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PERBEDAAN TINGKAT KECUKUPAN ENERGI DAN PROTEIN PADA PASIEN 

GAGAL GINJAL KRONIK DENGAN MALNUTRISI DAN TANPA MALNUTRISI 

DI RSUD IR. SOEKARNO SUKOHARJO 

Abstrak 

Gagal ginjal kronik merupakan penyakit dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia. 

Prevalensi kejadian Gagal Ginjal Kronik di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo 9,1%. Gagal ginjal 

kronik stadium akhir biasanya sudah terjadi gejala komplikasi dan membutuhkan terapi 

hemodialisis. Gangguan fungsi ginjal merupakan penyakit beresiko tinggi akan malnutrisi. 

Pada pasien gagal ginjal kronik kecukupan energi dan protein sangat penting, karena asupan 

energi protein yang tidak adekuat dapat menyebabkan peningkatan katabolisme dan sindrom 

uremik. Prevalensi malnutrisi pada pasien gagal ginjal kronik adalah 17 -25%. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecukupan energi dan protein pada pasien 

GGK dengan malnutrisi dan pasien GGK tanpa malnutrisi unit hemodialisa RSUD Ir. 

Soekarno Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan studi 

cross sectional. Jumlah responden 40. Data diperoleh dengan metode Subjective Global 

Assesment dan FFQ. Analisis data dilakukan  dengan Uji Independent T- Test. Pada 

responden malnutrisi paling banyak memiliki kecukupan energi yang masuk kategori defisit 

berat (40%) dan pada responden tanpa malnutrisi juga pada defisit berat (35%). Pada 

responden malnutrisi paling banyak memiliki kecukupan energi yang masuk kategori defisit 

berat (45%) dan pada responden tanpa malnutrisi juga pada defisit berat (50%). Kesimpulan 

dari penelitian ini tidak ada perbedaan kecukupan energi protein antara pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisis dengan malnutrisi dan tanpa malnutrisi. 

Kata Kunci : gagal ginjal kronik, hemodialisis, malnutrisi, tingkat kecukupan energi, tingkat 

kecukupan protein 

 

Abstract  

Chronic kidney failure is a disease with a high prevalence in Indonesia. Prevalence of 

Chronic Kidney Disease in RSUD Ir. Soekarno Sukaharjo is 9,1%. End-stage chronic renal 

failure symptoms usually occur and require hemodialysis therapy. Impaired kidney function 

is a high-risk disease that will be malnourished. Malnourished prevalence in Chronis Kidney 

Disease is 18 – 25%. Hemodialysis patients are more at risk of malnutrition, especially 

protein-energy malnutrition in patients with chronic renal failure because inadequate protein-

energy intake can cause an increase in catabolism and uremic syndrome. To determine the 

differences in the level of energy and protein adequacy in CKD patients with malnutrition 

and CKD patients without malnutrition in the hemodialysis unit of RSUD Ir. Soekarno 

Sukoharjo. This study was an observational study with cross-sectional study design. Total 

respondent is 40 people. Data obtained with Subjective Global Assesment and FFQ. An 

independent t-test was used for data analysis. Respondents who were malnourished had 

average energy adequacy of 67.47% and those who were not malnourished 67.49%. 3. 

Respondents who were malnourished had average protein adequacy of 67.25% and those who 

were not malnourished 69.01%.  There was no difference in protein energy adequacy 
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between patients with chronic renal failure who underwent hemodialysis with malnutrition 

and without malnutrition. 

Keywords: chronic kidney failure, energy adequacy level, hemodialysis malnutrition, protein 

adequacy rate 

1. PENDAHULUAN 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan penurunan 

fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung progresif dan cukup lanjut. Hal ini 

terjadi apabila laju filtrasi glomerular (LFG)  kurang dari 50 ml/menit (Suhardjono, 2001). 

Gagal Ginjal Kronik di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 0,2% dari seluruh penduduk 

Indonesia. Provinsi Jawa tengah menempati peringkat 5 tertinggi di Indonesia dengan 

penyakit gagal ginjal kronik terbanyak. Prevalensi gagal ginjal kronis yang didiagnosis 

dokter meningkat seiring bertambahnya umur, meningkat tajam pada kelompok umur 35 - 

44 tahun (0,3%) dan paling tertinggi pada kelompok umur di atas 75 tahun (0,6%) 

(Riskesdas, 2013). Hasil laporan Instalasi Rekam Medik RSUD Sukoharjo tahun 2017 

prevalensi penyakit GGK adalah 9,1 %. 

Gangguan ginjal kronik stadium akhir membutuhkan terapi hemodialisis dengn 

tujuan menggantikan fungsi ginjal. Pasien yang menjalani hemodialisis beresiko 

mengalami malnutrisi terutama malnutrisi energi protein. Prevalensi malnutrisi 

diperkirakan sebesar 18 – 75% pada pasien hemodialisis. Hemodialisis yang tdak adekuat 

dapat menyebabkan malnutrisi (Anggraini, 2016). Malnutrisi yang terjadi pada pasien 

gagal ginjal kronik karena asupan energi yang berkurang dan terjadi pada sindrom uremik 

setelah terjadinya peradangan sistemik. Pada pasien hemodialisis tanda – tanda malnutrisi 

sangat berkaitan dengan kualitas hidup yang buruk karena berkurangnya aktivitas fisik dan 

mental. (Presti, Carollo, dan Creimi, 2005). 

Pada  pasien  GGK  kecukupan  energi  dan  protein sangat  penting.  Asupan  energi  

dan  protein  yang  rendah  mengakibatkan peningkatan   katabolisme tetapi bila asupan 

protein terlalu tinggi menyebabkan sindrom uremik. Oleh karena itu, pada pasien GGK 

perlu asupan energi dan protein yang cukup. Pasien hemodialisis membutuhkan 1,2 g/Kg 

dan 50% nya di dapat dari protein biologis. (Hardinsyah, 2010) Kebutuhan nya lebih 

tinggi daripada pasien yang belum mengalami hemodialisis, karena pada saat hemodialisis 

pasien kehilangan setidaknya 6 – 12 gram protein. Pada pasien GGK hemodialisis juga 

diperlukan  monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi malnutrisi. Karena hal tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kecukupan energi protein pada 
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pasien gagal ginjal kronik dengan malnutrisi dan pasien gagal ginjal kronik tanpa 

malnutrisi unit hemodialisa RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo. 

 

2. METODE  

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan studi  cross sectional. 

Pada penelitian ini dilakukan observasi mengenai perbedaan kecukupan energi protein 

antara pasien gagal hemodialisis dengan malnutrisi dan tanpa malnutrisi. Penelitian ini 

dilakukan di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan dari Juli 2018 sampai 

dengan Desember 2018. Populasi dalam penelitia ini ada pasien gagal ginjal kronik yang 

melakukan hemodialisis. Sampel yang diambil sejumlah 40 responden, angka ini di dapat 

dengan menggunakan teknik slovin. Sampel yang diambil harus memenuhi syarat inklusi 

sebagai berikut : pasien menjalani rawat jalan dengan terapi hemodialisa, pasien sadar dan 

berkomunikasi dengan bak, bersedia menjadi sampel, usia 35 – 65 tahun, pasien sudah 

melakukan konseling gizi sebelumnya dan pasien yang menjalani hemodialisa dalawam 

kurun waktu 2 – 6 tahun terakhir. 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah status malnutrisi pasien dan variabel terikat 

adalah tingkar kecukupan energi dan tingkat kecukupan protein pada pasien. Data primer 

diperoleh secara langsung dari populasi secara langsung data primer berupa kecukupan 

energi protein diambil dengan metode SFFQ  dan status malnutrisi pasien ddapat dari hasil 

skrining mengguakan Subjective Global Assesment. Analisis univariat dilakukan pada 

variabel tunggal untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis 

kelamin, kecukupan energi dan kecukupan protein pasien. Analisis bivariat dilakukan 

dengan menggunakan Uji Independent T-Test dengan interpretasiBila nilai p value <0,05 

maka ada perbedaan antara kecukupan energi protein pada pasien dengan malnutrisi dan 

pasien tanpa malnutrisi atau bila nilai p value >0,05 maka tidak ada perbedaan antara 

kecukupan energi protein protein pada pasien dengan malnutrisi dan pasien tanpa 

malnutrisi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo beralamatkan di Jalan Dr. Muwardi  No. 71, Gayam , 

Sukoharjo , Jawa Tengah. Pada bulan juli tahun 2009 RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo 

mendapatkan predikat RSUD kelas B oleh Depkes RI sesuai dengan SK menkes Nomor 

824/ menkes/SK/IX/2009. RSUD Ir. Soekarno memiliki visi menjadi rumah sakit 
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unggulan dengan mengutamakan mutu pelayanan, profesional, mandiri dan menjadi 

pilihan utama masyarakat dan memiliki motto “ kesembuhan dan kepuasan anda 

komitmen pelayanan kami” . Sumber daya manusia yang ada di RSUD Ir. Soekarno 

Sukoharjo terdiri dari tenaga medis dan non medis. Jumlah tenaga kesehatan terdiri dari 

dokter umum 21 orang, dokter spesialis 31 orang dan dokter gigi  3 orang, paramedik 

perawat/ bidan 312 orang, farmasi 46 orang, dan tenaga kesehatan lain nya 91 orang. 

Tenaga non medis terdiri dari administrasi umum 166 orang dan struktural 24 orang.Jenis 

– jenis pelayanan di RSUD Ir. Soekarno diantara lain ada pelayanan medik yang meliputi 

instalasi gawat darurat, poliklinik umum , poliklinik gigi dan spesialis konservasi gigi, 

poliklinik spesialis penyakit dalam, poliklinik spesialis bedah, poliklinik spesialis obgyn, 

poliklinik spesialis mata, poliklinik spesialis THT, poliklinik spesialis syaraf, poliklinik 

speliasis anak, pelayanan ICU, pelayanan bedah sentral, pelayanan rehab medik, 

pelayanan rekam medik, dan pelayanan ambulans. Selain itu terdapat pelayanan penunjang 

medik yang terdiri dari Instalasi radiologi, Instalasi laboratorium, Instalasi farmasi, 

Instalasi gigi, Instalasi bank darah, Hemodialisa, Instalasi pemeliharaan sarana Rumah 

sakit, Intalasi sanitasi, dan Instalasi sentral.  

Penelitian ini dilakukan pada salah satu pelayanan medik yaitu unit hemodialisa. 

Unit ini dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi ( 06.00 – 11.30 ) dan shift siang (11.30 – 

16.00). Perawat yang melayani pasien unit hemodialisa sejumlah 12 orang. Pada unit 

hemodialisa terdapat 22 unit alat hemodialisa dan tidak terdapat ahli gizi yang bertugas 

pada unit hemodialisa namun pasien hemodialisa sebelumnya sudah di rujuk ke poli gizi 

untuk mendapatkan konseling gizi. 

3.2 Karakteristik responden  

Berikut ini merupakan karakteristik responden yang ada dalam penelitian ini : 

Tabel 1.  Karakteristik Responden 

Uraian  Jumlah (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin : 

Laki-laki 

Perempuan 

 

21 

19 

 

52,5 

47,5 

Jumlah 40 100 

Pendidikan: 

Tidak sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

2 

12 

7 

16 

3 

 

5 

30 

17.5 

40 

7.5 

 

Jumlah 40 100 

Pekerjaan :   
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Buruh 

Karyawan  

PNS 

Pedagang 

IRT 

12 

9 

1 

2 

16 

30 

22,5 

2,5 

5 

40 

Jumlah 40 100 

Usia : 

Masa dewasa akhir  

Masa lansia awal 

Masa lansia akhir 

 

11 

19 

10 

 

27.5 

47.5 

25 

Jumlah 40 100 

Riwayat Penyakit: 

Hipertensi  

Diabetes Melitus 

Batu Ginjal 

Lain – lain  

Tidak ada riwayat 

 

12 

14 

1 

4 

9 

 

30 

35 

2.5 

10 

22.5 

Jumlah 40 100 

Lama HD : 

2 – 4 tahun 

>4 tahun 

 

32 

8 

 

80 

20 

Jumlah 40 100 

 Sumber : Hasil penelitian yang diolah (2018) 

Dari data diatas dapat dilihat responden dengan jenis kelamin laki – laki 

sebesar 52,5% dan perempuan 47,5%. Kebanyakan responden memiliki pekerjaan 

IRT 30% diikuti dengan karyawan 22,5%. Usia yang paling banyak pada 

responden yaitu masa lansia awal yaitu 47,5% dan riwayat penyakit yang paling 

banyak dialami responden adalah diabetes melitus (35%). 

3.3 Analisis Univariat 

3.1.1 Distribusi status malnutrisi  

Dapat dilihat bahwa tabel 2 menunjukan status malnutrisi pada pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisis : 

Tabel 2. Status Malnutrisi Pasien GGK 

Status Malnutrisi Jumlah (n) Persentase (%) 

Malnutrisi  

Tanpa malnutrisi 

20 

20 

50% 

50% 

Jumlah  40 100 

  Sumber : Hasil penelitian yang diolah  

Berdasarkan tabel, distribusi status malnutrisi yang mengalami malnutrisi sebanyak 

20 pasien (50%) dan yang tidak mengalami malnutrisi sebanyak 20 pasien (50%). Hal ini 

menunjukan jumlah responden yang mengalami malnutrisi dan tidak berjumlah sama. 
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3.1.2 Distribusi Kecukupan Energi  

Tabel 4 menunjukan distribusi responden berdasarkan kecukupan energi protein : 

Tabel 3. Distribusi  Responden Berdasarkan Kategori  Kecukupan Energi 

Kecukupan Energi Jumlah (n) Persentase (%) 

Lebih 

Baik 

Defisit ringan  

Defisit sedang 

Defisit berat 

0 

8 

5 

7 

11 

0 

20 

12,5 

17,5 

27,5 

Total 40 100 

Sumber : data primer 2018 

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa berdasarkan kategori kecukupan protein 

sebagian besar responden masuk dalam kategori defisit berat yaitu sejumlah 19 orang 

(47,5%). Kecukupan energi pada pasien dapat mempengaruhi keadaan pasien, defisit 

energi dapat menyebabkan hilangnya cadangan protein viseral pada tubuh. (Carrero , 

Peter, dan Lilian, 2013) 

3.1.3 Distribusi Tingkat Kecukupan Protein 

Distribusi responden berdasarkan kecukupan protein dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kategori  Tingkat Kecukupan Protein 

Kecukupan Energi Jumlah (n) Persentase (%) 

Lebih 

Baik 

Defisit ringan  

Defisit sedang 

Defisit berat 

 2  

9 

3 

7 

19 

5 

22,5 

7,5 

17,5 

47,5 

Total 40 100 

Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa berdasarkan kategori kecukupan protein 

sebagian besar responden masuk dalam kategori defisit berat yaitu sejumlah 19 orang 

(47,5%). Menurut Sharif, Nurpudji, dan Agussalim (2012), pada pasien dialisis terjadi 

gangguan metabolisme protein yang disebabkan oleh kekurangan energi dan protein atau 

biasa disebut uremic malnutrition. Pasien dialisis kehilangan protein somatik yang dapat 

dilihat dari massa otot, serum kreatinin, dan konsentrasi protein ditandai oleh konsentrasi 

serum albumin dan prealbumin. 

3.4 Analisis Bivariat  

3.4.1 Perbedaan Tingkat Kecukupan Energi Pada Pasien Dengan Malnutrisi dan Tanpa 

Malnutrisi 

Distribusi responden berdasarkan kecukupan protein dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5. Distribusi Kecukupan Energi Berdasarkan Status Malnutrisi 

Kecukupan Energi Malnutrisi Tanpa Malnutrisi 

N % N % 

Lebih 

Baik 

Defisit ringan  

Defisit sedang 

Defisit berat 

0 

4 

4 

4 

8 

0 

20 

20 

20 

40 

0 

7 

2 

4 

7 

0 

35 

10 

20 

35 

Jumlah 20 100 20 100 

 

Berdasarkan tabel,  dapat dilhat bahwa kecukupan energi dalam kategori defisit 

ringan, sedang, dan berat pada pasien malnutrisi yaitu 4 orang (20%), 4 orang (20%) , dan 

8 orang (40%)  sedangkan pada pasien tanpa malnutrisi yaitu 2 orang (10 %), 4 orang 

(10%), dan 7 orang (35 %).  

Tabel 6. Hasil Analisis Perbedaan Kecukupan Energi 

Kecukupan Energi 

(%) 

Status Malnutrisi 

Sig. Malnutrisi Tanpa 

Malnutrisi 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

SD 

Rata – rata 

37,47 

104,92 

20,75 

67,47 

35,42 

102,82 

19,79 

67,49 

0.221 

 

Hasil uji beda Independent T – Test dalam penelitian ini didapat nilai yang 

signifikan (p=0,221) yaitu Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan kecukupan energi 

antara pasien dengan malnutrisi dan tanpa malnutrisi. Rata – rata kecukupan energi pasien 

yang mengalami malnutrisi (67,47%) tidak berbeda jauh dengan pasien dengan tanpa 

malnutrisi (67,49%). Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah 

pendidikan. Menurut Rachmawati dan Ahmad (2014), pendidikan memiliki hubungan 

dengan asupan energi protein pada penelitian nya sebagian besar responden menyatakan 

takut mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang lebih banyak dan tidak tahu bahwa 

kebutuhannya menjadi meningkat apabila menjalani HD rutin. Tingkat pendidikan dapat 

mempengaruhi pengetahuan gizi pasien sehingga dapat mempengaruhi pengaplikasian diet 

yang sudah dianjurkan. 

Terapi hemodialisis rutin yang dilakukan oleh pasien juga dapat menyebabkan 

depresi karena beberapa faktor seperti tingginya biaya rumah sakit, tidak bekerja akibat 

menjalani terapi, dan status sosioekonomi. Menurut Rokhmakh (2017), depresi dapat 
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mempengaruhi nafsu makan pasien. Depresi menyebabkan terjadinya peningkatan sitokin 

proinflamasi dan menyebabkan penurunan nafsu makan. 

3.4.2 Perbedaan Tingkat Kecukupan Protein Pada Pasien Dengan Malnutrisi dan Tanpa 

Malnutrisi 

Tabel 7. Distribusi Kecukupan Protein Berdasarkan SGA 

Kecukupan Energi Malnutrisi Tanpa Malnutrisi 

N % N % 

Lebih 

Baik 

Defisit ringan  

Defisit sedang 

Defisit berat 

1 

5 

2 

3 

9 

5 

25 

10 

15 

45 

1 

4 

1 

4 

10 

5 

20 

5 

20 

50 

Jumlah 20 100 20 100 

  

Berdasarkan tabel,  dapat dilhat bahwa kecukupan protein dalam kategori lebih, 

defisit ringan, sedang, dan berat pada pasien malnutrisi yaitu 1 orang (5%), 2 orang (10%) 

, 3 orang (15%), dan 9 orang (45%) sedangkan pada pasien tanpa malnutrisi yaitu 1 orang 

(5 %), 1 orang (5%), 4 orang (20 %), dan 10 orang (50 %) 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Perbedaan Kecukupan Protein 

Kecukupan Protein 

(%) 

Status SGA 

Sig. Malnutrisi Tanpa 

Malnutrisi 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

SD 

Rata – rata 

34,72 

130,85 

25,07 

67,25 

33,95 

183,67 

33,24 

69,01 

0,102 

Hasil uji Independent T – Test dalam penelitian ini didapat nilai yang signifikan 

(p=0,102) yaitu Ho diterima maka tidak ada perbedaan kecukupan protein antara pasien 

dengan malnutrisi dan tanpa malnutrisi. 

Rata – rata kecukupan protein pasien yang mengalami malnutrisi (67,25%) tidak 

berbeda jauh dengan pasien dengan tanpa malnutrisi (69,01%).Hal ini menunjukan bahwa 

responden masuk dalam kategori tingkat kecukupan protein defisit sedang. Menurut NKF-

K/DOQI (2000) , konsumsi protein yang dianjurkan adalah 1,2 g/kg bb/hari untuk 

memastikan keseimbangan nitrogen positif. Setidaknya 50% protein yang di konsumsi 

berasal dari bahan makanan yang memiliki nilai biologis tinggi. Bahan makanan yang 

memiliki nilai biologis yang tinggi adalah protein hewani, seperti ayam, ikan, daging, dan 

lain lain. Berdasarkan hasil SFFQ responden sering mengkonsumsi bahan makanan seperti 

ikan, ayam, dan telur namun responden tidak mengkonsumsi bahan makanan ini setiap 



9 
 

hari, responden cenderung makan protein nabati setiap hari seperti tahu dan tempe. 

Hemodialisis juga mempengaruhi protein pasien. Asam amino dan protein dapat hilang 

pada saat proses hemodialisis dibarengi dengan asupan protein yang juga rendah.  

Responden kebanyakan mengaku bahwa mereka kadang mengalami gangguan fungsi 

gastrointestinal seperti mual dan muntah sehingga pasien mengalami penurunan nafsu 

makan. Menurut Rokhmah, Dyah, dan Saryono (2017) pasien gagal ginjal kronik yang 

mengalami mual dan muntah memiliki resiko 4,27 kali untuk mengalami penurunan nafsu 

makan dan hal ini dapat mempengaruhi asupan makan pasien. 

 

4. PENUTUP 

Dari penelitian ini diperoleh hasil, bahwa tidak ada perbedaan tingkat kecukupan energi 

protein pada pasien gagal ginjal kronik hemodialisis dengan malnutrisi dan tanpa 

malnutrisi 
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