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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Secara global penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan penyakit kronik 

yang terus meningkat jumlahnya. Angka morbiditas dan mortalitasnya tinggi 

dan dapat berlanjut menjadi gagal ginjal tahap akhir sehingga memerlukan 

pengobatan pengganti ginjal yang sangat mahal. Oleh karena itu, PGK harus 

dicegah dan diobati agar mengurangi komplikasi lanjut (Suhardjono, 2009). 

Menurut The National Foundation – Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (NKF–K/DOQI), penyakit ginjal kronik adalah kerusakan ginjal 

dengan laju filtrasi glomerulus/LFG kurang dari 60 ml/min/1,73m
2
 yang 

ditandai dengan suatu kelainan struktural atau gangguan fungsi ginjal 

irreversible dan telah berlangsung selama tiga bulan atau lebih, dengan atau 

tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus yang bertahap dan berkelanjutan 

(Obrador, 2009). Data dari seluruh dunia menunjukkan angka kenaikan yang 

pesat dalam insidensi maupun prevalensi PGK. Rata – rata 10-13% dengan 

angka kenaikan 30% dalam waktu 10 tahun (United States Renal Data  

System, 2009). 

Berdasarkan data National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) yang melibatkan populasi dewasa Amerika Serikat, terjadi 

peningkatan prevalensi PGK stadium 1 sampai 4 dari tahun 1988 – 1994 

sebanyak 10% menjadi 13,1% pada tahun 1999-2004. NHANES juga 

melaporkan peningkatan prevalensi PGK pada setiap stadium dari tahun  

1988-1994. PGK stadium 1 meningkat dari 1,7% menjadi 1,8%, stadium 2 

dari 2,7% menjadi 3,2%, stadium 3 dari 5,4% menjadi 7,7% dan stadium 4 

dari 0,21% menjadi 0,35% (Ayu, Suega & Widiana, 2010). 
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Sebuah penelitian di Indonesia mendapatkan angka prevalensi penyakit 

ginjal kronik tahap akhir yang menjalani hemodialisa per satu juta populasi 

Indonesia tahun 2002 sebesar 10,2%, tahun 2003 sebesar 11,7%, tahun 2004 

sebesar 13,8%, tahun 2005 sebesar 18,4% dan tahun 2006 sebesar 23,4% 

(Suhardjono, 2010). 

Data dari rumah sakit dr. Sayidiman Magetan menunjukkan prevalensi 

penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani perawatan pada bulan Januari 

2012 – Desember 2012 sebanyak 126 pasien, sedangkan pada januari 2013– 

31 mei 2013 adalah 100 pasien. Profil penderita anemia di rumah sakit 

dr.Sayidiman Magetan pada Januari 2012 – Desember 2013 berjumlah 196 

pasien (Data dari RS dr. Sayidiman, 2013). 

Anemia merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien PGK 

dengan angka kejadian 80 – 90%. Apabila terjadi kerusakan ginjal yang berat 

maka produksi eritropoetin di ginjal terganggu sehingga produksi sel darah 

merah berkurang. Seiring dengan kerusakan ginjal, perdarahan, defisiensi besi 

yang disertai penurunan laju filtrasi glomerulus, maka derajat anemia akan 

meningkat (Suhardjono, 2009). 

Secara fungsional anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa 

eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen 

dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer. Secara praktis anemia adalah 

penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, atau hitung eritrosit. Anemia 

bukanlah suatu penyakit tersendiri, tetapi anemia adalah gejala berbagai 

macam penyakit dasar (Bakta, 2009). Jika anemia pada PGK tidak diatasi 

maka akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas akibat komplikasinya 

(Roesli, 2010). 

Menurut data NHANES III, 13 juta pasien PGK memiliki Creatinine 

Clearance (CrCl) ≤ 50 ml/min dan kejadian anemia pada pasien PGK sebesar 

800.000 orang (Ayu, Suega & Widiana, 2010). Fishbane 2006 mengatakan, 

bahwa nilai hematokrit akan menurun ketika clearance creatinine kurang dari 

60 ml/min pada pria dan kurang dari 40 ml/min pada wanita dan akan semakin 

memberat pada hematokrit yang kurang dari 33%. 
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Pada penelitian populasi oleh (McClellan et al., 2004) prevalensi anemia 

berhubungan kuat dengan menurunnya LFG/Laju Filtrasi Glomerulus. 

Presentase Hb kurang dari 12 g/dl meningkat dari 26,7% menjadi 75,5% 

ketika LFG turun dari 60 ml/min menjadi 15 ml/min/1,73m
3
. 

Mengingat bahwa anemia pada PGK. 1) cenderung jarang pada tahap 

awal PGK, 2) prevalensi anemia mulai meningkat secara signifikan dengan 

LFG kurang dari 60ml/min akan tetapi anemia umunya tidak mempunyai 

komplikasi yang sering atau berat hingga kadar LFG mencapai kurang dari 30 

ml/min, 3) anemia adalah masalah penting bagi wanita muda maupun pria 

yang lebih tua, 4) anemia terjadi lebih awal dan lebih parah pada penderita 

PGK akibat diabetes mellitus, 5) bila anemia pada PGK tidak diperbaiki dapat 

menimbulkan gangguan fungsi jantung, gangguan kognitif dan mental dengan 

gejala tambahan seperti perasaan lemah, lelah, anoreksia, dan gangguan tidur, 

6) khususnya pada pasien pradialisis, bila anemia tidak dikoreksi maka 

progresi perburukan fungsi ginjal lebih cepat dibandingkan dengan pasien 

hemoglobin normal sesuai target (Fishbane, 2006), maka peneliti ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan stadium penyakit ginjal 

kronik dengan beratnya anemia di rumah sakit dr. Sayidiman Magetan. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai 

berikut: adakah korelasi antara penurunan laju filtrasi glomerulus dengan 

beratnya anemia? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara penurunan laju 

filtrasi glomerulus dengan beratnya anemia pada penyakit ginjal kronik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penurunan 

laju filtrasi glomerulus dengan anemia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keseriusan 

penanganan penyakit ginjal kronik dengan anemia. 

b. Memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat akan akibat dari 

penyakit ginjal kronik dengan anemia agar masyarakat mampu 

mengenali serta mencegah lebih dini. 

c. Menambah pengalaman dan wawasan dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

  




