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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Menurut Price dan Wilson (2005), ginjal mempunyai berbagai macam fungsi 

yaitu ekskresi dan fungsi non-ekskresi. Jika fungsi ginjal terganggu, bersifat 

menetap dan berlangsung selama lebih dari 3 bulan disebut dengan penyakit ginjal 

kronik (PGK) atau CKD/ cronic kidney disease (Black dkk, 2010). Klasifikasi 

PGK dibagi menjadi 5 derajat atau stadium (Black & Hawks, 2009; Levin dkk, 

2008; Suwitra dalam  Sudoyo, dkk, 2006). 

Penatalaksanaan PGK meliputi terapi konservatif, terapi simtomatik, dan 

terapi pengganti ginjal (Sukandar, 2006). Terapi pengganti ginjal dilakukan pada 

penyakit ginjal kronik stadium 5, yaitu pada LFG (Laju filtrasi glomerular) 

kurang dari 15 ml/menit. Terapi tersebut dapat berupa hemodialisis, dialisis 

peritoneal, dan transplantasi ginjal (Suwitra, 2006).  

Hemodialisis merupakan terapi yang lama, mahal serta membutuhkan 

restriksi cairan dan diet. Hal tersebut mengakibatkan pasien kehilangan 

kebebasan, tergantung pada pelayanan kesehatan, perpecahan dalam perkawinan, 

keluarga dan kehidupan sosial serta berkurangnya pendapatan, selain itu juga 

muncul beberapa komplikasi. Karena hal-hal tersebut maka aspek fisik, psikologi, 

sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat terpengaruh secara negatif, yang 

berdampak pada kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik (Sofiana, 2010).   

Definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu 

keadaan dimana keadaan terbebas dari penyakit atau kelemahan, dan adanya 
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keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran 

kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi 

yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial (Loonen dan 

Richardson, 2001). Kualitas hidup adalah konsep yang mencakup karakteristik 

fisik, mental, sosial, emosional, yang mencakup komplikasi dan efek terapi suatu 

penyakit secara luas yang menggambarkan kemampuan individu untuk berperan 

dalam lingkungannya dan memperoleh kepuasan dari yang dilakukannya. Kualitas 

hidup yang berhubungan dengan kesehatan menggambarkan tingkat kesehatan 

seseorang yang mengalami suatu penyakit dan mendapatkan pengelolaan sesuai 

dengan pedoman penyakit tertentu (Loonen, dkk, 2001). 

Prevalensi penyakit ginjal di Amerika pada akhir tahun 2002 sekitar 345.000 

orang, pada tahun 2007 bertambah 80.000 orang (Lewis, dkk, 2004), sedangkan 

angka Incidence Rate di Amerika tahun 2008 dengan usia 20-44 tahun berjumlah 

12,7/100.000, usia 45-64 tahun = 6,25/10.000, usia ≥ 75 tahun = 17,74/10.000, 

(United States Renal Data System / USRDS, 2008). Penderita PGK yang baru di 

Amerika pada tahun 2009 diperkirakan terdapat 116.395 orang. Lebih dari 380000 

penderita PGK menjalani hemodialisis reguler (USRDS, 2011). 

Berdasarkan Pusat Data & Informasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 

Indonesia (PDPERSI) menyatakan jumlah penderita penyakit ginjal kronik 

diperkirakan sekitar 50 orang per satu juta penduduk. Jumlah penderita Penyakit 

ginjal di Indonesia diperkirakan sekitar 150 ribu pasien (Litbangkes, 2006). 

Menurut Sinaga (2007), pada tahun 2006 ada sekitar 100.000 orang lebih 

penderita Penyakit Ginjal di Indonesia. Roderick (2008), pada tahun 2008 jumlah 

pasien hemodialisa (cuci darah) mencapai 2260 orang dari 2146 orang pada tahun 
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2007. Syafei (2009), menyatakan pada tahun 2009 sekitar 6,2% penduduk 

Indonesia menderita Penyakit Ginjal kronik. Berdasarkan  jumlah tersebut 

diketahui kurang lebih 70.000 orang yang menjalani hemodialisis. Pada tahun 

2011 di Indonesia terdapat 15353 pasien yang baru menjalani HD dan pada tahun 

2012 terjadi peningkatan pasien yang menjalani HD sebanyak 4268 orang 

sehingga secara keseluruhan terdapat 19621 pasien yang baru menjalanai HD. 

Sampai akhir tahun 2012 terdapat 244 unit hemodialisis di Indonesia (IRR, 2013). 

Di Jawa Timur, data terakhir pasien yang tercatat untuk melakukan cuci darah 

di RSUD dr Soetomo ada 388 pasien dengan rata-rata melakukan cuci darah 

seminggu dua kali. Sebagian besar pasien yang menjalani hemodialisis di RSUD 

dr Soetomo adalah pasien Jamkesmas, sekitar 75 % atau sekitar 291 pasien. 

Sisanya atau sekitar 97 pasien Umun dan pasien ASKES (Publik Nasional, 2012). 

Berdasarkan hasil wawancara  dengan kepala ruang dari ruang hemodialisa 

RSUD Jombang cukup banyak pasien Penyakit Ginjal kronik dengan kriteria 

tertentu yang menjalani tindakan hemodialisa.  Dalam waktu 1 bulan kira-kira ada 

450 tindakan. Sedangkan jumlah pasien tiap bulannya pada tahun 2013 dari bulan 

Agustus berjumlah 93 klien, September 94 klien, Oktober 112 klien, Nopember 

100 klien dan September 106 klien, dengan jumlah maksimal pasien tiap harinya 

24 klien. Jumlah klien terbanyak adalah klien dengan biaya Jamkesmas. Rata-rata 

pasien yang menjalani hemodialisis 2 kali seminggu pada hari senin dan kamis, 

jumat dan sabtu, rabu dan sabtu, dengan jumlah pasien ± 20 pasien, selain itu ada 

juga yang per 5 hari berjumlah 20 pasien, mulai hari senin sampai jumat. 

Diagnosa awal adalah pasien PGK stadium V, dengan diagnosa penyerta 

hipertensi, diabetes mellitus, sumbatan dan infeksi. 
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Kondisi pasien dengan penyakit ginjal kronis mengakibatkan pasien harus 

bergantung pada mesin cuci darah (hemodialisa) seumur hidup (Winata, 2011). 

Hemodialisa merupakan salah satu terapi pengganti untuk menggantikan sebagian 

kerja atau fungsi ginjal dalam mengeluarkan sisa hasil metabolisme dan kelebihan 

cairan serta zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Terapi hemodialisis harus 

dilakukan secara rutin (biasanya 2x seminggu selama 4–5 jam per kali terapi) 

sampai mendapat  ginjal baru melalui operasi pencangkokan yang berhasil, 

sehingga membuat mereka selalu menghadapi dampak negatif baik dalam fisik 

maupun mental (Shafipour, 2010). 

Menurut Olivia lewi tahun 2011 di Indonesia biaya terapi hemodialisa untuk 

non-Askes, biaya awal Rp 2,3 juta dan per bulannya Rp 5 - 6 juta. Akan tetapi 

kalau memegang kartu Askes, biaya awal gratis sedangkan per bulannya Rp 

1.000.000. Dengan demikian hemodialisa sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

sosial dan ekonomi klien dan keluarga karena harus mengeluarkan biaya ekstra 

yang cukup banyak untuk memperpanjang kehidupan klien.  

Hasil penelitian Ibrahim (2009) menunjukkan bahwa 57.2% pasien yang 

menjalani hemodialisa mempersepsikan kualitas hidupnya pada tingkat rendah 

dan 42,9% pada tingkat tinggi. Berdasarkan hasil penilitian Veene D Joshi dari 

1.980 pasien hemodialisis, 1180 (59%) dengan kualitas hidup yang baik. Menurut 

penelitian Supriyadi tahun 2011 mengatakan ada perbedaan tingkat kualitas hidup 

pasien penyakit ginjal kronik pada dimensi fisik sebelum dan sesudah menjalani 

hemodialisis dengan nilai p = 0,001 (< 0,05). Ada perbedaan tingkat kualitas 

hidup pasien Penyakit Ginjal kronik pada dimensi psikologis sebelum dan sesudah 

hemodialisis dengan nilai p = 0,001 (< 0,05). Ada perbedaan tingkat kualitas 
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hidup pasien Penyakit Ginjal kronik pada dimensi sosial sebelum dan sesudah 

hemodialisis dengan nilai p = 0,001 (< 0,05). Ada perbedaan tingkat kualitas 

hidup pasien Penyakit Ginjal kronik pada dimensi lingkungan sebelum dan 

sesudah hemodialisis dengan nilai p = 0,001 (< 0,05). Kualitas hidup pasien 

sangat penting terutama pada aktifitas dan mobilitas pasien. Penelitian Emmanuel 

J, V.N.Unni, Deepa dan A.R, Shamena Aboobacker, tahun 2010 menyatakan 

bahwa tingkat kualitas hidup pasien Penyakit Ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis lebih tinggi dibandingkan kualitas hidup pasien Penyakit Ginjal 

kronik yang belum menjalani terapi hemodialisis. Hal ini berbeda dengan 

penelitian Sifiana nurchayati yang menyatakan bahwa tidak semua kualitas pasien 

Penyakit Ginjal kronik yang menjalani hemodialisis baik, ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhinya, hasil penelitian tersebut yaitu kualitas hidup tidak 

berpengaruh pada usia, pendidikan, jenis kelamin, anemia, sedangkan faktor yang 

berpengaruh adalah lama hemodialisis (p = 0,035 ), OR = 0,637 dan faktor 

tekanan darah (p= 0,020), OR = 4,561. Berdasarkan penelitian Mabilla Lukman, 

dkk, 2013 mengatakan bahwa adanya hubungan tindakan hemodialisis dengan 

tingkat depresi. Penelitian lain menjelaskan perempuan memiliki kualitas hidup 

yang rendah dibandingkan laki-laki (Setvik, dkk, 2008) sedangkan dalam 

penelitian Bakewell, (2002) mengungkapkan bahwa perempuan mudah 

dipengaruhi oleh depresi karena berbagai alasan yang terjadi didalam 

kehidupannya.   

Kualitas hidup sudah merupakan kebutuhan bagi seseorang, bukan hanya 

kuantitas saja, seseorang yang bertahan hidup, tetapi dalam keadaan tidak sehat 

akan mengganggu kebahagiaan dan kualitas hidup pasien.  Pada pasien Penyakit 
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Ginjal kronik kebanyakan memiliki kualitas hidup yang menurun, oleh karena itu, 

diharapkan dengan melakukan terapi hemodialisis ini, kualitas pasien akan 

semakin baik, agar pasien dapat berfungsi dan berperan sebaik-baiknya didalam 

masyarakat, dan dapat lebih produktif dan bermanfaat, tapi ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya sehingga peneliti bermaksud untuk mengatahui apakah 

ada pengaruh faktor demografi, anemia, hipertensi, adekuasi hemodialisis, etiologi 

penyakit ginjal, status nutrisi dan lama hemodialisis.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

diajukan oleh peneliti adalah: Apakah ada pengaruh faktor demografi, status 

fungsional,  adekuasi hemodialisis dan lama hemodialisis terhadap kualitas hidup 

pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Jombang.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kualitas hidup pasien 

Penyakit Ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Jombang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis di RSUD Jombang. 

2. Menganalisis pengaruh faktor demografi (Jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan dan umur) terhadap kualitas hidup pasien penyakit ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Jombang.  
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3. Menganalisis pengaruh status fungsional (status nutrisi, anemia, hipertensi, 

etiologi PGK) terhadap kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis di RSUD Jombang. 

4. Menganalisis pengaruh adekuasi hemodialisis terhadap kualitas hidup 

pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD 

Jombang 

5. Menganalisis pengaruh lama hemodialisis terhadap kualitas hidup pasien 

penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Jombang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Informasi tentang status kualitas hidup, anemia, hipertensi,  etiologi 

Penyakit Ginjal, lama hemodialisis, status nutrisi dan adekuasi hemodialisis 

yang mempengaruhi kualitas hidup pasien Penyakit ginjal kronik sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam menentukan tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien Penyakit Ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis. 

1.4.2 Praktis 

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, responden 

mendapatkan informasi tentang kulitas hidup dan faktor resiko sehingga dapat  

dijadikan acuan dalam menentukan tindakan  untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis secara tidak 

langsung. Bagi peneliti dapat mengasah daya analisa, kemampuan dalam 
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melakukan penelitian serta meningkatkan cara berpikir peneliti secara 

sistematis.  
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