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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit gagal ginjal kronik (GGK) merupakan salah satu penyakit 

yang sekarang banyak diderita oleh banyak orang dari berbagai kalangan. 

Penyakit ini merupakan keadaan klinis kerusakan ginjal yang berasal dari 

berbagai penyakit.  Keadaan kerusakan ginjal yang bersifat menahun, 

progresif dan cukup lanjut menyebabkan GGK.  Penderita GGK yang ada 

setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penderita.  Dengan 

banyaknya penderita GGK, banyak yang melakukan terapi pengganti berupa 

hemodialisis (HD) yang setiap tahun selalu bertambah  dari tahun 2005 

sebesar 5.653 menjadi 5.936 pada tahun 2006 (Rekam Medik RSUD Dr. 

Moewardi, 2008). 

Gagal ginjal kronik sendiri adalah suatu sindrom klinis yang 

disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, progresif  dan 

cukup lanjut. Hal ini bisa terjadi apabila laju filtrasi glomerular (LFG) kurang 

dari 50 mL/ menit. Pada keadaan ini kemampuan ginjal untuk mengeluarkan 

hasil metabolisme tubuh terganggu, sehingga sisa metabolisme tersebut 

menumpuk dan menimbulkan gejala klinik serta laboratorium seperti sindrom 

uremik (peningkatan kadar ureum) dan kreatinin darah. Sedangkan uremia 

adalah fase simtomatik gagal ginjal, di mana gejala gagal ginjal dapat 

dideteksi dengan jelas (Suwitra, 2006).  Pada gagal ginjal kronik terapi 

pengganti yang bisa dilakukan berupa transplantasi ginjal dan dialisis.  

Transplantasi ginjal yang berhasil akan mengganti keseluruhan faal ginjal 

1 



 2

yang sakit, sedangkan dialisis mengganti sebagian faal ekskresi (Rahardjo, 

2006). Bagi penderita gagal ginjal kronik, hemodialisis akan mencegah 

kematian. Namun demikian, hemodialisis tidak menyembuhkan atau 

memulihkan penyakit ginjal dan tidak mampu mengimbangi hilangnya 

aktifitas metabolik atau endokrin yang dilaksanakan oleh ginjal dan dampak 

dari gagal ginjal serta terapi terhadap kualitas hidup pasien. Pasien harus 

menjalani terapi dialisis sepanjang hidupnya atau sampai mendapat ginjal 

baru melalui operasi pencangkokan (Brunner & Suddart,. 2002).    

Etiologi gagal ginjal kronik merupakan keadaan klinis kerusakan ginjal 

yang progresif dan ireversibel yang berasal dari berbagai penyakit.  Penyakit 

metabolik (diabetes mellitus sebesar 34%, hipertensi sebesar 21%, gout dan 

amiloidosis), penyakit peradangan (glomerulonefritis sebesar 17%), penyakit 

infeksi (tubulointerstitial sebesar 3,4%), penyakit gangguan congenital dan 

hereditas (penyakit ginjal polikistik sebesar 3,4% dan asidosis tubulus ginjal) 

(Price dan Wilson, 2006).    

Menurut Reksodiputro (2001) dan Budiyanto (2002) kegagalan ginjal 

dikarenakan kerusakan ginjal ditandai dengan gejala adanya protein dalam 

urin (proteinuria atau albuminuria), darah dalam urin (hematuria) dan 

kenaikan tingkat urea atau kreatinin (sisa produksi metabolisme protein) 

dalam darah. Seseorang yang mempunyai kerusakan ginjal dianjurkan 

mengurangi konsumsi protein, karena semakin tinggi konsumsi protein maka 

akan memperberat kerja ginjal dalam mengekresi sisa metabolisme 

(Johnson, 2004).  Dengan terapi hemodialisis pada penderita gagal ginjal 

kronik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena jika pasien 

tidak patuh akan terjadi penumpukan zat-zat berbahaya dari tubuh hasil 
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metabolisme dalam darah. Sehingga penderita merasa sakit pada seluruh 

tubuh dan jika hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan kematian (Brunner 

& Suddart,. 2002). Mengurangi konsumsi protein dapat berhubungan dengan 

rendahnya serum albumin dan tingginya morbiditas dan mortalitas 

(Susetyowati, 2003), juga menimbulkan malnutrisi (Johnson, 2004).  

Pada penderita gagal ginjal kronik, menunjukkan kadar ureum dan 

kreatinin darah (Suharjono, 2001). Ureum dan kreatinin merupakan senyawa 

kimia yang menandakan fungsi ginjal masih normal (Rahman, 2007).  

Kreatinin merupakan metabolisme endogen yang berguna untuk menilai 

fungsi glomerulus.  Kreatinin diproduksi dalam jumlah yang sama dan 

diekresi melalui urin setiap hari.  Dengan nilai normal kreatinin <1,5 mg/dL  

dan ureum 10-50 mg/dL. Ureum merupakan produk nitrogen yang dikelurkan 

ginjal berasal dari diet dan protein.  Pada penderita gagal ginjal, kadar ureum 

memberikan gambaran tanda paling baik untuk timbulnya ureum toksik  dan 

merupakan gejala yang dapat dideteksi dibandingkan kreatinin. Nilai normal 

perbandingan ureum kreatinin berkisar 60-80 (Nasution, 2006).   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan asupan protein dengan 

kadar kreatinin dan ureum penderita gagal ginjal kronik dengan hemodialisis 

Rawat Jalan di RSU Moewardi Surakarta?”.   
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C. Tujuan 

1.  Tujuan umum : 

Mengetahui hubungan asupan protein dengan kadar kreatinin dan 

ureum penderita gagal ginjal kronik dengan hemodialisis Rawat Jalan di 

RSU Moewardi Surakarta. 

2.  Tujuan khusus : 

a. Mendiskripsikan asupan protein penderita gagal ginjal kronik dengan 

hemodialisis rawat jalan. 

b. Menganalisis hubungan asupan protein dengan kadar kreatinin  

penderita gagal ginjal kronik dengan hemodialisis rawat jalan. 

c. Menganalisis hubungan asupan protein dengan kadar ureum penderita 

gagal ginjal kronik dengan hemodialisis rawat jalan. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi penderita gagal ginjal kronik dengan hemodialisis rawat jalan 

 Dapat memberikan informasi kepada penderita GGK tentang asupan 

protein dengan kadar kreatinin dan ureum yang akan terjadi pada 

penderita GGK yang melakukan hemodialisis. 

2. Bagi Intalasi Gizi 

 Memberikan masukan kepada instalasi gizi dalam memberikan terapi gizi 

terutama dalam asupan protein pada penderita gagal ginjal kronik.  

3. Bagi penulis 

 Menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis tentang penyakit 

gagal ginjal kronik sehubungan dengan asupan protein terhadap kadar 
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kreatinin dan ureum pada penderita gagal ginjal kronik dengan 

hemodialisis. 

 

E. Hipotesa 

1. Ada hubungan asupan protein dengan kadar kreatinin penderita gagal 

ginjal kronik dengan hemodialisis rawat jalan. 

2. Ada hubungan asupan protein  kadar ureum penderita gagal ginjal kronik 

dengan hemodialisis rawat jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


