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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ginjal mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjalankan fungsi 

utamanya dalam menjaga dan mempertahankan keseimbangan air dan kadar unsur 

kimia (elektrolit, hormon, gula darah, dll) dalam cairan tubuh. Penyakit Ginjal 

adalah salah satu penyebab kematian dan kecacatan di banyak negara di seluruh 

dunia. Penyakit Ginjal berat dapat dibagi menjadi 2 yaitu ginjal akut dan ginjal 

kronis (Guyton & Hall, 2006). 

Gagal ginjal kronis atau disebut juga Chronic Kidney Disease (CKD) adalah 

perkembangan penyakit gagal ginjal yang progresif dan lambat (biasanya 

berlangsung beberapa tahun) sehingga ginjal mengalami ketidakmampuan untuk 

mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam asupan makanan 

normal (Price & Wilson, 2006). 

Insiden gagal ginjal kronis di seluruh dunia selalu mengalami peningkatan. 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2010 memperkirakan bahwa dari 

kematian 58 juta penduduk di seluruh dunia, 35 juta diantaranya berhubungan 

dengan penyakit kronis. Di negara-negara berkembang penyakit jantung dan kanker 

menjadi penyebab kematian yang paling dominan. Tetapi penyakit kronis seperti 

gagal ginjal sedang mengalami kenaikan pada angka kejadian dan menjadi faktor 

risiko pada penyakit jantung dan kanker. (Levey et al., 2010). 

 

1 



2 
 

 
 

Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO) menyatakan jumlah 

insidensi kasus gagal ginjal di Amerika pada tahun 2007 adalah 11 % dari populasi 

penduduk Amerika atau mencapai 19,2 juta penduduk menderita gagal ginjal kronis 

(Coresh, Selvin and Stevens, 2007). 

Penyakit gagal ginjal kronis juga menjadi masalah kesehatan yang tumbuh 

dengan pesat di Indonesia. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

tahun 2013 prevalensi gagal ginjal kronis yang telah terdiagnosis di Indonesia 

mencapai 0,2 % dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. PT Asuransi 

Kesehatan (ASKES) melaporkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penderita gagal 

ginjal kronis yang ditanggung oleh PT ASKES  adalah 17.507 penderita. Jumlah 

tersebut kemudian meningkat pada tahun 2011 23.262 penderita. Pada tahun 2012 

jumlah penderita gagal ginjal kronis bertambah sebesar 24.141 penderita, dan 

jumlah penderita gagal ginjal kronis diperkirakan akan terus meningkat di akhir 

tahun 2013 (PT ASKES 2013). 

Caroline et al.,(2011) dalam risetnya menyatakan bahwa faktor-faktor risiko 

yang mempengaruhi kejadian gagal ginjal kronis dalam studi prospektif 

diklasifikasikan menjadi faktor-faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan 

faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor-faktor risiko yang tidak dapat 

dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin dan etnis. Disisi lain faktor-faktor yang 

dapat dimodifikasi adalah diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dislipidemia, dan 

ekskresi albumin dalam urin yang tinggi. 

Salah satu faktor yang tidak dapat dimodifikasi yang dapat mempengaruhi 

tingkat kejadian gagal kronis adalah usia. Individu dengan usia lanjut atau pada fase 
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akhir orang dewasa biasanya mengalami penurunan fungsi kognitif. Gagal ginjal 

kronis sangat dipengaruhi oleh usia yaitu 45 % dari orang yang lebih tua dari 70 

tahun dan dapat melipatgandakan risiko gangguan fisik, disfungsi kognitif, dan 

kelemahan (Anand,  Johansen & Tamura, 2013). 

Wanita memiliki risiko yang lebih tinggi gagal ginjal kronis dibandingkan 

dengan laki-laki, yaitu wanita dengan usia lanjut, terdiagnosis diabetes, menjadi 

lajang atau bercerai / janda, hipertensi dan merokok saat ini merupakan faktor risiko 

independen untuk gagal ginjal kronis. Laki-laki dewasa yang berusia lanjut dengan 

hipertensi, obesitas dan diabetes juga dapat memiliki risiko gagal ginjal yang tinggi. 

(Tohidi et al., 2012). 

Dalam sebuah riset epidemologi pada 3 kelompok utama etnis asia ditemukan 

bahwa kelompok etnis melayu dan india memiliki prevalensi CKD yang lebih tinggi 

daripada etnis cina (Sabanayagam et al., 2010). 

Black dan Hawks (2010) menyatakan bahwa faktor risiko yang menyebabkan 

meningkatnya kejadian gagal ginjal kronis adalah obesitas, hipertensi, dan diabetes 

melitus. Obesitas, hipertensi dan diabetes melitus merupakan beberapa faktor yang 

dapat dimodifikasi. 

Berdasarkan data rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr 

Moewardi tahun 2013 jumlah keseluruhan penderita gagal ginjal kronis pada tahun 

2011 sampai dengan 2013 adalah 2959 penderita. Pada tahun 2011 terdapat jumlah 

penderita gagal ginjal kronis sebesar 716 penderita. Sedangkan pada tahun 2012 

mengalami peningkatan yang cukup besar dan merupakan jumlah yang paling 
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banyak yaitu banyak 1395 penderita. Pada akhir tahun 2013 terdapat 848 penderita 

(Rekam Medis RSUD Dr Moewardi, 2013). 

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka penulis tertarik untuk  meneliti 

faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronis pada 

pasien rawat jalan kronis di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan 

analisis “faktor – faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gagal ginjal 

kronis pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi tahun 

2014-2015”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan penulis di lapangan maka peneliti 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan 

kejadian gagal ginjal kronis pada pasien gagal ginjal kronis di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dokter Moewardi. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini untuk mengidentifikasi : 

a. Hubungan antara usia  dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien 

rawat jalan di RSUD Dr Moewardi Surakarta 

b. Hubungan hipertensi dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien 

rawat jalan di RSUD  Dr Moewardi Surakarta. 
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c. Hubungan diabetes melitus dengan kejadian gagal ginjal kronis pada 

pasien rawat jalan di RSUD  Dr Moewardi Surakarta. 

d. Hubungan konsumsi minuman beralkohol dengan kejadian gagal ginjal 

kronis pada pasien gagal ginjal kronis di RSUD  Dr Moewardi 

Surakarta. 

e. Hubungan konsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal 

kronis pada paien rawat jalan di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

f. Hubungan konsumsi obat-obat anti inflamasi/NSAID (Non Steroidal 

Anti Inflamatory Drugs) dengan kejadian gagal ginjal kronis pada 

pasien gagal ginjal kronis di RSUD  Dr Moewardi Surakarta. 

g. Hubungan konsumsi air putih  dengan kejadian gagal ginjal kronis pada 

pasien gagal ginjal kronis di RSUD  Dr Moewardi Surakarta. 

h. Hubungan konsumsi jamu tradisional dengan kejadian gagal ginjal 

kronis pada pasien gagal ginjal kronis di RSUD  Dr Moewardi 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan kemanfaatan antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Penderita 

Sebagai bahan informasi penderita dalam  pencegahan dan mengurangi risiko 

perkembangan penyakit gagal ginjal kronis. 
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3. Bagi Instansi 

Sebagai bahan informasi untuk para tenaga medis dan para pimpinan atau 

pengambil kebijakan dalam upaya pencegahan penyakit gagal ginjal kronis. 

4. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai 

infomasi faktor-faktor yang berisiko menyebabkan kejadian gagal ginjal kronis. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Hidayati, Kushadiwijaya dan Suhardi (2008) dalam penelitianya dengan judul  

hubungan antara hipertensi, merokok, dan minuman berenergi dan kejadian 

penyakit gagal ginjal kronis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

observasional dengan rancangan penelitian case control yaitu dimana terdapat 

210 responden dibagi menjadi 3 kelompok dengan jumlah yang sama yaitu 

kelompok dengan gagal ginjal kronis fase terminal kelompok kedua dengan 

demam thipoid. Kelompok ketiga responden sehat yang memiliki kesamaan 

jenis kelamin, umur dan suku serta kota yang sama sebagai control komunitas. 

Hasil penelitian didapatkan perokok yang memiliki kebiasaan merokok ≥1 

bungkus sepekan dari 2 batang sehari mempunyai peluang 4x untuk mengalami 

gagal ginjal kronis, responden yang telah mengkonsumsi minuman suplemen 

energi selama 1-5 tahun berpeluang untuk mengalami kejadian CKD sebesar 9x 

dari responden bukan pengkonsumsi minuman suplemen, dan  responden dengan 

lama hipertensi lebih dari 10 tahun peluang mengalami kejadian CKD sebesar 

34x dari responden yang tidak menderita hipertensi. Sedangkan perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini mengindentifikasi adanya 
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beberapa faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gagal ginjal 

kronis. Desain penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah Analytic Cross Sectional Study atau potong lintang 

2. Hernaningtyas (2012) dalam penelitianya dengan judul hipertensi, obesitas 

sentral dan diabetes melitus (komponen sindrom metabolik) sebagai prediktor 

kejadian penyakit ginjal kronis : studi kohort retrospektif pada penduduk 

kecamatan Blahbatuh Gianyar Bali. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kohort retrosptektif yang bertujuan menilai hubungan antara 

hipertensi, obesitas sentral dan diabetes mellitus dengan kejadian penyakit ginjal 

kronis (PGK). Analisis data dilakukan dengan uji Fischer. Relative Risk (RR) 

dikalkulasi dengan 95% Interval Kepercayaan. Dari 120 sampel yang diperiksa 

didapatkan Insiden PGK secara keseluruhan pertahunnya di Kecamatan 

Blahbatuh Gianyar sebesar  4,16%. Insiden PGK pada kelompok dengan 

komponen sindrom metabolik sebesar  4.89% pertahunnya dan pada kelompok 

tanpa komponen sindrom metabolik sebesar 1.66%. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa hipertensi  dan/atau obesitas sentral  dan/atau diabetes 

mellitus secara statistik tidak bermakna sebagai prediktor kejadian penyakit 

ginjal kronis, tetapi karena semua RR ≥ 2 maka didapatkan kecenderungan yang 

kuat bahwa komponen sindrom metabolik (hipertensi dan/atau obesitas sentral 

dan/atau diabetes mellitus) sebagai faktor prediktor  kejadian penyakit ginjal 

kronis. Rancangan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kuantitatif 

dengan pendekatan  Analytic Cross Sectional Study atau potong lintang. 

 


