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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronis (GGK)  adalah kegagalan fungsi ginjal untuk 

mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit 

akibat destruksi struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi 

penumpukan sisa metabolit (toksit uremik) di dalam darah (Mutaqin, dkk. 

2011). Gagal ginjal tahap akhir adalah stadium gagal ginjal yang dapat 

mengakibatkan kematian kecuali jika dilakukan terapi pengganti yaitu 

hemodialisa, dialysis pentoneal dan transplantasi ginjal (Suhardjono, 2003). 

Hemodialisa merupakan terapi pengganti fungsi ginjal yang bertujuan untuk 

mengeluarkan sisa-sisa metabolisme (Kresnawan dan Triyani, 2005).  

Setiap tahunnya prevalensi penyakit gagal ginjal terus meningkat. Di  

Indonesia, menurut data dari Persatuan  Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) 

tahun 2013 mencapai 30,7 juta penduduk yang mengalami Penyakit Ginjal 

Kronik dan menurut data PT ASKES ada sekitar 14,3 juta orang  penderita 

Penyakit Ginjal Tingkat Akhir yang saat ini menjalani pengobatan. Kasus 

gagal ginjal kronis menurut Riskesdas 2013 berdasarkan diagosis dokter di 

Jawa Tengah menempati urutan ketiga yaitu 0,3%. Pada tahun 2013-2014 

terjadi peningkatan yaitu 43% tindakan hemodialisa di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo. Sedangkan pada tahun 2015 bulan Januari-Maret terdapat 492 

kali tindakan HD yang dilakukan pada 123 pasien rawat jalan. 

Etiologi gagal ginjal kronis diantaranya pasien dengan diabetes 

mellitus atau hipertensi,  penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal dalam 
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keluarga, ISK, HIV, penyakit imun  (National Kidney Foundation, 2011).  

Berdasarkan etiologi tersebut, pasien gagal ginjal kronik perlu dialisa/dialisis 

dimana hanya mendapat pengobatan berupa diet dan medikamentosa agar 

fungsi ginjal dapat dipertahankan dan tidak terjadi akumulasi toksin sisa 

metabolisme dalam tubuh. (Cahyaningsih, 2008) 

Diet merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

penatalaksanaan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa. Beberapa sumber diet yang dianjurkan seperti 

karbohidrat, protein, kalsium, vitamin dan mineral, cairan, dan lemak. 

Pengaturan dan pengendalian asupan protein perlu dilakukan karena pada 

Gagal Ginjal Kronis ini terjadi penurunan filtrasi pada glomelurus (tempat 

penyaringan darah pada ginjal) yang menyebabkan banyaknya fungsi nefron 

yang rusak (Kartika, 2012). Prosedur hemodialisa dapat menyebabkan 

kehilangan zat gizi, seperti protein, sehingga asupan protein harian 

seharusnya juga ditingkatkan sebagai kompensasi kehilangan protein, 

yaitu 1,2 g/kg BB ideal/hari. Lima puluh persen protein hendaknya 

bernilai biologi tinggi (Kresnawan, 2005) 

Hasil penelitian oleh Susetyowati (2005) di RSUP dr. Sardjito 

diketahui rata-rata asupan protein pasien Gagal Ginjal Kronik dengan 

Hemodialisa masih dibawah kebutuhan. Rendahnya asupan energi dan 

protein pasien dengan Gagal Ginjal Kronik dengan Hemodialisa rutin 

dipengaruhi juga oleh faktor sosial ekonomi (depresi, ketidaktahuan, dan 

kemiskinan).   

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani hemodialisa antara lain faktor pasien, faktor 
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sistem pelayanan kesehatan dan faktor petugas/provider.  Salah satu cara 

untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan yaitu dengan mengukur faktor-

faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan 

pasien gagal ginjal kronik tentang diet gagal ginjal kronik itu sendiri 

(Desitasari, 2014) 

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan dengan tingkat kesehatan. 

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah akan lebih baik 

mempertahankan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan makanan, 

sehingga sulit menerima informasi di bidang gizi (Suhardjo, 2003 dalam Fini 

2011). Tingkat pendidikan juga ikut menentukan atau mempengaruhi mudah 

tidaknya menerima pengetahuan, karena semakin tinggi pendidikan maka 

seseorang akan lebih mudah menerima informasi-informasi gizi.  

Berdasakan penelitian Rahmawati (2014), menunjukan ada hubungan 

pengetahuan dengan asupan protein, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif dan 

berkesinambungan. Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan. 

Berdasarkan hasil penelitian Novriyanti (2014) menyimpulkan ada 

hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan yaitu didapatkan hasil 

tingkat pengetahuan dari para responden yang menunjukkan angka baik 

yaitu 24 orang (66,67%) memungkinkan responden dapat mencegah 

terjadinya Gagal Ginjal Kronik. Hal ini sesuai dengan teori Green (2005) yaitu 

pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempermudah terjadinya 

perilaku seseorang sehingga pengetahuan responden yang baik 

memungkinkan responden untuk mencegah terjadinya komplikasi Gagal 

Ginjal Kronik. 



4 
 

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan diet  

yaitu dukungan yang diberikan kepada pasien dari keluarga dan orang-orang 

dekat pasien (Kausz, 2000). Dukungan kepada pasien yang baik dapat 

mempengaruhi penatalaksanaan diet yang baik pula, maka perlu kesadaran 

keluarga dan dideteksi dini. Berdasarkan penelitian oleh Rina (2010) 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dukungan 

keluarga dengan tingkat kecemasan, artinya semakin tinggi tingkat dukungan 

keluarga semakin rendah tingkat kecemasan dan semakin tinggi tingkat 

kesembuhan pasien Gagal Ginjal Kronik. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan dan dukungan 

keluarga dengan asupan protein pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ‘’Apakah ada hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan 

dan dukungan keluarga dengan asupan protein pada pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Menganalisa hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan dan dukungan 

keluarga dengan asupan protein pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pendidikan, pengetahuan, dukungan 

keluarga dan asupan protein gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

b. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan, dukungan 

keluarga dengan asupan protein pasien gagal ginjal kronik  yang 

menjalani hemodialisa rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan asupan protein pasien 

gagal ginjal kronik  yang menjalani hemodialisa rawat jalan di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. 

d. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan asupan protein 

pasien gagal ginjal kronik  yang menjalani hemodialisa rawat jalan di 

RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

e. Internalisasi nilai-nilai islam dalam tingkat pendidikan, pengetahuan 

dan dukungan keluarga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi mengenai tingkat pendidikan, pengetahuan dan dukungan 

keluarga dengan asupan protein pada pasien gagal ginjal kronik rawat 

jalan yang menjalani hemodialisa sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan gizi rumah sakit terutama dalam penatalaksanaan diet  

pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. 
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b. Pasien dan keluarga pasien  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang 

pentingnya asupan protein untuk dikontrol bagi pasein gagal ginjal 

kronik hemodialisa sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi 

dan melakukan upaya penanganan sedini mungkin.  

 


