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ABSTRAK 

Gagal ginjal kronik adalah merupakan menurunnya fungsi ginjal yang 
berlangsung lama dan bertahap, sifatnya progresif dengan kreatinin klirens. 
Penurunan atau kegagalan fungsi ginjal berupa fungsi ekskresi, pengaturan, dan 
hormonal dari ginjal. Sebagai kegagalan sistem eksresi menyebabkan 
menumpuknya zat toksik dalam tubuh dan menyebabkan sindroma uremia. Salah 
satu terapi pengganti adalah Hemodialisis yang bertujuan menggantikan fungsi 
ginjal. Pemeriksaan kadar BUN dan Kreatinin serum digunakan untuk 
mengetahui adanya kelainan ginjal. 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 lanjut.  

Gagal ginjal kronik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
hipertensi, diabetes mellitus, usia, dll. Dipengaruhi oleh faktor usia karena 
semakin seseorang berusia lanjut, maka semakin menurun pula proses 
metabolisme dan fungsi sel-selnya. Sehingga kondisi pasien gagal ginjal kronis 
pada orang berusia lanjut cenderung memberikan hasil BUN dan kreatinin yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan usia lebih muda. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik. Tempat penelitian 
dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada Januari-Juli 2016. Sampel 
penelitian ini diambil sebanyak 30 sampel. Dan didapatkan 20 sampel dengan 
kadar BUN dan 30 kadar Kreatinin serum yang tinggi, dan 10 sampel dengan 
kadar BUN normal. Hasil analisis data menggunakan aplikasi SPSS metode 
Pearson Correlation dan didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Dari hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara 
kadar BUN serum dengan kadar Kreatinin serum. Sehingga hipotesa dalam 
penelitian ini sesuai dengan kajian pustaka dan dapat diterima. 
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