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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Gagal ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi dan etiologi yang 

beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya 

berakhir dengan gagal ginjal. Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai 

dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversible, pada suatu derajat tertentu akan 

memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap yaitu berupa dialisis atau transplantasi 

ginjal (Suwitra, 2006). 

Azotemia menunjukkan peningkatan nilai nitrogen ureum darah (BUN) dan 

kadar kreatinin dan sebagian besar berkaitan dengan menurunnya laju filtrasi 

glomerulus. Azotemia sendiri dibagi menjadi dua, azotemia prarenal terjadi pada 

hipoperfusi ginjal, sebagaimana terdapat pada gagal jantung kongestif, syok. 

Azotemia pasca renal terjadi pada obstruksi pada ginjal. Uremia ditandai oleh 

azotemia disertai berbagai tanda dan gejala klinis (Halim, 2007). 

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 per juta penduduk (Suhardjono, 2001).  

Data tahun 1995-1999 di Amerika Serikat, menyatakan insidens gagal ginjal 

kronik diperkirakan 100 kasus perjuta penduduk pertahun, dan angka ini meningkat 
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sekitar 8% setap tahunnya. Di Malaysia, dengan populasi 18 juta, diperkirakan 

terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal pertahunnya. Di Negara-negara berkembang 

lainnya, insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus perjuta penduduk pertahun 

(Suwitra, 2006). 

Tahun 1995 di Indonesia terdapat 170 pasien yang dirawat di rumah sakit 

pendidikan dikarenakan gagal ginjal. Pasien terbanyak dirawat di Surabaya (26,5%), 

kemudian disusul berurut-urut di Jakarta (24,7%), Badung (17,6%), dan Palembang 

(8,2%) (Tessy, 2001). Dari data tahun 2007 di RSUD Jombang didapatkan kasus 

dengan diagnosa gagal ginjal kronik sebanyak 205 pasien, pada tahun 2008 

didapatkan 167 kasus, dan pada tahun 2009 sebanyak 142 kasus.  

Gagal ginjal kronik menyebabkan fungsi renal menurun, produk akhir 

metabolisme protein yang normalnya diekskresikan ke  dalam urin tertimbun di 

dalam darah. Terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak 

timbunan produk sampah, maka gejala akan semakin berat. Peningkatan ureum 

kreatinin di otak mempengaruhi fungsi kerja, mengakibatkan gangguan pada saraf, 

terutama pada neurosensori (Sekarwana, 2002). 

Sindroma uremia adalah istilah yang umumnya dipakai untuk menyatakan 

gejala klinis yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi renal yang sangat besar. 

Meskipun penyebab sindroma uremia masih belum diketahui, sejak semula telah 

dipakai istilah uremia karena diduga bahwa abnormalitas gejala pada sindroma 

uremia diakibatkan oleh retensi urea dan hasil akhir metabolisme lainnya di dalam 

darah yang secara normal diekskresikan ke dalam urin. Hebatnya tanda dan gejala 

uremia berbeda dari pasien yang satu dengan yang lain, tergantung paling tidak 
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sebagian, pada besarnya penurunan masa ginjal yang masih berfungsi dan kecepatan 

hilangnya fungsi ginjal (Brenner, 2007). 

Gejala toksik ureum juga dapat dihilangkan dengan menurunkan kadar ureum 

dengan jalan pengaturan diet rendah protein untuk pasien gagal ginjal berat (Effendi, 

2006).  

Berdasarkan uraian di atas peneliti  ingin meneliti adanya keterkaitan antara 

kadar ureum dengan terjadinya sindroma uremia pada gagal ginjal kronik di RSUD 

kab. Jombang. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, didapatkan suatu rumusan masalah, yaitu : 

Apakah ada hubungan antara kadar ureum dengan terjadinya sindroma uremia pada 

gagal ginjal kronik? 

1.3  Tujuan Penelitian   

1.3.1 Tujuan umum : 

Untuk mengetahui hubungan antara kadar ureum dengan terjadinya sindroma 

uremia pada gagal ginjal kronik di RSUD kab. Jombang periode Januari – 

Desember 2009. 

1.3.2 Tujuan Khusus : 

1. Untuk mengetahui jumlah pasien gagal ginjal kronik berdasarkan umur, 

jenis kelamin di RSUD Kab. Jombang periode Januari – Desember 2009. 

2. Untuk mengetahui jumlah pasien yang mengalami peningkatan kadar 

ureum, kreatinin pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Kab. Jombang 

periode Januari – Desember 2009. 
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3. Untuk mengetahui prevalensi sindroma uremia pada gagal ginjal kronik di 

RSUD Kab. Jombang periode Januari – Desember  2009. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Mengetahui keterkaitan antara kadar ureum dengan terjadinya sindroma 

uremia pada gagal ginjal kronik. 

2. Sebagai bahan penyuluhan bagi masyarakat khususnya pasien gagal ginjal 

kronik mengenai pengaruh peningkatan kadar ureum terhadap kejadian 

sindroma uremia.  

3. Memberikan masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang 

hubungan antara kadar ureum dengan terjadinya sindroma uremia pada 

gagal ginjal kronik. 

 


