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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit ginjal merupakan suatu penyakit yang terjadi apabila ginjal 

tidak mampu mengangkut sampah atau tidak mampu menjalankan fungsi 

regulernya. Penyakit ginjal kini menjadi perbincangan serius dalam dunia 

kesehatan karena prevalensi penyakit ginjal yang kian meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini di buktikan dari data Laporan penyakit ginjal tahunan 

United State Renal Data System tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat lebih 

dari 615.000 penderita gagal ginjal di Amerika yang sedang dalam perawatan, 

dari jumlah penderita tersebut terdapat lebih dari 430.000 orang yang 

menjalani dialysis dan lebih dari 185.000 orang yang melakukan tindakan 

transplantasi ginjal (Ilmi Nur, 2016). 

Di Indonesia, prevalensi penyakit ginjal juga terus meningkat setiap 

tahunnya, hal ini dibuktikan dari Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 

tahun 2018 yang menyatakan bahwa prevalensi penyakit ginjal kronik di 

Indonesia sebesar 3,8 % atau terdapat kenaikan sebesar 1,8 % dibandingkan 

dengan tahun 2013 (Riskesdas, 2018). Berdasarkan hasil survei Indonesian 

Renal Registry (IRR) atau Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Penefri) tahun 

2015 menyatakan bahwa pasien dengan penyakit ginjal kronik sebanyak 

21.050 orang, jumlah tersebut naik ditahun 2016 menjadi 25.446 orang (IRR, 

2017). Dari data penyakit ginjal tersebut terapi yang digunakan tergantung 

pada hasil perhitungan Glomerulus filtrate rate (GFR). Glomerulus filtrate 

rate (GFR) merupakan laju filtrasi glomerulus yang digunakan untuk 
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menunjukkan tingkat keparahan kerusakan ginjal dan untuk menentukan 

stadium penyakit ginjal, jika sudah memasuki stadium akhir/renal end state 

maka akan memerlukan suatu terapi pengganti ginjal yaitu hemodialisa 

(Kemenkes RI, 2019). 

Hemodialisa merupakan tindakan medis dengan memanfaatkan mesin 

menjadi pengganti ginjal untuk menjalankan fungsi metabolisme dan 

keseimbangan cairan dan elektrolit. Hemodialisa adalah terapi pengganti 

ginjal yang banyak digunakan oleh pasien dengan penyakit ginjal kronik. 

Menurut Data Indonesian renal registry (IRR) tahun 2017 menunjukkan 

bahwa jumlah pasien aktif yang menjalani hemodialisa sebanyak 77.892 

orang, sementara pasien baru sebanyak 30.843 orang (IRR, 2017). 

Berdasarkan data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia (RSU IPI) pertanggal 1 Januari 2020 sampai 30 Juni 2020 jumlah 

penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisa sebanyak 103 orang.  

Dari banyaknya jumlah penderita penyakit ginjal yang menjalani 

hemodialisa, BPJS saat ini menanggung sebanyak 2,78 triliun rupiah untuk 

penyakit ginjal pada tahun 2015, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2014 

sebesar 2,2 triliun rupiah. Hal tersebut menjadi beban besar bagi BPJS untuk 

menanggung pembiayaan penderita penyakit ginjal yang menjalani 

hemodialisa (Kemenkes RI, 2017). Banyak faktor penyebab terjadinya 

penyakit Penyakit ginjal, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Janis dan 

ade tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat hubungan diabetes mellitus 

dengan kejadian gagal ginjal kronik. Hal ini dibuktikan dari data Indonesian 

Renal Registry (IRR) tahun 2016 menunjukkan bahwa penyebab terbanyak 
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penyakit ginjal di Indonesia adalah diabetes mellitus sebanyak 52% dan 

disusul oleh hipertensi sebanyak 24%. Diabetes mellitus adalah suatu 

penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang terjadi 

dikarenakan gangguan sekresi insulin maupun kerja insulin, dengan keadaan 

gula darah yang tinggi dalam darah akan menyebabkan beban kerja ginjal 

yang berat untuk melaksanakan fungsinya (Sutanto, 2015). 

Menurut WHO global report tahun 2016 menyatakan bahwa diabetes 

merupakan penyebab 1,5 juta kematian di tahun 2012 dan bertambah 2,2 juta 

kematian akibat gula darah yang melebihi batas maksimum. Di Indonesia, 

menurut hasil survey dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi angka kejadian diabetes 

mellitus yang signifikan, yaitu dari 6,9 % pada tahun 2013 naik menjadi 8,5 

% pada tahun 2018. Sehingga diperkirakan jumlah penderita diabetes di 

Indonesia mencapai lebih daari 16 juta orang (Kemenkes RI, 2018). 

Berdasarkan data penyakit diabetes mellitus menurut kabupaten dan 

puskesmas provinsi sumatera utara jumlah penderita diabetes tahun 2018 

sebanyak 202.872 orang, sedangkan data penderita diabetes mellitus menurut 

kota disumatera utara, kota medan peringkat ke dua tertinggi penderita 

diabetes mellitus  dengan perhitungan di kota deli serdang sebanyak 37.749 

orang, kota medan sebanyak 37.010 orang dan kota simalungun sebanyak 

13.898 orang (Dinkes Sumut, 2018). 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data 

Rekam Medik Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) 



4 
 

 
 

pertanggal 1 Januari 2020 sampai 30 Juni 2020 jumlah penderita diabetes 

mellitus sebanyak 256 orang. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa prevalensi penderita 

diabetes mellitus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana jika tidak 

ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan komplikasi yang serius 

seperti penyakit ginjal. Penyakit ginjal dapat dicegah melalui faktor-faktor 

penyebab terganggunya fungsi ginjal. Mengenali gejala gagal ginjal 

merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya gagal ginjal pada pasien-

pasien yang beresiko tinggi terhadap kejadian penyakit ginjal (Muhammad, 

As’adi, 2019). 

Menurut perhimpunan nefrologi Indonesia (penefri) pencegahan dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan primer dan pencegahan 

sekunder. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan program skrining awal 

dimasyarakat. Pencegahan sekunder adalah pencegahan pada penderita 

penyakit ginjal yang mengalami penurunan fungsi ginjal yang lebih buruk 

lagi (Kemenkes RI, 2019).  

Pencegahan melalui skrining dapat dilakukan dengan melaksanakan 

kegiatan edukasi. Edukasi adalah suatu kegiatan dengan upaya peningkatan 

pengetahuan masyarakat dan edukasi deteksi dini perlu diberikan agar dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat khususnya pada 

masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap suatu penyakit (Muliasari, 

dkk, 2019).  

Sejalan dengan edukasi tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

nur dan isna tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat peningkatan 
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pengetahuan dan peningkatan sikap setelah memberikan edukasi tentang 

diabetes mellitus, menurut peneliti pemberian edukasi adalah sebagai upaya 

preventif untuk pencegahan suatu penyakit (Nur & Isna, 2015). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang : “Efektivitas Edukasi Deteksi Dini terhadap 

Tingkat Pengetahuan dalam Pencegahan Penyakit Ginjal pada penderita 

Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia”. 

1.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui 

Efektivitas Edukasi Deteksi Dini terhadap Tingkat Pengetahuan dalam 

Pencegahan Penyakit Ginjal pada penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit 

Umum Imelda Pekerja Indonesia tahun 2020. 

1.3 Rumusan Masalah  

Apakah ada Efektivitas Edukasi Deteksi Dini terhadap Tingkat Pengetahuan 

dalam Pencegahan Penyakit Ginjal pada penderita Diabetes Mellitus di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia tahun 2020. 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas 

Edukasi Deteksi Dini terhadap Tingkat Pengetahuan dalam 

Pencegahan Penyakit Ginjal pada penderita Diabetes Mellitus di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia tahun 2020. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan penderita diabetes mellitus 

tentang penyakit ginjal sebelum diberikan edukasi deteksi dini di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan penderita diabetes mellitus 

tentang penyakit ginjal sesudah diberikan edukasi deteksi dini di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

c. Untuk mengetahui apakah ada efektivitas edukasi deteksi dini 

terhadap tingkat pengetahuan dalam pencegahan penyakit ginjal 

pada penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Imelda 

Pekerja Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapakan akan dapat memberikan banyak manfaat berbagai 

pihak yaitu :  

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini di gunakan sebagai media pembelajaran untuk 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang meningkatkan pengetahuan 

masyarakat yang beresiko terkena penyakit ginjal dengan edukasi yang 

baik 

1.5.2 Bagi Respoden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan  

responden tentang penyakit ginjal  dan menambah pengetahuan 

responden dalam pencegahan penyakit ginjal. 
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1.5.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan dan membantu program promosi kesehatan 

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit ginjal 

dan pencegahan penyakit ginjal di masyarakat. 

1.5.4 Bagi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

Sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan meningkatkan 

pengetahuan pasien yang beresiko terhadap kejadian penyakit ginjal 

melalui edukasi khusus dan menurunkan angka pasien hemodialisa 

sehingga membantu memberhasilkan program pemerintah untuk 

skrining awal penyakit ginjal dan membantu beban tanggungan Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

1.5.5 Bagi Institusi  

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan 

menambah  literatur sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas  

Imelda Medan (UIM) khususnya program studi S1 Keperawatan 

terkhusus pada peningkatan pengetahuan penderita yang beresiko 

penyakit ginjal terutama pada penderita diabetes. 

1.5.6 Bagi Peneliti Berikutnya 

Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

merencanakan penelitian lanjutan dalam konteks Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam pencegahan penyakit ginjal. 

 

 


