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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penyakit terminal bisa dikategorikan sebagai penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan atau dapat disebut juga dengan penyakit yang menuju pada 

kematian. Sedikit harapan hidup bagi pasien terminal untuk sembuh. Proses 

dari kondisi terminal tersebut menuju kematian melalui proses keadaan secara 

fisik, psikologis, spiritual bagi individu. Dari berbagai jenis penyakit terminal 

salah satunya adalah gagal ginjal kronik (Campbell, 2013). 

Penyakit gagal ginjal kronis adalah kondisi dimana peran ginjal 

mengalami penurunan fungsi untuk mempertahankan metabolisme serta 

keseimbangan cairan dan elektrolit akibat perubahan struktur ginjal yang 

meningkat dengan penumpukan sisa Metabolit (toksik uremik) didalam darah 

(Muttaqin & Sari, 2012). Berdasarkan data di Amerika Serikat khusus 

penderita pasien gagal ginjal meningkat menjadi 50% ditahun 2014. Data ini 

menunjukkan pada setiap tahunnya sekitar 200.000 orang Amerika menjalani 

terapi hemodialisa karena gangguan gagal ginjal kronik artinya 1.140 dalam 

satu juta orang Amerika adalah pasien yang menjalani terapi hemodialisa 

(Widyastuti, et al., 2014). 

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization 

(WHO) memperlihatkan beberapa orang yang mengalami penyakit gagal 

ginjal baik akut maupun kronik mencapai 50% sedangkan yang diketahui dan 

mendapatkaan pengobataan hanya 25% dan hanya 12,5% yang terobati 

dengan baik. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, jumlah gagal ginjal kronik 

berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2%. Sementara jumlah 

tertinggi terdapat di wilayah Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, 

Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 0,4%,. Sementara Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur masing-masing 0,3% dan 

Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,2% (Litbangkes Kemenkes, 2013)
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Prevelensi penderita gagal ginjal kronik berdasarkan Perhimpunan Nefrologi 

Indonesia, penderita gagal ginjal kronik di Indonesia berbeda disetiap tahunnya 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari usia terbanyak pada tahun 

2013 diantara usia 45-54 tahun sebanyak 30,26%. Dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2014 pada kisaran usia antara 45-54 tahun dan 55-65 

tahun sebanyak 66,16%. Berdasarkan Pusat Data & Informasi Perhimpunan 

Rumah Sakit Seluruh Indonesia, jumlah pasien gagal ginjal kronik diperkirakan 

sekitar 50 orang per satu juta penduduk, 60% nya adalah usia dewasa dan usia 

lanjut 

Pravalensi gagal ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia 

sebesar 0,2%  atau setara dengan 499.800 jiwa pada tahun 2013 dan 

meningkat menjadi 0,3% ditahun 2018 (Riskesdas, 2018). 

Pada tahun 2012 terdapat 75.153 pasien mengalami gagal ginjal kronik 

disetiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2013 

sebanyak  76.187 pasien dan terus-menerus mengalami peningkatan 77.189 

pasien pada tahun 2014. Sebanyak 4.500 orang berada dirumah sakit yang 

menderita gagal ginjal kronik meninggal dunia akibat tidak mampu berobat 

dan cuci darah, salah satu intervensi pada penderita gagal ginjal kronik adalah 

dengan melakukan hemodialisis (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). 

 Menurut Renal Registry Indonesia, jenis layanan terapi pengganti ginjal 

yang diberikan oleh renal unit terbanyak yaitu layanan hemodialisa sebesar 

(82%), kemudian transplantasi (2,6%), dan continuous ambulatory peritoneal 

disease/ CAPD (12,8%) (Indonesia Renal Registry, 2016). Perubahan gaya 

hidup secara luas dan drastis pada pasien yang menjalani hemodialisa akan 

berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual dan ekonomi. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis 

maupun religious (Yodchai, K, et al., 2011). 

Di Jawa Tengah sendiri pasien hemodialisa pada tahun 2013 berjumlah 

99.810 pasien. Jumlah pravelensi pasien hemodialisa diperkirakan semakin 

meningkat pada perkiraan di tahun 2025 (Litbangkes Kemenkes, 2013).  
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Di Mediterania, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara pasien 

hemodialisa diperkirakan berjumlah 30 juta orang. Hal tersebut disebabkan 

oleh faktor usia, pertumbuhan penduduk, obesitas, dan banyaknya masyarakat 

yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Pada tahun 2015 hemodialisa di 

Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ke tiga setelah provinsi Jawa Timur 

dan Jawa Barat, dengan 69.145 dengan tindakan hemodialisa rutin (Pernefri, 

2015). 

Gagal ginjal kronik merupakan salah satu kategori penyakit terminal yang 

akan mempengaruhi kualitas pada spiritual religius dan hidup pasien. Pada 

dasarnya pasien hemodialisa tidak dapat disembuhkan biasanya usia harapan 

hidup pasien hemodialisa pada rentan satu tahun berada pada angka 80%, 

sedangkan tingkat harapan hidup selama dua tahun, lima rahun, dan sepuluh 

tahun masing-masing sekitar 64%,33%, dan 10%. Rentan waktu lamanya 

pelaksaan hemodialisa dalam sekali terapi dilakukan selama 4-5 jam. Dapat 

dilakukan satu kali dalam seminggu, atau dua kali dalam seminggu, bahkan 

ada yang dilakukan tiga kali dalam seminggu (Mailani, et al., 2015).  

Pasien gagal ginjal kronik rentan mengalami ganguan aspek fisik-

psikologis-sosial-spiritual yang bersumber dari gangguan psikologis dan fisik. 

Untuk mengatasi setiap gangguan yang dialami pasien gagal ginjal kronik, 

religius dalam pandangan agama Islam dapat menjadi cara untuk mengatasi 

permasalahan psikologis yang dialami pasien gagal ginjal kronik yang 

diimplementasi dalam dua bentuk. Pertama, hubungan terhadap Allah SWT 

(hablun Min Allah) berupa serangkaian ibadah, seperti : sholat, dzikir,  

membaca Al- Qur‟an. Kedua, hubungan dengan manusia (hablun min an-nas), 

yaitu silaturrahmi (Reza, 2016). 

Religius ialah melakukan serangkaian kegiatan atau tindakan pelaksanaan 

ibadah seperti sholat, dzikir, membaca Al-Qur‟an dan silaturahmi, tindakan ini 

bertujuan agar manusia lebih ingat dan dekat dengan Tuhan yang memberi 

kehidupan, kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Reza, 2016). 

Pemenuhan kebutuhan  religius menjadi penting bagi pasien  hemodialisa 

yang secara positif dapat digunakan sebagai dukungan dalam mengatasi 
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masalah psikologis, stres, dan depresi (Rusa, et al., 2014). Iman dan 

kepercayaan kepada Tuhan digunakan oleh pasien untuk menghadapi 

kematian. Pasien menjelaskan bahwasannya religius merupakan pegangan 

dalam menjalani hidup. Iman dan religius penting dalam kehidupan sehari-hari 

pasien gagal ginjal kronik, karena iman dan religius ataupun taqwa kepada 

Tuhan dapat membantu pasien dalam menghadapi kenyataan dan ketidak 

terimaannya dalam lingkungan masyarakat yang dialaminya. 

Pemenuhan kebutuhan religius pada pasien juga diutarakan oleh badan 

akreditasi Joint Commision Accreditation Health Organization dan Standar 

Nasional Akreditasi Rumah Sakit menentukan untuk isi minimal asesmen 

awal diantaranya adalah asesmen religius, pada pasien terminal disesuaikan 

dengan kebutuhan individu termasuk kebutuhan religius. 

Islam menjelaskan bahwasannya kesehatan diterangkan didalam Al-

Qur‟an, Allah SWT berfirman bahwasannya orang-orang yang beriman akan 

diberikan kesehatan dari gangguan ketenangan jiwa melalui agama. Dari 

permasalahan yang ada survei ini bertujuan untuk mengetahuai bagaimana 

gangguan fisik-psikis-sosial-spiritual dan bagaimana coping religius pada 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa. Dapat dilihat 

dari QS Yunus ayat 57: Artinya “Hai manusia, sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit 

(yang berada) dalam dada dan tunjukkan serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman”. 

Berdasarkan penelitian Purwaningrum (2013), hubungan aktivitas religius 

denga tingkat stres pasien hemodialisa menunjukkan bahwa sebagian pasien 

mengalami tingkat stres ringan sebanyak 17 orang, sedang sebanyak  orang 

dan pasien yang mengalami tingkat stres yang tinggi sebanyak 5 orang 

diantaranya dengan rentan usia 46-55 tahun. Salah satu cara yang dapat 

mengelola stres ialah dengan melakukan relaksasi, dalam relaksasi ini terdapat 

beberapa cara salah satunya dengan pengelolaan religius dalam setiap 

indinvidu, peran religius sangat besar dalam kehidupan masing-masing 

individu selain mendekatkan diri pada Tuhan dapat juga sebagai pedoman 
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untuk ketenangan diri pada setiap individu. Peran religius dapat dikatakan 

penting karena dampak dari perilaku religius sendiri positif, daapat membawa 

setiap individu pada hal yang lebih positif  (Haryono, et al., 2016). 

Berdasarkan data dari Rekam Medis RSUD Dr Moewardi Surakarta 

didapatkan pada bulan Januari sampai bulan September 2019 pasien yang 

melakukan kunjungan atau terapi hemodialisa sebanyak 32.763 pasien dalam 

seminggu dilakukan terapi sebanyak 1 sampai 2 kali. Rata-rata perhari pasien 

yang melakukan hemodialisa diruang terapi hemodialisa RSUD Dr Moewardi 

Surakarta berjumlah 30 sampai 36 pasien kunjung (Rekam Medis RSUD Dr 

Moewardi, 2019).k dianggap penting oleh sebagian ora 

Kurangnya fasilitas ibadah bagi pasien hemodialisa yang memadai 

menjadikan peran religius tidak dianggap penting oleh sebagian orang maka 

peneliti ingin melihat bagaimana peran religius lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menganggap perlu 

dilakukan penelitian tentang “Gambaran Religius Pada Pasien Hemodialisa di 

RSUD Dr Moewardi”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dijelaskan bahwa kebanyakan dari 

pasien Hemodialisa mengalami stres atau depresi karena kurangnya dukungan 

diri ataupun keyakinan dalam hati berhubungan aktivitas religius pasien maka 

peneliti ingin melakukan penelitian terkait tentang “Bagaimana Gambaran 

Religius Pada Pasien Hemodialisa di RSUD Dr Moewardi?”. 

C. Tujuan Penelitan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran religius pasien hemodialisa dalam kegiatan 

sehari-hari. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui religius sholat pasien hemodialisa.  

b. Untuk mengetahui pelaksanaan religius dzikir pasien hemodialisa. 

c. Untuk mengetahui pelaksanaan religius membaca Al-Qur‟an pasien 

hemodialisa. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan ilmu 

pengetahuan keperawatan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

pengalaman belajar melalui studi kasus untuk meningkatkan pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi 

bagi perpustakaan dan sebagai sumber acuan belajar tentang gambaran 

religius pada pasien hemodialisa, khususnya bagi Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ilmu Kesehatan 

Progam Studi Keperawatan. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu acuan bagi 

perawat dalam mengenali gambaran religius pada pasien hemodialisa. 

c. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Hasil penelitan ini dapat dijadikan acuan dan panduan bagi 

pelayanan kesehatan kedepannya menjadi lebih baik. 

d. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk 

pengembangan ilmu sebagai pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu 

keperawatan. Sebagai informasi dan data bagi peneliti yang lain yang 

akan melakuan penelitian suatu masalah lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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E. Keaslian Penelitian  

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

 

No  Peneliti

/Th 

Judul  Metode 

Penelitian  

Sampel  Hasil  

1.  Iredho 

Fani 

Reza, 

(2016) 

Implementasi 

Coping 

Religious 

dalam 

Mengatasi 

Gangguan 

Fisik-Psikis-

Sosial-

Spiritual pada 

Pasien Gagal 

Ginjal Kronik 

Jenis 

penelitian 

mixed 

methods 

dengan 

rancangan 

penelitian 

embedded 

design. 

Sampel 

dengan 

teknik 

random 

sederhana 

dalam 

penelitian 

ini 

berjumlah 

62 pasien 

gagal 

ginjal 

kronik. 

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat 

memberikan masukan 

kepada pasien gagal 

ginjal kronik, untuk 

mempertahankan 

tingkat pelaksanaan 

ibadah dan 

meningkatkan 

pemahaman dan 

penghayatan 

keagamaan, sehingga 

dapat mengatasi 

gangguan fisik-psikis-

sosial-spiritual untuk 

menyikapi berbagai 

permasalahan 

kehidupan yang 

dihadapi. 

2.  Siti 

Romad

oni, 

Naim 

Mathus 

Shafroh

, & 

Imardia

ni 

(2017) 

Pengaruh 

Relaksasi 

Dzikir Asmaul 

Husna 

Terhadap 

Tingkat Stres 

Pasien Yang 

Menjalani 

Hemodialisa 

Penelitian ini 

menggunaka

n desain 

penelitian pre 

eksperimenta

l one group 

pre and 

posttest 

design. 

Sampel 

mengguna

kan total 

sampling,

dengan 

jumlah 

sampel 32 

responden. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan nilai 

rata-rata tingkat stres 

sebelum diberikan 

intervensi didapatkan 

nilai 19,06 dan nilai 

sesudah diberikan 

intervensi 14,19. 

Didapatkan nilai p 

value= 0,001. Ada 

pengaruh relaksasi 

dzikir asmaul husna 

terhadap tingkat stres 

pada pasien yang 

menjalani hemodialisa 

dan diharapkan 

menjadi salah satu 

pilihan intervensi non 

farmakologi untuk 

mengurangi tingkat 

stres serta 
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memfasilitasi pasien 

yang menjalani 

hemodialisa untuk 

melakukan relaksasi 

dzikir asmail husna. 

3.  Vika 

Maris 

Nurani, 

& Sulis 

Mariya

nti 

(2013) 

Gambaran 

Makna Hidup 

Pasien Gagal 

Ginjal Kronik 

Yang 

Menjalani 

Hemodialisa 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif. 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan teknik 

purposive 

sampling  

yaitu 

teknik 

pengambil

an sampel 

sumber 

data 

dengan 

pertimban

gan 

tertentu. 

Berdasarkan 

penjelasan mengenai 

tiga sumber nilai 

dalam pemenuhan 

makna hidup , maka 

dapat disimpulkan 

bahwa dua dari tiga 

subjek dalam 

penelitian ini telah 

berhasil menemukan 

makna hidup, 

memiliki tingkat 

pemaknaan hidup 

paling tinggi dalam 

penelitian ini, 

dikarenakan ia mampu 

merealisasikan makna 

hidup melalui ketiga 

sumber, dan mampu 

menimbulkan 

perasaan bahagia 

dalam diri, melalui 

usaha mendekatkan 

diri pada Tuhan 

melalui ibadah. Hal 

ini merupakan salah 

satu cara untuk 

mencapai makna 

hidup melalui 

keyakinan pada 

Tuhan. 

4. Ayu 

Khairu

nnisa 

(2016) 

Hubungan 

Religiusitas 

Dengan 

Kebahagiaan 

Pada Pasien 

Hemodialisa 

Di Klinik 

Hemodialisa 

Muslimat NU 

Cipta Husada 

Pengujian 

hipotesis 

menggunaka

n teknik 

analisis 

Korelasi 

Pearson. 

Teknik 

sampling 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

adalah 

incidental 

sampling 

dan 

Hasil penelitian 

mendapatkan 

koefisien kolerasi 

antara religiusitas 

dengan kebahagiaan 

pada pasien 

hemodialisa sebesar 

0,813 dengan taraf 

signifikansi sebesar 

0,000 (p<0,01), 
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purposive 

sampling. 

berdasarkan hasil 

penelitian tersebut 

diketahui bahwa 

hipotesis diterima, 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan 

positif antara 

religiusitas dengan 

kebahagiaan pasien 

hemodialisa. 

        

 

      

 

 

 

Perbedaan dari penelitian ini ialah menggunakan deskriptif kuantitatif 

dengan teknik Total Sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis Univariat. Hasil penelitian ini apakah religius dilakukan pada 

pasien hemodialisa di RSUD Dr Moewardi Surakarta atau tidak.  

 

 

 

 

 

 


