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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Ginjal memainkan peran penting dalam mengatur keseimbangan 

cairan, elektrolit, asam basa dan hormon. Kerusakan pada ginjal akan 

mengakibatkan gangguan elektrolit seperti hiperkalemia, asidosis metabolik, 

dan selanjutnya menimbulkan gangguan pada otot, kelainan tulang, 

klasifikasi pembuluh darah dan kematian(Sari, 2017).   

Ginjal berfungsi sebagai organ pengatur keseimbangan air dan 

elektrolit, keseimbangan asam basa, ekskresi air dari produk metabolit dan 

toksin, serta mengeluarkan beberapa hormone (missal hormone renin, 

eritropoieti, prostaglin).Hal ini mengakibatkan terjadinya angguan organ atau 

sel yang di penaruhi oleh hormone tersebut, bila terjadi kerusakan ginjal. Saat 

terjadi Penyakit Ginjal Kronik akan menimbulkan penurunan produksi 

eritropoietin, sehingga mengakibatkan anemia. Ginjal juga mengatur 

transportasi garam, air dan elektrolit(Hani, 2019). 

Penyakit ginjal merupakan salah satu isu kesehatan dunia dengan beban 

pembiayaan tinggi. Ditemukan ureum pada darah merupakan salah satu tanda 

dan gejala dari penyakit gangguan pada ginjal. Uremia merupakan akibat dari 

ketidak mampuan tubuh untuk menjaga metabolisme dan keseimbangan 

cairan serta elektrolit yang dikarenakan adanya gangguan pada fungsi ginjal 

yang bersifat progresif dan irreversibele(Desitasari, dkk 2013).   
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Menurut World Health Organization (WHO) penyakit gagal ginjal 

kronis berkontribusi pada beban penyakit dunia dengan angka kematian 

sebesar 850.000 jiwa pertahun. Peyakit ginjal kronik di Indonesia bertambah 

di setiap tahunya dilihat dari persentase penyakit ginjal kronik masih tinggi 

yaitu sebesar 3,8%  dengan kenaikan 1,8% dari tahun 2013. Jumlah penderita 

gagal ginjal kronik di Sumatra Utara berdasarkan diagnosis dokter pada 

penduduk umur ≥15 tahun 0,33%. Hemodialisa merupakan tindakan 

pengobatan yang dilakukan pada paien GGK agar mampu bertahan hidup. 

Namun demikian, tidakan tersebut mempunyai efek samping pada kondisi 

fisik serta psikologis penderita GGK(Apriany, 2016).   

Insiden penyakit gagal ginjal meningkat sepanjang tahun.Hemodialisis 

merupakan terapi pendukung keberlangsungan dari penyakit gagal ginjal 

kronik. Terapi ini dapat memperpanjang usia pasien namun tidak 

mengembalikan fungsi ginjal seutuhnya. Desain penelitian merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan metoden deskriptif 

phenomenology.Hasil penelitian menemukan, pasien yang menjalani 

hemodialisa memiliki pengetahuan tentang pengobatan gagal ginjal kronik 

dan menyatakan bermanfaat untuk memperbaiki kerja ginjal. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Santa 

Elisabeth, 2018 menunjukkan bahwa pengetahuan pasien penyakit ginjal 

kronik yang menjalani hemodiaisa proporsi tertinggi berpengetahuan baik 

sebanyak 20 orang ( 66,7%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi 

tertinggi pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa sebanyak 

19 orang (63,3%) patuh menjalani hemodialisa.  Pasien penyakit ginjal kronik 
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yang menjalani hemodialisa mempunyai pengetahuan baik sebanyak 20 

orang, yang patuh menjalankan hemodilisa sebanyak 17 orang (85%) 

sedangkan pasien penyakit ginjal kronik yang menjalankan hemodialisa yang 

mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 10 orang, proporsi tertinggi tidak 

patuh menjalani hemodialisa 8 orang (80%). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikat antara pengetahuan pasien penyakit 

ginjal kronik tentang hemodialisa dengan kepatuhan menjalankan 

hemodialisa  

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Asikin, 2018 

menunjukkan bahwa data tingkat pengetahuan responden diperoleh dari hasil 

wawancara kuesioner pengtahuan tentang penyakit ginjal kronik yang 

memuat 10 item pertanyaan multiple choice. Responden dikatakan memiliki 

pengetahuan baik apabila skor yang didapatkan 76-100%, dikatakan cukup 

baik jika skor yang didapat 56-75% dan responden yang mendapatkan skor 

<56% dikatakan pengetahuan kurang baik. Adapun hasilyang diperoleh 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden secara umum termasuk 

kedalam kategori baik secara sebanyak 33 orang (62,3%) dan dalam kategori 

cukup sebanyak 20 orang (37,7%). 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Desitasari dkk di RSUD 

Arifin Achmad Pekanbaru Riau, tingkat pengetahuan responden mayoritas 

tinggi yaitu sebanyak 23 responden (63,9%). Dilihat dari lamanya pasien 

menjalani hemodialisa, mayoritas responden manjalani hemodilisa yaitu > 6 

tahun sebanyak 17 responden (42,7%). Lamanya menjalani hemodialisa 

mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap pasien penyakit ginjal 
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kronik. Setiap penderita memerluka waktu yang berbeda-beda dalamt tingkat 

pengetahuan dan sikapnya, semakin lama menjalani hemodialisa maka akan 

banyak pengetahuan yang di peroleh dan bisa bersikap positif, semakin lama 

pasien menjalani semakin patuh karena pasien sudah mencapai tahap 

penerimaan(Sapri, 2008).  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ruangan hemodialisa 

RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2014, diketahui bahwa mayorias pasien 

memiliki sikap yang positif dengan kepatuhan terapi hemodialisa yang baik 

sebanyak 23 pasien, dan responden yang memiliki sikap negative dan patuh 

terhadap pelaksanaan hemodialisa sebanyak 10 orang( 11,6%). Berdasarkan 

analisis chi-square hubungan sikap terhadap kepatuhan hemodialisa terdapat 

hubungan yang bermakna antara sikap dengan kepatuhan menjalani 

hemodialisa. 

 Berdasarkan survey awal penelitian di ruanga hemodialisa RSU.Imelda 

pekerja Indonesia (IPI) Medan di dapatkan jumlah pasien yang menjalani 

hemodialisa Juni tahun 2020 sebanyak 103 orang.Data tersebut setiap waktu 

dapat berubah dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Apakah ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pasien gagal 

ginjal kronik dalam menjalani hemodialisa di RSU.Imelda Pekerja Indonesia 

Medan tahun 2020. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

     1.3.1 Tujuan Umum  

 Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahun  

dengan kepatuhan pasien gagal ginjal kronik dalam menjalani hemodialisa di 

RSU.Imelda Pekerja Indonesia tahun 2020. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengetahuan pasien gagal ginjal kronik terhadap 

hemodialisa di RSU. Imleda Pekerja Indonesia (IPI) Medan.  

2. Untuk mengetahui kepatuhan pasien gagal ginjal kronik dalam menjalani 

hemodialisa di RSU. Imelda Pekerja Indonesia (IPI) Medan.  

3. Untuk menganalisa hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pasien 

gagal ginjal kronik di RSU. Imelda Pekerja Indonesia (IPI) Medan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

       Penelitian ini diharapkan akan dapat banyak memberikan banyak 

manfaat bagi pihak yaitu:  

1.4.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pasien gagal ginjal kronik dalam 

menjalani hemodialisa di RSU.Imelda Pekerja Indonesia tahun 2020. 

 

 

 

1.4.2 Bagi Responden  
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa. 

1.4.4 Bagi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

Sebagai bahan masukan dalam hal pengetahuan dan kepatuhan pasien 

penyakit ginal kronik dalam menjalani hemodialisa. 

1.4.5 Bagi Institusi 

Dapat menambah literature sebagai bahan pustaka tambahan bagi 

Universitas Imelda Medan khususnya program studi S1 keperawatan. 

1.4.6 Peneliti berikutnya  

Dapat menambah literatur sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas 

Imelda Medan 


