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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi epidemiologi penyakit merupakan perubahan pola penyakit dari

penyakit menular menjadi pola penyakit tidak menular sebagai penyakit utama

yang menjadi masalah morbiditas dan mortalitas. Di Indonesia, transisi

epidemiologi ini mengakibatkan double burden disease, dimana penyakit menular

belum dapat dikendalikan secara optimal yang di lain pihak penyakit tidak

menular mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PTM (penyakit tidak

menular) dalam masalah transisi epidemiologi ini diantaranya adalah DM dan

hipertensi. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi DM di Indonesia meningkat

tahun 2013 (2,4%) dibandingkan tahun 2007 (1,1%). Setengah dari kasus DM

tidak terdiagnosa karena pada umumnya tidak disertai gejala sampai terjadinya

komplikasi. Sedangkan untuk penyakit hipertensi meningkat tahun 2013 (9,5%)

dibandingkan pada tahun 2007 (7,6%). Berdasarkan laporan dari IRR (Indonesia

Renal Registry) 2011 dan laporan IRR 2012 dinyatakan bahwa hipertensi dan DM

merupakan penyakit kronis yang paling banyak menjadi penyebab utama PGK

(penyakit ginjal kronis). Meningkatnya angka kejadian hipertensi dan DM sejalan

dengan meningkatnya angka kejadian PGK.

Penyakit ginjal adalah penyakit dimana ginjal tidak mampu melakukan

fungsi regulernya secara baik, yaitu tidak mampu mengeliminasi sisa hasil

metabolik yang menumpuk dalam cairan tubuh akibat terganggunya ekskresi renal

yang dapat menyebabkan gangguan fungsi endokrin dan metabolik. Penyakit ini
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merupakan penyakit sistemik dan merupakan jalur akhir yang umum dari berbagai

penyakit traktus urinarius dan ginjal.

Penyakit ginjal kronis (PGK) merupakan penyakit pada ginjal secara

progresif dan terus menerus yang ditandai dengan penurunan glomerular

filtration rate (GFR) atau rerata filtrasi glomerulus menjadi sebesar < 60

mL/menit/1.73 m³ dalam ≥  tiga bulan dengan atau tanpa adanya keruakan ginjal,

atau kerusakan ginjal dalam ≥ tiga bulan, dengan atau tanpa adanya penurunan

GFR. (National Kidney Foundation (NKF) Kidney Disease Outcome Quality

Initiative (K/000/) Guidelines 2002).

Berdasakan survei dari  Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI

2013) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan prevalensi PGK

yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30,7 juta penduduk. Sedangkan menurut data dari

Pusat Data & Informasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PDPERSI

2013) jumlah klien PGK sekitar 50 orang per satu juta penduduk. Untuk wilayah

Jawa Timur, berdasarkan Riskesdas 2013 dilaporkan tiga dari sepuluh penduduk

berusia ≥15 tahun menderita PGK.

Pengobatan bagi penderita PGK tahap akhir, dilakukan dengan pemberian

dialisis seperti hemodialisis ,CAPD atau transplantasi ginjal yang bertujuan untuk

mempertahankan kualitas hidup pasien (Brunner & Suddarth, 2002). Bagi

penderita PGK, hemodialisis akan mencegah kematian, namun hemodialisis tidak

menyembuhkan atau memulihkan ginjal dan tidak mampu mengimbangi

hilangnya aktifitas metabolik atau endokrin yang dilaksanakan oleh ginjal. Pasien
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harus menjalani dialisis sepanjang hidupnya atau sampai mendapat ginjal baru

melalui operasi pencangkokan.

Berdasarkan data yang masuk ke IRR (Indonesia Renal Registry) tahun

2012, di Indonesia 94% unit renal berbentuk instalasi RS dan sisanya berupa

klinik swasta. Jenis fasilitas layanan oleh unit renal tersebut paling banyak adalah

hemodialisis sebesar 78%. Sedangkan untuk pendanaan sebanyak 32% didanai

oleh dana pribadi pasien, 22% jamkesmas, 19% layanan askes, kontraktor 15%

dan lain-lain 12% dan mulai pada tahun 2014 BPJS melalui program jaminan

kesehatannya telah menganggarkan sejumlah dana untuk pengobatan tiga penyakit

kronis, salah satunya adalah hemodialisis.

Sesuai data yang masuk ke IRR 2012, pasien baru hemodialisis dari tahun

2007 sampai tahun 2012 meningkat cukup signifikan dengan rincian 4977 orang

(2007); 5392 orang (2008); 8193 orang (2009); 9649 orang (2010); 15353 orang

(2011); 19621 orang (2012). Dari jumlah tersebut, pasien laki-laki selalu melebihi

jumlah pasien perempuan. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri pada tahun 2012

jumlah pasien baru hemodialisis mencapai 11672 orang dengan 2796 orang

merupakan pasien penyakit ginjal terminal. Angka ini tertinggi kedua setelah

Provinsi Jawa Barat.

Sehat menurut WHO adalah kondisi optimal secara fisik, mental dan sosial

dimana tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan melainkan juga dapat

menjalani hidup secara produktif. Definisi sehat ini memiliki arti yang sangat luas

karena tidak hanya mencakup kesehatan secara fisik namun juga kesehatan mental

dan kondisi sosial seseorang. Dalam bidang kesehatan dan aktivitas pencegahan
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penyakit, kondisi sehat seseorang dapat digambarkan melalui kualitas hidup orang

tersebut (Green et al, 2002).

Menurut WHO, kualitas hidup adalah persepsi individu dalam

kemampuan, keterbatasan, gejala serta sifat psikososial hidupnya dalam konteks

budaya dan sistem nilai untuk menjalankan peran dan fungsinya di dalam

kehidupannya. Dengan kata lain, kualitas hidup merupakan sejauh mana

seseorang dapat memfungsikan dirinya dan menikmati kemungkinan penting

dalam hidupnya. Berdasarkan WHOQOL-BREF yang merupakan instrumen

pengukuran kualitas hidup yang dikembangkan WHO, kualitas hidup dapat

dilihat melalui empat hal, kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial,

dan hubungan dengan lingkungan.

Dalam kesehatan fisiknya, pasien memiliki masalah kesehatan fungsi

ginjal dan hal ini akan menyebabkan berbagai keluhan fisik lainnya dimana sangat

dimungkinkan pasien akan mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas

sehari-hari. Pasein hemodialisis akan banyak mengalami ketergantungan obat-

obatan, bantuan medis, kurang energi dan kelelahan, gangguan mobilitas, sakit

dan ketidaknyamanan tidur serta turunnya kapasitas kerja. Dari segi kesehatan

psikologis, menurut studi yang dilakukan oleh Sri Atun dalam tesisnya  pada

Januari 2011 pada beberapa klien yang  saat awal divonis menderita PGK dan

harus menjalani hemodialisis ditemukan shock, stress dan tidak mau menerima

keadaan yang terjadi. Pasien dengan hemodialisis jangka panjang sering merasa

khawatir akan kondisi sakitnya yang tidak dapat diramalkan. Dalam kondisi ini,

mereka sering kali memiliki perasaan negatif terhadap dirinya dan kondisi yang
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dialaminya. Kemudian dalam segi hubungan sosial, bagi pasien hemodialisis

dapat dinilai dari hubungan dengan orang lain. Hubungan ini menggambarkan

adanya bantuan yang didapatkan oleh pasien yang berasal dari lingkungan

sekitarnya. Hal yang signifikan terjadi pada pasien hemodialisis adalah gangguan

hubungan seksual, dimana pasien mengalami dorongan seksual yang menghilang

serta impotensi (Smetlzer dan Bare, 2008).

Adapun dimensi lingkungan yaitu mencakup sumber financial, freedom,

physical safety dan security, perawatan kesehatan dan sosial care, lingkungan

rumah, kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi baru dan

keterampilan, partisipasi dan kesempatan untuk melakukan rekreasi atau kegiatan

yang menyenangkan, lingkungan fisik serta transportasi (WHO, 1997).

1.2 Identifikasi Masalah

Transisi epidemiologi selain terjadinya perubahnya pola penyakit juga

berdampak pada perubahan pola pelayanan kesehatan dan pembiayaan.

Peningkatan pelayanan kesehatan untuk PTM (Penyakit tidak menular) semakin

adekuat yang pada akhirnya meningkatkan usia harapan hidup penderita. Akan

tetapi penyakit kronis dengan pengobatan yang harus terus menerus dilakukan

oleh penderita akan berdampak pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial ekonomi.

Ketiga hal ini yang kemudian dapat menurunkan tingkat kualitas hidup penderita.

Kualitas hidup pada pasien penyakit kronis menjadi perhatian penting bagi

kalangan profesional kesehatan, karena hal ini dapat menjadi acuan dalam melihat

keberhasilan dari suatu intervensi atau terapi. Sehingga data tentang kualitas hidup

pasien dapat menjadi acuan dalam melakukan intervensi yang tepat dan sekaligus

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI faktor yg berhub dgn kualitas ....... anikha widya bestari



6

dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi hasil pengobatan dan kebijakan yang

diterapkan.

Pada dekade terakhir ini, harapan hidup penderita PGK meningkat karena

adanya teknik dialisis. Namun, dialisis tidak sepenuhnya mengembalikan

kualitas hidup pasien seperti sedia kala. Dua per tiga dari pasien yang mendapat

terapi hemodialisis tidak pernah kembali pada aktifitas atau pekerjaan seperti

sedia kala, dengan demikian pasien akan mengalami kehilangan pekerjaan,

penghasilan, kebebasan, harapan umur panjang, fungsi seksual sehingga dapat

mengakibatkan kehilangan harga diri dan identitas gender. Keadaan inilah yag

dapat menyebabkan turunnya kualitas hidup sebagai akibat dari penyakit

sistemik yang rnendahuluinya (Freedman, 2003).

Selain itu, pasien hemodialisis harus menghadapi pembiayaan perawatan

yang mahal dan harus berlangsung seumur hidupnya. Hal ini juga akan

menimbulkan tekanan psikologis bagi pasien dan keluarganya. Pasalnya,

meskipun sebagian pasien pembiayaannya ditunjang oleh jaminan kesehatan,

namun biaya lain diluar jaminan tetap menjadi permasalahan (Asri dkk, 2006).

Diketahui bahwa di Indonesia untuk melakukan sekali tindakan hemodialisis

biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 792.000 – Rp 1.300.000, biaya tersebut

belum termasuk keperluan selama menjalani proses dialisis.

Walaupun dialisis mencegah dari kematian, tetapi harapan hidup pasien

masih menjadi permasalahan. Karena, sampai sekarang ini, rentang harapan

hidup pasien hemodialisis adalah 12 tahun untuk pasien berumur 40 sampai 44

tahun dan sekitar delapan tahun untuk pasien berumur 60-64 tahun. Angka ini
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lebih buruk dibandingkan dengan populasi secara umum yang dapat memiliki

harapan hidup sampai 30 tahun untuk umur 40 sampai 44 tahun dan 17 tahun

untuk umur 60 sampai 64 tahun (USRDS dalam Asri dkk, 2006).

Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup bagi pasien hemodialisis

dibagi menjadi dua, yaitu faktor sosio demografi dan faktor medis. Berdasarkan

acuan dari National Kidney Foundation (NKF) untuk mengukur kualitas hidup

pasien hemodialisis ada beberapa faktor yang perlu dinilai, antara lain akses

vaskuler, adekuasi dialisis, anemia, nutrisi, hipertensi, serta penyakit tulang

(berhubungan dengan kontrol Phospat dan Calcium) (NKF, 2002). Beberapa

faktor kualitas hidup yang perlu dikaji juga untuk pasien hemodialisis antara lain

kepuasan pasien, fungsi sosial dan masalah ekonomi dan pembiayaan (Asri dkk,

2006).

Penelitian untuk mengetahui tingkat kualitas hidup pasien dengan penyakit

kronis akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan. Ibrahim (2009) melakukan

penelitian tentang kualitas hidup pasien PGK yang menjalani hemodialisis di

Bandung. Hasil penelitian menunjukkan dari 91 pasien hemodialisis, 52 pasien

(57,2%) mempersepsikan kualitas hidupnya pada tingkat rendah dan 39 pasien

lainnya (42,9%) pada tingkat tinggi.

Pada Januari 2015 di Instalasi HD RSU Haji Surabaya tercatat pasien

sebanyak 92 orang yang menjalani hemodialisis dimana jumlah pasien laki-laki

lebih besar dari jumlah pasien perempuan yaitu masing-masing 48 dan 44 orang.

Sedangkan jumlah kunjungan mencapai 7952 kunjungan pada tahun 2013, hal

ini mengalami peningkatan sebanyak 24% dari tahun 2012 dengan kunjungan
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pasien sebesar 6413. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh unit hemodialisis

RSU Haji, jumlah pasien yang meninggal mengalami kenaikan dari tahun 2010

hingga tahun 2014. Hal ini dapat terjadi karena pada tiap tahunnya jumlah

pasien juga mengalami peningkatan seiring pula dengan bertambahnya mesin

hemodialisis tiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Pasien Baru Berdasarkan Jenis Kelamin Januari 2012- Februari 2015 di
RSU Haji Surabaya

Jenis kelamin 2012 2013 2014 2015 Total

Laki-laki 68 58 53 12 191
Perempuan 39 45 56 13 153
Total 107 103 109 25 344

Sumber : Data Pelaporan RU Pernefri Instalasi HD  Maret 2015

RSU Haji tersebut memiliki fasilitas dialisis dengan 16 unit mesin

dialisis dengan target 40 tindakan tiap satu mesin per bulannya. Pelayanan

hemodialisis di RSU haji Surabaya telah dimulai sejak tahun 2007 dan berdiri

menjadi Instalasi sejak 2012. Pengukuran kualitas hidup dapat menjadi acuan

dalam melihat keberhasilan dari suatu intervensi atau terapi. Pasien yang

menjalani terapi Hemodialisa di RSU Haji sebagian besar adalah pasien yang

menderita penyakit ginjal terminal yang dimungkinkan memiliki kualitas hidup

yang lebih rendah. RS haji menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk

penanganan cuci darah di wilayah Jawa Timur, sehingga akan ditemui beragam

kharakteristik pasien yang akan menjadi responden dalam penelitian ini.

WHOQOL-BREF merupakan instrumen yang dapat digunakan dalam

melakukan pengukuran kualitas hidup pasien penderita penyakit kronis seperti

PGK. Kuesioner ini merupkan kuesioner internasional yang dikembangkan oleh
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WHO dan merupakan perkembangan lanjutan dari WHOQOL-100. Kuesioner

ini dapat digunakan secara luas, karena penggunaan kuesioner dengan

pertanyaan yang lebih panjang seperti WHOQOL-100 dan SF-36 dinila kurang

praktis. Selain itu, 4 domain (kesehatan fisik, mental, sosial, dan kondisi

lingkungan) yang tercakup dalam WHOQOL-BREF telah dapat

memproyeksikan kondisi kesehatan seseorang sesuai dengan definisi sehat

WHO.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya

pada pasien PGK yang menjalani Hemodialisis reguler/terjadwal di RSU Haji

Surabaya pada tahun 2015. Faktor yang akan dikaji adalah faktor demografi (usia,

jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan), faktor

sosial ekonomi (dukungan keluarga), faktor pengobatan (lama menjalani terapi

HD, adekuasi dialisis, dan anemia), dan faktor penyakit penyerta (diabetes

melitus).

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Faktor apa saja  yang berhubungan dengan kualitas hidup

pada pasien penyakit ginjal kronis (PGK) yang menjalani Hemodialisis di RSU

Haji Surabaya?”
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1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor yang berhubungan dengan

kualitas hidup pada pasien yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya.

1.4.2 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor demografi responden meliputi usia, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan responden, dan status

pekerjaan responden,

2. Mengidentifikasi faktor sosial dan ekonomi responden yaitu dukungan

keluarga responden,

3. Mengidentifikasi faktor pengobatan responden meliputi lama responden

menjalani terapi hemodialisis, adekuasi dialisis, dan status anemia

responden,

4. Mengidentifikasi faktor penyakit penyerta yaitu diabetes melitus pada

responden,

5. Mengidentifikasi status kualitas hidup pada responden,

6. Menganalisis hubungan kharakteristik responden meliputi usia, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan dan status pekerjaan

responden dengan status kualitas hidup responden,

7. Menganalisis hubungan faktor sosial dan ekonomi responden yaitu

dukungan keluarga dengan status kualitas hidup responden,
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8. Menganalisis hubungan faktor pengobatan responden yaitu lama

menjalani terapi hemodialisis, adekuasi dialisis dan status anemia dengan

status kualitas hidup responden,

9. Menganalisis hubungan penyakit penyerta yaitu status diabetes melitus

dengan  status kualitas hidup responden,

10. Menganalisis variabel independen yang dominan terhadap status kualitas

hidup responden.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan menciptakan pengalaman penelitian bagi peneliti

strata satu dalam mengkaji masalah kesehatan masyarakat khususnya

kualitas hidup yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan

pada penderita penyakit ginjal kronis.

1.5.2 Manfaat bagi masyarakat

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor yang

berhubungan dengan kualitas hidup pada penderita PGK yang menjalani

terapi Hemodialisis untuk bahan informasi dalam meningkatkan kualitas

hidup.

2. Sebagai gambaran untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat pada

upaya pencegahan tersier (Disability limitation and Rehabilitation) untuk

kasus PGK hemodialisis.
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1.5.3 Manfaat bagi instansi terkait

1. Bagi institusi tempat penelitian, penelitian ini dapat memberikan

informasi tentang kualitas hidup pada pasien yang menjalani

hemodialisis dan adanya berbagai faktor yang berhubungan dengan status

kualitas hidup tersebut.

2. Institusi tempat penelitian yaitu RSU Haji Surabaya dapat

menjadikannya sebagai alat untuk menilai keefektifan terapi dialisis yang

dilakukan kepada pasien, untuk mengevaluasi mutu pelayanan yang

diberikan, dan dapat digunakan untuk memutuskan intervensi maupun

kebijakan yang tepat bagi pasien hemodialisis dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanannya.
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