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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Gagal ginjal kronik adalah suatu kondisi organ ginjal mengalami kerusakan 

dan penurunan kemampuan kerja untuk menjaga kesehatan tubuh dan jika 

keadaan ini memburuk maka limbah sisa hasil metabolisme protein akan 

meningkat di dalam darah dan tubuh akan merasakan sakit sehingga terjadi 

komplikasi seperti hipertensi, anemia, kelemahan pada tulang dan kerusakan saraf 

(National Kidney Foundation, 2015, p.1). Menurut Nursalam dalam Riyanto, 

(2011, hlm.9), gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal tahap akhir ini jika tidak 

dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal akan berakibat fatal dan ditandai 

dengan uremia (urea dan limbah nitrogen lainnya yang beredar dalam darah serta 

komplikasinya).  

Di Indonesia, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 

menunjukkan bahwa prevalensi penyakit gagal ginjal kronis  sebesar 0,2% dari 

total penduduk Indonesia, sedangkan provinsi Jawa Barat prevalensi penyakit 

gagal ginjal kronik sebesar 0,3% berarti diatas dari angka nasional.  

Pasien yang telah mengalami gagal ginjal kronik stadium berat, untuk 

mempertahankan hidupnya diperlukan terapi sementara berupa cuci darah atau 

yang biasa disebut dengan hemodialisa (Sinaga, dalam Hidayati, 2012, hlm.6). 

Berdasarkan Indonesian Renal Registry (IRR) 2012, jumlah tindakan hemodialisa 

rutin di Indonesia dari tahun 2007-2012 meningkat yaitu dari 140.972 menjadi 

717.497 jiwa. Di provinsi Jawa Barat, jumlah yang melakukan hemodialisa rutin 

memiliki angka tertinggi yaitu sebanyak 183.397 jiwa.  

Pasien yang menjalani hemodialisa rutin akan mengalami banyak 

komplikasi yaitu salah satunya adalah timbulnya kurang gizi (Suwitra, dalam 

Widyastuti dkk, 2014, hlm.2). Penelitian yang dilakukan di RS. Vila Velha 

Evangelical bagian Nephrology di Brazil menunjukkan bahwa 10-70% pasien 

yang menjalani hemodialisa rutin berstatus gizi kurang (Santos et.al, 2013, p.280).  
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Gizi kurang pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa merupakan 

penyebab tertinggi terjadinya morbiditas dan mortalitas (Bergstrom J, 1995, 

p.1329). Faktor penyebab kurang gizi pada pasien dialisis regular termasuk 

diantaranya keluhan uremia, asupan protein dan kalori yang menurun, inflamasi 

kronik dan kormobid akut atau kronik (Campbell, dalam Sharif dkk, 2012, hlm.1). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Soedirman Purwokerto dalam 

Fahmiah dkk (2012, hlm.2) menunjukkan bahwa status gizi pada pasien gagal 

ginjal kronik dengan hemodialisa sebesar 18-56% mengalami kekurangan energi 

dan protein. Penelitian lain mengatakan, asupan energi dan protein pada pasien 

gagal ginjal kronik dengan hemodialisa regular menunjukkan bahwa 96% asupan 

energi dan 92,7% asupan proteinnya tidak adekuat (Sharif dkk, 2012, hlm.4).  

Penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa rutin akan berpengaruh 

terhadap sistem muskuloskeletal seperti kekuatan otot lebih lemah dibandingkan 

dengan populasi normal yang disebabkan oleh pengurangan aktivitas, atrofi, 

miopati otot, neuropati atau kombinasi diantaranya (Adam et.al, 2006, p.754; 

Muniralanan, Klinger dalam Sulistyaningsih, 2011, hlm.2).  

Pasien yang mengalami gagal ginjal kronik akan menunjukkan gejala seperti 

terjadi penurunan lemak tubuh, retensi air dalam jaringan, perubahan warna kulit 

tubuh, gerakan yang melambat serta adanya penumpukan zat yang tidak 

diperlukan oleh tubuh (Lemone & Burke, dalam Sandra dkk, 2012, hlm.100). 

Penelitian lain yang dilakukan pada 3009 pasien hemodialisa rutin >2 tahun, 

menemukan terjadi penurunan komposisi tubuh antara lain 0.66 kg berat badan, 

0.17 kg total body water, dan 0.14 kg massa sel tubuh (Chertow et.al,  2000, 

p.1176). 

Oleh karena itu, keadaan gizi kurang yang terjadi pada pasien gagal ginjal 

kronik dengan hemodialisa rutin diperlukan instrumen skrining yang digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah gizi kurang tersebut dari segi asupan dan status 

gizi (massa otot). Instrumen yang dapat digunakan adalah metode antropometri, 

Bioelectrical Impedance Analysis, dan Computed Axial  Tomography (Yamada 

et.al, 2008, p.108). Dari beberapa instrumen tersebut, antropometri adalah metode 

yang fleksibel, murah, sederhana, tidak invansif, dan tidak perlu pelatihan lebih 

lama. 
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Hasil penelitian Astrini dkk (2013, hlm.5), pada 49 pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Dokter Soedarso Pontianak 

menunjukkan bahwa status gizi sampel berdasarkan indikator IMT tersebut terdiri 

dari 43 orang gizi kurang–normal  dan 6 orang mengalami overweight– obesitas. 

Pada penelitian yang lain yaitu di RSD dr. Soebandi Jember didapatkan hubungan 

bermakna antara perlakuan hemodialisa dengan penurunan indeks massa tubuh 

(IMT) (Kumaladewi, 2010, hlm.9). 

IMT tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, tetapi penelitian 

menunjukkan bahwa IMT berkolerasi dengan pengukuran secara langsung lemak 

tubuh seperti underwater weighing dan dual energy x-ray absorbtiometry 

(Grummer-Strawn LM et.al, 2002, p.1). Penyakit gagal ginjal kronik memberikan 

efek terhadap IMT, yang diduga bisa diperparah oleh hemodialisa dan 

menurunkan IMT (Junaidi, 2009, hlm.13)  

Studi pendahuluan dilakukan pada pasien gagal ginjal kronik dengan 

hemodialisa rutin di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa 

yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015, menunjukkan bahwa sebanyak 10 

responden yang melakukan hemodialisa rutin pada hari tersebut, setelah 

ditimbang berat badannya sebelum melakukan hemodialisa rutin memiliki rata-

rata berat badan sebesar 56,67 kg (range 38,9kg–81,2kg) dan setelah melakukan 

hemodialisa rutin sebesar 54,23 kg (range 35,9kg–77,9kg) yang berarti responden 

tersebut mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis, dengan rata-rata 

penurunan berat badannya 2,44 kg.  

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penelitian ini, Peneliti ingin 

membuktikan seberapa besar pengaruh lama menjalani hemodialisa rutin terhadap 

tingkat konsumsi (energi dan protein) dan deplesi massa otot pada pasien gagal 

ginjal kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimana pengaruh lama menjalani hemodialisa rutin terhadap 

tingkat konsumsi (energi dan protein) dan deplesi massa otot pada pasien gagal 

ginjal kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa”. 
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I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk pengaruh lama menjalani 

hemodialisa rutin terhadap tingkat konsumsi (energi dan protein) dan deplesi 

massa otot pada pasien gagal ginjal kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat 

Terpadu Dompet Dhuafa 

 

I.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu 

Dompet Dhuafa. 

b. Mengetahui tingkat konsumsi (energi dan protein) pasien gagal ginjal 

kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 

c. Mengetahui deplesi massa otot berdasarkan IMT pre Hemodialisa dan 

post Hemodialisa, LLA, LOLA, AOLA, TMOT pada pasien gagal ginjal 

kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 

d. Mengetahui lama menjalani hemodialisa rutin pada pasien gagal ginjal 

kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 

e. Menganalisa perbedaan delpesi massa otot berdasarkan IMT pre 

Hemodialisa dan post Hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronik di 

Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 

f. Menganalisa lama menjalani hemodialisa rutin dengan tingkat konsumsi 

(energi dan protein) pada pasien gagal ginjal kronik di Unit Hemodialisa 

RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 

g. Menganalisa lama menjalani hemodialisa rutin dengan deplesi massa otot 

berdasarkan LLA, LOLA, AOLA, TMOT pada pasien gagal ginjal 

kronik di Unit Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. 
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I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat bagi Program Studi 

Hasil dari penelitian dapat menambah karya penelitian terutama bagi 

program studi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta sehingga turut memberikan sumbangan ilmu kepada 

generasi selanjutnya. 

 

I.4.2  Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu terutama 

pada bidang studi ilmu gizi sehingga dapat menambah kepustakaan khususnya 

untuk Mahasiswa/i program studi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

sampel yang lebih banyak, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh lama 

menjalani hemodialisa rutin terhadap tingkat konsumsi (energi dan protein) dan 

deplesi massa otot pada pasien gagal ginjal kronik di waktu yang akan datang. 

 

I.4.3  Manfaat bagi RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi tentang 

pengaruh lama menjalani hemodialisa rutin terhadap tingkat konsumsi (energi dan 

protein) dan deplesi massa otot pada pasien gagal ginjal kronik di Unit 

Hemodialisa RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. Selain itu, bisa sebagai 

dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rumah 

sakit. 

 

I.4.4  Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman kepada peneliti sehingga bisa bermanfaat untuk menjalankan 

penelitian di tingkat selanjutnya. Selain itu, penelitian diharapkan dapat mengasah 

daya analisa serta kemampuan dalam melakukan penelitian. 
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