
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik merupakan perkembangan dari gagal ginjal akut 

yang progresif dan lambat yang biasanya berlangsung beberapa tahun. 

Gagal Ginjal Kronik menyebabkan ginjal kehilangan kemampuan untuk 

mempertahankan volume dan komposisi cairan dalam keadaan asupan diit 

normal (Price dan Wilson, 2005). Penyakit Gagal Ginjal ditandai dengan 

penurunan Laju Filtrasi Glomerolus (LFG). Penurunan Laju Filtasi Glomerolus 

(LFG) akan berpengaruh pada retensi cairan dan natrium yang disebabkan 

karena ginjal tidak mampu mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin 

secara normal (Brunner dan Suddarth, 2002). Faktor risiko Gagal Ginjal 

Kronik antara lain pada pasien dengan diabetes mellitus atau hipertensi, 

penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal dalam keluarga, Infeksi Saluran 

Kemih (ISK), Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit imun seperti 

Systemic Lupus Arythematosus (SLE)  (National Kidney Foundation, 2011). 

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

menjelaskan bahwa prevalensi Gagal Ginjal Kronik di Indonesia berdasarkan 

diagnosis dokter sebesar 0,2% sedangkan prevalensi Gagal Ginjal Kronik 

berdasarkan diagnosis dokter di Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar 

0,3%. Menurut Persatuan Nefrologi Indonesia (Pernefri) pada tahun 2011 

diperkirakan ada 70.000 penderita ginjal di Indonesia, namun yang terdeteksi 

gagal ginjal tahap akhir yang menjalani terapi hemodialisis hanya 4.000-

5.000 orang. 



2 
 

Hemodialisis dilakukan pada pasien Gagal Ginjal Kronik stadium 

akhir yang ditandai dengan kegagalan ginjal yang progresif dan juga ditandai 

dengan adanya gangguan untuk mempertahankan metabolisme dan 

keseimbangan cairan maupun elektrolit sehingga timbul gejala uremia 

(retensi urea dan sisa metabolisme dalam darah) (Sudoyo, 2006). 

Hemodialisis merupakan salah satu terapi yang menggantikan sebagian 

kerja dari fungsi ginjal dalam mengeluarkan sisa hasil metabolisme dan 

kelebihan cairan serta zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh (O’callaghan, 

2009). Terapi hemodialisis yang dilakukan secara teratur agar dapat 

mempertahankan fungsi ginjal yang stabil sehingga tidak mengalami kondisi 

penyakit yang semakin parah (Hudak dan Gallo, 2006). 

Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis harus 

memperhatikan diiit yang tepat. Pembatasan asupan natrium merupakan 

salah satu syarat diit pasien Gagal Ginjal Kronik. Pembatasan asupan 

natrium pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis yaitu 1000-

3000 mg/hari (Almatsier, 2008). Asupan natrium yang tinggi pada pasien 

Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis merupakan salah satu dari 

terjadinya Interdialytic Weight Gain. Asupan natrium berhubungan erat 

dengan kontrol tubuh terhadap volume ekstraseluler. Keseimbangan natrium 

ditentukan oleh asupan natrium selama periode interdialisis dan kehilangan 

pada saat hemodialisis (Triatmoko, 2015).  

Pembatasan asupan natrium pada pasien Gagal Ginjal Kronik 

bertujuan untuk mengendalikan tekanan darah dan edema. Tekanan darah 

pasien Gagal Ginjal Kronik hampir selalu meningkat, mekanisme 
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peningkatan tekanan darah karena penimbunan garam dan air atau sistem 

Renin Angiotensin Aldosteron (RAA) (Suwitra, 2006).     

Menurut penelitian Davies et al (2009), pemberian rendah natrium 

pada hemodialisis dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Lolyta dkk (2011), di RS Telogorejo Semarang 

juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan 

natrium terhadap tekanan darah pasien Gagal Ginjal Kronik. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingginya asupan natrium mengakibatkan ginjal 

mengalami kesulitan untuk mengeluarkannya sehingga natrium di dalam 

tubuh meningkat.  

Menurut penelitian Muliyati dkk (2011), konsumsi natrium berlebih 

menyebabkan peningkatan konsentrasi natrium sehingga terjadi peningkatan 

volume cairan ekstraseluler. Peningkatan volume cairan ekstraseluler akan 

dinormalkan dengan cara cairan intraseluler ditarik ke luar. Meningkatnya 

volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan 

volume plasma, curah jantung dan tekanan darah. Menurut teori William 

(1999) menyatakan akibat peningkatan tekanan darah pada jangka panjang 

dapat menyebabkan penebalan dinding ventrikel kiri dan beberapa penyakit 

penyerta pada penderita Gagal Ginjal Kronik seperti diabetes mellitus dan 

hipertensi dapat mempercepat buruknya fungsi ginjal penderita.  

Hasil survey pendahuluan di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 8.519 tindakan hemodialisis. 

Terjadi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 12.155 tindakan hemodialisis 

sehingga diperoleh prevalensi peningkatan sebesar 42,68%. Tahun 2014 
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terdapat 968 pasien Gagal Ginjal kronik rawat jalan yang menjalani 

hemodialisis (Rekam Medik RSUD Kabupaten Sukoharjo 2013 dan 2014). 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui 

hubungan asupan natrium dengan perubahan tekanan darah pada pasien 

Gagal Ginjal Kronik rawat jalan yang menjalani hemodialisis di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan asupan natrium dengan 

perubahan tekanan darah pada pasien Gagal Ginjal Kronik rawat jalan yang 

menjalani hemodialisis di RSUD Kabupaten Sukoharjo ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan natrium dengan perubahan 

tekanan darah pada pasien Gagal Ginjal Kronik rawat jalan yang menjalani 

hemodialisis di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan natrium pada pasien Gagal Ginjal Kronik 

rawat jalan yang menjalani hemodialisis di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan tekanan darah pada pasien Gagal Ginjal Kronik rawat 

jalan yang menjalani hemodialisis di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
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c. Menganalisis hubungan asupan natrium dengan perubahan tekanan 

darah pada pasien Gagal Ginjal Kronik rawat jalan yang menjalani 

hemodialisis di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti mengenai hubungan asupan natrium dengan perubahan tekanan 

darah pada pasien Gagal Ginjal Kronik rawat jalan yang menjalani 

hemodialisis. 

2. Bagi RSUD Kabupaten Sukoharjo 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi rumah sakit 

mengenai hubungan asupan natrium dengan perubahan tekanan darah 

pasien Gagal Ginjal Kronik rawat jalan yang menjalani hemodialisis 

sehingga dapat digunakan dalam pemberian diit yang tepat. 

3. Bagi Pasien Gagal Ginjal Kronik  

Hasil penelitian ini dapat menambah wacana tentang hubungan 

asupan natrium dengan perubahan tekanan darah pasien Gagal Ginjal 

Kronik rawat jalan yang menjalani hemodialisis sehingga pasien dapat 

memperhatikan asupan makanan yaitu pembatasan asupan natrium.  


