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ABSTRAK 

Kecemasan ditemukan pada pasien gagal ginjal kronik yang akan menjalani 

hemodialisis. Kecemasan merupakan masalah psikologis yang dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor diantarannya yaitu: jenis kelamin, usia, pekerjaan, lama terapi 

hemodialisis, dan pendidikan. Ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan 

kadar kreatinin yaitu dehidrasi, kelelahan yang berlebihan, penggunaan obat yang 

bersifat toksik pada ginjal, disfungsi ginjal, hipertensi. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan kadar kreatinin pre hemodialisis 

pada pasien gagal ginjal kronik di Ruang Hemodialisis RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan. Jenis penelitian menggunakan observasional analitik dengan desain 

cross-sectional. Populasi: sebagian pasien penyakit ginjal kronik pre hemodialisis 

di Ruang Hemodialisis RSUD Dr. Soegiri Lamongan dengan sampel 10 

responden menggunakan metode consecutive sampling. Data analisis 

menggunakan perangkat lunak komputer program Statistik Product and Service 

Solution (SPSS) 16.0 for windows dengan uji Spearman Rank (Rho). Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian mengalami tingkat kecemasan ringan memiliki 

kadar kreatinin rendah yaitu 2 responden (50.0%) dan kadar kreatinin normal 

yaitu 2 responden (50.0%), responden yang mengalami tingkat kecemasan sedang 

mayoritas memiliki kadar kreatinin yaitu 4 responden (100.0%), sedangkan 

responden yang mengalami tingkat kecemasan berat mayoritas mengalami kadar 

kreatinin tinggi yaitu 2 responden (100.0%). Hasil uji statistik Spearman Rank 

didapatkan rs = 0.884 dan nilai signifikasi p = < 0.001 dimana hal ini berarti 

p<0,05 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan tingkat kecemasan dengan 

kadar kreatinin pre hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronik di Ruang 

Hemodialisis RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Solusi untuk mengatasi kecemasan 

yaitu pasien harus bisa mengontrol kecemasan sebelum melakukan hemodialisis 

agar tidak mengalami peningkatan kadar kreatinin.  
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