baik, ini dibuktikan dari 

adanya berbagai keluhan pada pasien tersebut seperti sesak napas, terdapat 

edema pada sebagian tubuh, ekstremitas atau seluruh tubuh, seringnya 

mondok atau rawat inap karena terjadi keluhan tersebut hingga mungkin 

mendapatkan pengobatan atau terapi hemodialisa sebelum jadwal yang 

ditetapkan. 

Di ruang hemodialisa RSUD Pandanarang terdapat sekitar 15 unit alat 

hemodialisis dengan peserta CKD yang dilakukan terapi hemodialisa ada 

sebanyak 79 orang, dengan jumlah pasien yang tidak sedikit maka terapi ini 

dibagi menjadi dua shift yaitu pagi dan siang. Masing-masing pasien CKD 

mendapat terapi dua kali dalam seminggu dengan dosis 10-15 Jam per 

minggu. 

Nursalam (2008) mengatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses 

yang direncanakan dengan sadar untuk menciptakan peluang bagi individu-

individu untuk senantiasa belajar memperbaiki kesadaran serta meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan demi kepentingan kesehatan. Pendidikan 
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kesehatan ini merupakan perlakuan yang diberikan untuk mempengaruhi 

perubahan kepatuhan pasien dalam penatalaksanaan penyakitnya. 

Susan (2002) mengatakan bahwa kepatuhan adalah istilah yang dipakai 

untuk menjelaskan ketaatan atau pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. 

Literatur keperawatan–kesehatan mengemukakan bahwa kepatuhan 

berbanding lurus dengan tujuan yang dicapai pada program pengobatan yang 

ditentukan. Kepatuhan pada program kesehatan merupakan perilaku yang 

dapat di observasi dan dengan begitu dapat langsung di ukur. 

Dari wawancara secara acak yang dilakukan pada 5 pasien, terdapat 3 

dari 5 orang kurang patuh pada penatalaksanaan penyakitnya, mereka rajin 

melakukan hemodialisa sebagai pengobatan wajib tetapi kurang didukung oleh 

diit yang dianjurkan sehingga kualitasnya kurang baik dari mereka yang patuh 

pada penatalaksanaan penyakitnya, dibuktikan dengan pasien sering sesak 

napas, terdapat odem, terjadi kelemahan fisik dan keadaan umum yang lemah. 

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti bermaksud akan mengadakan 

penelitian tentang “Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kepatuhan pasien 

CKD untuk mempertahankan kualitas hidup di RSUD Pandanarang Boyolali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat 

merumuskan”Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kepatuhan pasien CKD 

untuk mempertahankan kualitas hidup di RSUD Pandanarang Boyolali “ 
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C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kepatuhan 

pasien CKD untuk mempertahankan kualitas hidup di RSUD 

Pandanarang Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkan perbedaan tingkat kepatuhan pasien CKD 

antara kelompok eksperimen dan kontrol setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan di ruang hemodialisa RSUD Pandanarang 

Boyolali. 

b. Untuk menggambarkan peran pendidikan kesehatan terhadap 

kepatuhan pasien CKD untuk mempertahankan kualitas hidup di 

RSUD Pandanarang boyolali.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penelitian secara umum 

(teoritis) dan menambah pengetahuan tentang gagal ginjal kronik atau 

CKD beserta penatalaksanaan pasien CKD. 

2. Bagi Rumah sakit 

Sebagai bahan pertimbangan kepada rumah sakit mengenai pentingnya 

kepatuhan  terhadap penatalaksanaan penyakit dalam mempertahankan 

kualitas hidup pasien. 
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3. Bagi perawat 

Sebagai bahan pertimbangan pentingnya pendidikan kesehatan mengenai 

CKD dan penatalaksanaan CKD dalam rangka meningkatkan kepatuhan 

dalam penatalaksanaan penyakit CKD. 

4. Bagi masyarakat 

Untuk menjadikan motivasi bagi pasien atau masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kepatuhan dalam penatalaksanaan penyakit sehigga dapat 

mempertahankan kualitas hidup pasien CKD.  

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sari, 2009. Meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

dalam pembatasan asupan cairan pada klien gagal ginjal kronik yang 

menjalani terapi hemodialisis diruang hemodialisa RSUP Fatmawati 

Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode desain penelitian deskriptif 

cross sectional. Dengan metode pengambilan data primer dan sekunder 

berupa observasi, kuesioner dan rekam medis serta timbangan BB. 

Menggunakan Uji chi square (X
2
) dengan derajat kemaknaan alpha (a) 

adalah 0,05. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pendidikan 

klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis  dengan 

perilaku kepatuhan dalam pembatasan asupa cairan (p value = 0,044), 

tidak ada hubungan antara pengetahuan klien gagal ginjal kronik yang 

menjalani terapi hemodialisis  dengan kepatuhan dalam pembatasan 

asupan cairan (p value = > 0,05 dan c = 0,301), ada hubungan antara sikap 
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klien dengan kepatuhan dalam pembatasan asupan cairan (p value = < 0,05 

dan c = 0,033), ada hubungan antara informasi yang didapat klien gagal 

ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dengan kepatuhan dalam 

pembatasan asupan cairan (p value = > 0,05 dan c = 0,855), tidak ada 

hubungan antara lama menjalani hemodialisis klien gagal ginjal kronik 

yang menjalani terapi hemodialisis dalam pembatasan asupan cairan (p 

value =>0,05 dan c = 0,216), tidak ada hubungan antara dukungan 

keluarga klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis 

dengan kepatuhan dalam pembatasan asupan cairan (p value = > 0,05 dan 

c = 0,523). 

2. Rahayu, 2009. Meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan asupan cairan pada pasien gagal ginjal kronik dengan 

hemodialisa di RSUP Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto. Jenis 

penilitian ini non eksperimen dengan metode deskriptif analitik dan 

rancangan cross sectional, pengambilan sampel menggunakan total 

sampling, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan angket. 

Dari 51 responden didapatkan 67,3% yang patuh dan 32,7% yang tidak 

patuh. Faktor usia antara yang patuh dan tidak patuh  dengan nilai (sig) 

atau p = 0,100 berarti tidak ada pengaruh antara usia dengan kepatuhan 

dalam mengurangi asupan cairan. Pendidikan antara yang patuh dan tidak 

patuh dengan nilai (sig) atau p = 0,000 berati ada pengaruh antara 

pendidikan dengan tingkat kepatuhan. Lama menjalani HD antara yang 

patuh dan tidak patuh dengan nilai (sig) atau p = 0,074 lebih besar dari 
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0,05 berati tidak ada pengaruh antara lama menjalani HD dengan 

kepatuhan. Faktor keterlibatan tenaga kesehatan dengan analisis chi square 

yang patuh dan tidak patuh dengan kategori nilai (sig) atau p = 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 berarti ada pengaruh antara keterliabatan tenaga kesehatan 

dengan kepatuhan. Faktor keterlibatan keluarga yang patuh dan tidak 

patuh dengan nilai (sig) atau p = 0,000 berati ada pengaruh antara 

keterlibatan keluarga dengan kepatuhan dalam mengurangi asupan cairan. 

Faktor konsep diri pasien yang patuh dan tidak patuh dengan nilai (sig) 

atau p = 0,016 lebih kecil dari 0,05 berati ada pengaruh antara konsep diri 

pasien dengan kepatuhan dalam pembatasan asupan cairan.  

 


