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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki fungsi utama 

untuk mempertahankan homeostatis dalam tubuh sehingga memiliki 

keseimbangan optimal untuk kelangsungan hidup dan berlangsungnya fungsi 

sel. Ginjal mempertahankan homeostasis dengan cara mengatur konsentrasi 

banyaknya  konstutuen plasma, terutama elektrolit, air, dan dengan 

mengestimasi zat-zat yang tidak diperlukan atau berlebihan di urin. (Brunner 

& Suddart, 2013).  Gagal Ginjal Kronik (GGK) merupakan gangguan fungsi 

ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit serta kehilangan 

daya dalam proses metabolisme yang dapat menyebabkan terjadinya uremia 

karena penumpukan zat-zat yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal 

yang mengarah pada kerusakkan jaringan ginjal yang progesif dan reversibel. 

(Irwan, 2016). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2013 

menyebutkan pertumbuhan jumlah penderita gagal ginjal telah meningkat 

50% dari tahun sebelumnya, di Amerika Serikat kejadian dan prevalensi gagal 

ginjal meningkat 50% di tahun 2014 data menunjukkan bahwa setiap tahun 

200.000 orang Amerika menjalani hemodialisa karena gangguan ginjal kronis 

yang artinya 1.140 dalam 1 juta orang Amerika adalah pasien dilalisis. Jumlah 

penderita gagal ginjal kronik pada tahun 2007 di seluruh dunia terdapat 1,1 

Juta orang menjalani hemodialisis, serta diproyeksi pada tahun 2013 menjadi 
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lebih dari 2 juta orang (Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia (YGDI), 2013). 

National Institut of Diabetes Melitus and Digestif and Kidney Disease 

(NIDDK) menyebutkan bahwa antara 1980 dan 2009, rata-rata prevalensi 

gagal ginjal kronik di US meningkat mendekati 600% dari 290 kasus menjadi 

1.738 kasus per juta penduduk. Jumlah kematian pasien gagal ginjal kronik 

juga menunjukkan kenaikkan dari 10.478 pada tahun 1980 menjadi 90.118 

pada tahun 2009. (Dedi, 2018). 

Di Indonesia, prevalensi gagal ginjal mencapai 300.000 orang lebih, 

namun baru sekitar 25.000 orang yang tertangani tenaga medis, artinya ada 

80% tidak tersentuh pengobatan sama sekali (Susalit, 2012). Berdasarkan 

Hasil Riset Kesehatan Dasar  tahun 2013 bahwa di Indonesia prevalensi gagal 

ginjal kronik sesuai diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2%. Di urutan 

pertama ditempati oleh Sulawesi Tengah dengan prevalensi 0,5% di ikuti oleh 

Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara dengan prevalensi 0,4%. Sementara 

NTT, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing memiliki prevalensi sebesar 

0,3%. Prevalensi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,3% dan di daerah 

Kulon Progo sebesar 0,3%. Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang 

memerlukan hemodialisis untuk mempertahankan hidup. (Dedi, 2018). 

Penderita gagal ginjal di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2011 

dengan jumlah penderita gagal ginjal kronik sebesar 15.353 kasus dan pada 

tahun 2014 naik sebesar 17.193. (Infodatin, 2017).  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

Januari 2017 di RSUP. H.Adam Malik Medan didapatkan bahwa pada tahun 
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2013 mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember diperoleh pasien Gagal 

Ginjal Kronik sebanyak 761 orang dengan jumlah kunjungan di ruangan 

hemodialisa (HD) sebanyak 641 kunjungan, pada tahun 2014 mulai dari bulan 

Januari sampai bulan Desember diperoleh pasien Gagal Ginjal Kronik 

sebanyak 470 orang dengan jumlah kunjungan  diruangan hemodialisa 

sebanyak 9.958 kunjungan, pada tahun 2015 mulai dari bulan Januari sampai 

bulan Desember diperoleh pasien Gagal Ginjal Kronik sebanyak 249 orang 

dengan jumlah kunjungan diruangan hemodialisa sebanyak 3.361 kunjungan. 

(Solihuddin, 2016).  

Terapi Hemodialisis (HD) merupakan salah satu terapi pengganti 

sebagaian kerja atau fungsi ginjal dalam mengeluarkan sisa hasil metebolisme 

dan kelebihan cairan serta zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. (Jangkup, dkk, 

2015). Terapi hemodialisis bertujuan untuk mengeluarkan sisa metabolisme 

atau racun tertentu dari peredaran darah manusia yaitu seperti air, natrium, 

hydrogen, urea, kalium, kreatinin, asam urat, dan zat lainnya melalui 

membrane semi permeable sebagai pemisah darah dan cairan dialysis pada 

ginjal buatan dimana terjadi difusi, osmosis, dan ultra filtrasi. (Sasmita & 

Hasanah, 2015). Pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa, 

membutuhkan waktu 12-15 jam untuk dialisa setiap minggunya atau paling 

sedikit 3-4 jam per kali terapi. Kegiatan ini akan berlangsung terus-menerus 

seumur hidupnya. (Jangkup, dkk, 2015). 

Lama menjalani hemodialisisa akan berdampak terhadap psikologis 

pasien. Pasien akan mengalami kecemasan yang jika tidak akan ditangani 

akan berubah menjadi gangguan cemas. Kecemasan merupakan suatu 
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pengalaman subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan 

sebagai reaksi umum dan ketidakmampuan menghadapi masalah atau tidak 

adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menyenangkan umumnya 

menimbulkan gejala-gejala fisiologis seperti gemetar, berkeringat, dan detak 

jantung meningkat. Gejala-gejala psikologis seperti gelisah, tegang, bingung, 

dan tak dapat berkonsentrasi. (Dedi, 2018). 

Menurut American Psychiatric Association, tingkat kecemasan dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kategori sebagai berikut: tingkat kecemasan ringan, 

sedang, berat dan panik. Pasien yang menjalani hemodialisa sering mengalami 

kecemasan karena terjadi ancaman terhadap intregitas dirinya dimana mereka 

sering berfikir bahwa penyakitnya akan menimbulkan ketidakmampuan 

fisiologis bahkan kematian.  (Jangkup, dkk, 2015). Tingkat kecemasan sangat 

mempengaruhi kualitas hidup pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa, 

karena terbukti banyaknya pasien yang mengalami tingkat cemas ringan serta 

minimnya pasien yang memiliki kualitas rendah dalam menjalani terapi 

hemodialisa. (Dedi, 2018).  

Dari hasil survei yang dilakukan di RSUP Prof. DR. R. D. Kandou 

Manado pada tahun 2015, diperoleh keterangan bahwa pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa mengatakan cemas terhadap mesin, 

selang-selang yang dialiri darah, cemas untuk ditusuk jarum, demikian juga 

dengan pembayaran yang mahal. (Jangkup, dkk, 2015). Hasil penelitian di 

RSUD Dr. Pringadi Kota Medan tahun 2019, diperoleh hasil bahwa 

karakteristik berdasarkan usia mayoritas usia 42-60 tahun sebanyak 20 orang 

dan minoritas berusia 61-82 tahun sebanyak 8 orang. Sedangkan jenis kelamin 
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laki-laki sebanyak 19 orang. Kesimpulan terdapat perbedaan tingkat 

kecemasan pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki, pada usia mayoritas 

usia lansia yang mengalami cemas. (Windy Amalia, 2019).  

Hasil penelitian yang dilakukan Abdul (2019), diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan tingkat kecemasan sedang sejumlah 20 responden 

(100%). Berdasarkan kusioner HRSA didapatkan mean 21,68 yang 

menunjukkan rerata pasien mengalami kecemasan sedang. Hasil penelitian di 

RSUP Sanglah Denpasar yaitu pada bulan April 2012, diperoleh hasil tingkat 

kecemasan responden didapatkan 70% mengalami kecemasan sedang. 

(Purnami, dkk 2012). Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat 

kecemasan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RS IPI 

Medan didapatkan berdasarkan tingkat kecemasan bahwa mayoritas 

responden hemodialisa dengan tingkat kecemasan sedang 19 orang (61,3%), 

sedangkan minoritas responden hemodialisa dengan tingkat kecemasan berat 4 

orang (12,9%). (Hamonangan, 2020). 

Data rekam medik Rumah Sakit Umum Imelda tahun 2017 prevalensi 

Gagal Ginjal Kronik dari tahun 2017-2020 adalah… Dari 210 Pasien Gagal 

Ginjal Kronik.yang mengalami kecemasan saat menjalani hemodialisa. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Gambaran Tingkat Kecemasan Klien Gagal 

Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di Rumah Sakit Imelda Pekerja 

Indonesia” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Gambaran 

Tingkat Kecemasan Klien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di 

Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kecemasan Klien 

Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di Rumah Sakit Imelda 

Pekerja Indonesia. 

1.3.2   Tujuan Khusus : 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik klien Gagal Ginjal Kronik yang mengalami 

kecemasan saat menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Imelda Pekerja 

Indonesia. 

2. Mengidentifikasi tingkat kecemasan klien Gagal Ginjal Kronik yang 

menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat di aplikasikan 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Gagal Ginjal kronik yang 

mengalami kecemasan dalam menjalani hemodialisa. 
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1.4.2 Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama 

tentang mengurangi kecemasan dalam menjalani hemodialisis pada pasien Gagal 

Ginjal Kronik. 

1.4.3 Penelitian Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dasar bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dalam menemukan standar intervensi 

pencegahan kecemasan pada pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


