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HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT Dr. MOEWARDI SURAKARTA 
 

Abstrak 
 

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan suatu gejala klinis karena penurunan 
fungsi ginjal yang bersifat menahun, gagal ginjal juga menyebabkan kematian 
apabila tidak dilakukan terapi pengganti, karena kegagalan fungsi ginjal untuk 
mempertahankan metabolisme dan elektrolit. Hemodialisa merupakan salah 
satu terapi untuk pengganti fungsi ginjal, selain itu terdapat terapi pengganti 
seperti peritonial dialisa, dan transplantasi ginjal. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat 
kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di 
Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dr 
Moewardi Surakarta pada bulan april hingga mei 2018 dengan metode 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 
jumlah sampel sebesar 93 responden. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai 
Chi square sebesar 0.797 dengan nilai signifikasi p value sebesar 0.00 < 0.05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat hubungan dukungan 
keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang 
menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Moewardi surakarta. 
 
Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Gagal ginjal, Hemodialisa, Kecemasan 

 
Abstract 

 
Chronic renal failure (GGK) is a clinical symptom due to a decline in kidney 
function that is chronic, kidney failure also causes death if not replacement 
therapy, due to failure of kidney function to maintain metabolism and 
electrolytes. Hemodialysis is one of the therapies for the replacement of 
kidney function, in addition there are substitute therapies such as dialisa 
peritones, and kidney transplants. The purpose of this study was to determine 
the relationship of family support to the level of anxiety in patients with 
chronic renal failure who underwent hemodialysis at Dr Moewardi Hospital 
Surakarta. The study was conducted at Dr Moewardi Hospital Surakarta in 
April to May 2018 with the method of sampling using purposive sampling 
method with the number of samples of 93 respondents. The results of this 
study obtained Chi square value of 0.797 with a significance value of p value 
of 0.00 <0.05 so H0 rejected and H1 accepted which means there is a 
relationship of family support with anxiety levels in patients with chronic 
renal failure who underwent hemodialysis at the Hospital Moewardi 
Surakarta. 
 
Keywords: Family Support, Kidney Failure, Hemodialysis, Anxiety 
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1. PENDAHULUAN

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan suatu gejala klinis karena penurunan 

fungsi ginjal yang bersifat menahun, gagal ginjal juga menyebabkan kematian 

apabila tidak dilakukan terapi pengganti, karena kegagalan fungsi ginjal untuk 

mempertahankan metabolisme dan elektrolit. Gagal ginjal kronik merupakan 

kerusakan ginjal progresif  ditandai dengan uremia (urea dan limbah lain yang 

beredar di dalam darah  serta komplikasinya jika tidak di lakukan dialisis atau 

transplantasi ginjal) (Muttaqin & Sari, 2011; Nursalam, 2009). 

Data di Amerika terdapat sekitar 20 juta orang memiliki kerusakan ginjal 

(American Nephrology Nurses Asosiation, 2007). Diantaranya 2,35 % mengalami 

gagal ginjal tahap akhir. (Riskesdas, 2013). Penderita gagal ginjal diIndonesia 

mengalami peningkatan pada tahun 2011 dengan jumlah penderita gagal ginjal 

kronik sebesar 15.353 kasus dan pada tahun 2014 naik sebesar 17.193. Di Jawa 

Tengah penderita gagal ginjal menempati urutan nomor tiga dengan jumlahnya 

mencapai 2.192 penderita (Infodatin, 2017). Data penderita menurut Indonesia 

Renal Regystri tahun (2011) di Indonesia sekitar 15.353 menjalani hemodialisa 

Hemodialisa merupakan salah satu terapi untuk pengganti fungsi ginjal, 

selain itu terdapat terapi pengganti seperti peritonial dialisa, dan transplantasi 

ginjal. Hemodialisa merupakan terapi yang berfungsi untuk menggantikan peran 

ginjal  yang beroperasinya menggunakan sebuah ala yangt khusus untuk 

mengeluarkan toksik uremik dan mengatur cairan elektrolit tindakan ini juga 

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita gagal ginjal 

kronik (Infodatin, 2017).  

Penderita gagal ginjal kronik yang akan melakukan hemodialisa sering 

mengalami kecemasan. Penelitian yang dilakukan oleh kring et al (2009) 

menunjukkan bahwa pasien CKD yang menjalani hemodialisa yang mengalami 

kecemasan sebanyak 61% responden. Kecemasan yang dirasakan pasien muncul 

karena pasien belum mengetahui bagaimana prosedur dan efek samping dari 

hemodialisa. Perubahan yang di alami oleh pasien gagal ginjal kronik yang 

mengalami kecemasan  menimbulkan perubahan drastis bukan hanya fisik tetapi 

juga psikologis pada pasien. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi 
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yang sangat menekan kehidupan seseorang yang berlangsung tidak lama. Proses 

dari hemodialisis menimbulkan stress psikologis (kecemasan) dan fisik yang 

mengganggu sistem neurologi sebagai contoh kecemasan, diorientasi tremor, 

penurunan konsentrasi (Smeltzer & Bare, 2008).  

Pasien gagal ginjal kronik mengalami yang kecemasan akan mengalami 

banyak gangguan dalam perilakunya diantaranya mengalami penurunan dan 

perubahan dalam  memenuhi kebutuhan fisiologis, perubahan respon psikologis, 

perubahan pada interaksi sosial, penurunan kualitas fisik, fisiologi dan 

sebagainya. Kecemasan sangat sering dijumpai pada pasien hemodialisa. 57,30% 

dari pasien End Stage Renal Disease (ESRD) mengalami depresi. Dari 39,2% 

pasien dialisis terdapat pasien yang mengalami depresi ringan, 24,49% mengalami 

depresi sedang dan 13,72% memiliki depresi berat dan 42,69% yang mengalami 

gangguan kecemasan dari  47,36% pasien yang mengalami kecemasan ringan, 

28,94% mengalami kecemasan sedang dan 23,68% mengalami kecemasan yang 

parah (Tavir, 2013)  

Berdasarkan studi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti di Rumah 

Sakit Moewardi daerah surakarta pada tanggal 7 Maret 2018 bahwa pasien gagal 

ginjal kronis yang akan menjalani terapi hemodialisa rata-rata mengalami 

kecemasan. Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat 

kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah 

Sakit Moewardi surakarta”. 

 

2. METODE 

Rancangan penelitian menggunakan rancangan analisis deskriptif. Desain 

penelitian ini menggunakan desain cross sectional study, yaitu penelitian yang 

desain pengumpulan datanya dilakukan pada satu titik waktu (at one point in 

time), fenomena yang diteliti selama satu periode pengumpulan data (Swarjana, 

2012). 

Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta dan 

waktu penelitian dilaksanakan pada April sampai Mei 2018. Populasi dalam 
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penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi Surakarta dengan diagnosa penyakit gagal ginjal kronik (GGK) 

sejumlah 1.331 pasien. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa. 

Uji validitas dan rehabilitas yang di gunakan peneliti adalah menggunakan 

softwere komputer SPSS. Uji di gunakan untuk menguji pertanyan- pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner layak atau belum di gunakan untuk pengambilan 

data. 

 

3. HASIL PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Pasien pengidap gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit 

Moewardi surakarta didominasi pasien berumur dikisaran 46-60 tahun dengan 

prosentase sebesar 37.63%. Rata-rata berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase 

63.44% dan tingkat pendidikannya didominasi oleh tingkat SMP sebesar 25.81%. 

Sedangkan untuk karakteristik reponden dukungan keluarga, keluarga 

yang menemani dan mendukung setiap paien melakukan proses terapi adalah 

suami/istri dengan prosentase 46.42% dengan umur rata-rata diatas 70 tahun dan 

mereka didominasi oleh orang yang bepekerjaan petani. 

3.2 Analisis Univariat 

Dukungan keluarga terhadap pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa di Rumah Sakit Moewardi surakarta tinggi. Hal ini dibuktikan 

dengan tidak ada satupun responden yang mendapat nilai kurang dari 60 sehingga 

dapat diartikan 100% dukungan keluarga tinggi. 

Tingkat kecemasan yang paling tinggi adalah sedang dengan 40.9%, 

kemudian berat sebesar 35.50% dan yang paling rendah adalah ringan yaitu 

sebesar 23.70%. 
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3.3 Analisis Bivariat 

Berdasarkan uji statistik bivariat dengan mengguankan SPSS maka diperoleh nilai 

Chi square sebesar 0.797 dengan nilai signifikasi p value sebesar 0.00 < 0.05 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat hubungan dukungan 

keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Moewardi surakarta. Dari nilai korelasi 

tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan positif yang kuat antara dukungan 

keluarga dengan tingkat kecemasan pasien gagal ginjal, sehingga jika dukungan 

keluarga semakin baik maka akan semakin rendah pula tingkat kecemasan pasien 

gagal ginjal tersebut, ataupun sebaliknya, jika semakin rendah dukungan keluarga 

maka semakin tinggi pula tingkat kecemasan pasien gagal ginjal.  

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Santo (2016) yang 

berjudul hubungan dukungan keluarga dengan keputusan inisiasi hemodialis pada 

penderita penyakit ginjal kronik diruang dahlia Rsud .Prof. Dr. R. D. Kandau 

Manado menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan 

keputusan inisiasi hemodialis pada penderita penyakit ginjal kronik diruang dahlia 

Rsud .Prof. Dr. R. D. Kandau Manado.  

Sedangkan menurut Zurmeli dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan 

dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani terapi hemodialisis di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru” . Dari hasil uji 

statistik didapatkan nilai ρ= 0,002 <  α: 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien GGK yang 

menjalani terapi hemodialisis. Kemudian dari hasil analisi diperoleh OR (3.684) 

yang artinya pasien dengan dukungan keluarga positif 3.684 kali memiliki 

kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan pasien yang dukungannya negatif. 

Penyataan senada juga diutarakan oleh Ika Hayun dalam penelitiannya 

yang berjudul “Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada 

pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soehadi 

Prijonegoro Sragen”. Ika hayun menyimpulkan bahwa Dukungan keluarga pada 

pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis  mayoritas baik dan 

minoritas dukungan keluarga yang diberikan kurang. Tingkat Kecemasan pada 
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pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisis mayoritas dengan tingkat 

tidak cemas. Ada hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalalani terapi 

hemodialisis. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

a. Terdapat hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Moewardi 

surakarta 

b. Karakteristik pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah 

Sakit Moewardi surakarta paling dominan yaitu pada kisaran umur 46-60 

tahun dengan jenis kelamin laki-laki  dan kebanyakan dengan tingkat 

pendidikan SLTP. 

c. Gambaran dukungan keluarga terhadap pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Moewardi surakarta termasuk dalam 

kategori tinggi. 

d. Tingkat kecemasan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di 

Rumah Sakit Moewardi surakarta rata-rata dalam tingkatan sedang. 

4.2 Saran 

a. Bagi pihak rumah sakit diharapkan mampu memberikan edukasi kepada 

keluarga pasien untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dengan baik 

kepada pasien yang menjalani hemodialisa. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel bebas 

yang mempengaruhi kecemasan pasien gagal ginjal yang menjalani 

hemodialisa sehingga kecemasan pasien benar-benar bisa diketahui berbagai 

penyebabnya secara detail. 
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