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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Gagal ginjal kronik (GGK) adalah suatu sindrom klinis yang 

disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung 

progresif, dan cukup lanjut. Gangguan fungsi ginjal berupa penurunan laju 

filtrasi glomerulus yang dapat digolongkan ringan, sedang, berat.                

(Suhardjono, 2006). 

Penyakit ginjal kronis merupakan permasalahan bidang nefrologi 

dengan angka kejadiannya masih cukup tinggi, etiologi luas dan komplek, 

sering tanpa keluhan maupun gejala klinis kecuali sudah sampai stadium 

terminal (Price, 1995). Empat faktor utama dalam perkembangan gagal 

ginjal kronik (GGK) adalah usia, ras, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. 

Insidensi gagal ginjal diabetikum sangat meningkat sejalan dengan 

bertambahnya usia. GGK yang disebabkan oleh nefropati hipertensif 6,2 

kali lebih sering terjadi pada orang Afrika-Amerika daripada orang 

kaukasia. Secara keseluruhan insidensi GGK lebih besar pada laki-laki 

(56,3%) daripada perempuan (43,7%) dan terbanyak pada kelompok usia 

40-59 tahun (Wilson, 2005).  

Dari data negara maju (Australia, Amerika Serikat, Inggris, 

Jepang) didapatkan variasi yang cukup besar pada insidensi dan prevalensi 

gagal ginjal kronik terminal. Insidensi berkisar antara 77-283 per juta 

penduduk, sedangkan prevalensi yang menjalani dialisa antara 476-1150 
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per juta penduduk (Suhardjono, 2006). Di negara-negara berkembang 

lainnya, insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus per juta penduduk 

pertahun (Suwitra, 2006). 

Indonesia jumlah dialisa meningkat secara pasti setiap tahunnya, 

dari sebanyak 389 kali pada tahun 1980 menjadi 4.4879 pada tahun 1986. 

Di Bandung angka ini meningkat dari 115 kali pada tahun 1984 menjadi 

7.223 pada tahun 1989. Di Medan angka meningkat dari 100 kali pada 

tahun 1982 menjadi 1100 pada tahun 1990 (Wingo, 1997). Dari data 

bagian Hemodialisa RSU Dr. Saiful Anwar Malang didapatkan jumlah 

pasien baru  penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa 

adalah 56 orang pasien dan sebanyak 16 pasien gagal ginjal kronik dengan 

hemodialisa yang meninggal  pada bulan Januari tahun 2009. 

Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Perinefri) tahun 2000 mencatat 

5 besar penyebab gagal ginjal yang menjalani hemodialisis di Indonesia, 

yaitu glomerulonefritis (46,39%), diabetes mellitus (18,65%), obstruksi 

dan infeksi (12,85%), hipertensi (8,46%), dan karena sebab lain (13,65%) 

(Suwitra, 2006).  

Di Jepang pada akhir 2000 terjadi peningkatan penderita gagal 

ginjal lebih dari 200 ribu penderita. Berkat fasilitas yang tersedia, 

pelayanan cuci darah yang baik serta memadai dan berkat kepedulian 

pemerintah yang sangat tinggi, usia harapan hidup pasien dengan GGT di 

Jepang bisa bertahan hingga bertahun-tahun dan angka kejadian akibat 

GGT pun bisa ditekan menjadi 10 per 1.000 penderita (Suyono, 2001). 
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Hemodialisa di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dan sampai 

sekarang telah dilaksanakan di banyak Rumah sakit. Kualitas hidup yang 

diperoleh cukup baik dan panjang umur yang tertinggi sampai sekarang 

adalah 14 tahun. Hemodialisis dilakukan dengan mengalirkan darah ke 

dalam suatu tabung ginjal buatan   (dialiser) yang terdiri dari dua 

kompartemen yang terpisah. Hemodialisia berfungsi mengganti sebagian 

faal ekskresi ginjal (Rahardjo, 2006).  

Adanya insidensi yang tinggi pada pasien  gagal ginjal kronik di 

dunia maupun di Indonesia dan penggunaan terapi pengganti ginjal yaitu 

Hemodialisa di banyak rumah sakit di Indonesia sebagai terapi pilihan 

gagal ginjal kronik menarik penulis untuk mengetahui profil pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani Hemodialisa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah profil pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa di RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari – Juni 

2009? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang Periode Januari – Juni 2009. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah penderita gagal ginjal kronik yang  menjalani 

hemodialisa di RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari – Juni 

2009. 

2. Mengetahui profil pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa berdasarkan  deskripsi usia,     jenis kelamin, etiologi 

gagal ginjal kronik, tekanan darah, gambaran USG, frekuensi 

hemodialisa dan komplikasi On-HD (hipotensi, sesak, kram otot, 

mual, muntah, sakit kepala, sakit  dada, demam  menggigil, dan 

penurunan kesadaran)  di RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari – Juni 2009. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat akademis  

1. Menambah wawasan tentang penelitian kesehatan terutama mengenai 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau  sumber 

data untuk penelitian berikutnya, serta  dijadikan pendorong bagi 

pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
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1.4.2 Manfaat klinis  

1. Memberikan gambaran dan pengetahuan tentang efektivitas 

hemodialisa sebagai terapi pengganti fungsi ginjal pada pasien gagal 

ginjal kronik 

2. Memberikan gambaran tentang penanganan efektif terhadap 

komplikasi On-HD yang dapat terjadi pada pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa. 

1.4.3 Manfaat untuk masyarakat  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

peningkatan pencegahan terhadap kejadian gagal ginjal kronik. 

 

 


