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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gagal ginjal kronik (GGK) didefinisikan sebagai nilai laju filtrasi 

glomerulus (LFG) yang  berada dibawah batas normal selama lebih dari 3 bulan 

(Davey, 2005). Kondisi GGK merupakan perkembangan gagal ginjal yang 

progresif dan lambat biasanya berlangsung dalam beberapa tahun (Wilson, 

2006). Pada keadaan ini ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan 

keseimbangan metabolik, cairan, dan elektrolit yang mengakibatkan uremia 

(Brunner dan Suddarth, 2001). 

Berdasarkan estimasi World Health Organization (WHO), secara global 

lebih dari 500 juta orang mengalami penyakit GGK. Sekitar 1,5 juta orang harus 

menjalani hidup bergantung pada hemodialisis. Berdasarkan Pusat Data & 

Informasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, jumlah pasien GGK 

diperkirakan sekitar 50 orang per satu juta penduduk 60% nya adalah usia 

dewasa dan usia lanjut (Setiawan dan Faradila, 2012). Jumlah pasien  baru GGK 

yang menjalani hemodialis di tahun 2010 adalah 9649 pasien, di tahun 2011 ada 

15353 pasien, dan di tahun 2012 ada 19621. Dari data tersebut terlihat bahwa 

dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah pasien baru yang menjalani 

hemodialisis di Indonesia (PERNEFRI, 2012).  Menurut Riset Kesehatan Dasar, 
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prevalensi GGK pada umur ≥ 15 tahun di Provinsi Lampung berdasarkan 

diagnosis dokter sebesar 0,3% (RISKESDAS, 2013). 

Pada pasien GGK sering mengalami pruritus. Pruritus ialah sensasi kulit 

yang iritatif dan menimbulkan rangsangan untuk menggaruk. Pruritus merupakan 

gejala dari pelbagai penyakit kulit yang disertai kelainan kulit atau tidak disertai 

kelainan kulit (pruritus essensial) yang disebabkan oleh banyak keadaan 

(Djuanda, 2010). Pruritus pada GGK ini sering dikenal dengan pruritus renal atau 

pruritus uremik atau Chronic Kidney Disease assosiated pruritus (CKD-ap) atau 

CKD itch (Djuanda, 2010; Patel et al, 2007). 

Pruritus pada pasien GGK bersifat kronik dan persisten sehingga dapat 

mengganggu kualitas hidup penderitanya. Dari berbagai variasi studi, prevalensi 

pruritus renal mencapai 20-70% pada pasein GGK yang menjalani hemodialisis 

(Susel et al, 2014). Pruritus renal dapat terjadi secara lokal maupun generalisata 

dengan insidens 80% pasien mengalami pruritus generalisata pada GGK 

(Djuanda, 2010). 

Pruritus renal masih tetap menjadi masalah kesehatan umum walaupun 

telah terjadi peningkatan perkembangan teknologi dialisis. Pruritus sering 

diabaikan oleh tenaga kesehatan padahal gejala ini sangat menyusahkan dan 

dapat menjadi masalah yang sangat signifikan pada penderita GGK (Patel et al, 

2007). Sebuah studi cross-sectional global lebih dari 18.000 pasien hemodialisis 

dilaporkan  42% pruritus renal dari  intensitas sedang sampai berat memiliki 

keterkaitan dengan gangguan tidur, depresi, gangguan kualitas hidup, dan 

meningkatkan risiko mortalitas (Pisoni, 2006). 
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Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap kedudukan seseorang 

dalam kehidupan dalam konteks budaya dan nilai sistem dimana seseorang itu 

hidup yang berkaitan dengan tujuan, harapan, standar serta apa yang menjadi 

perhatian individu tersebut (WHOQOL, 1997). Setiap indivdu memiliki kualitas 

hidup yang berbeda tergantung dari masing-masing individu menghadapi 

permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika seseorang menghadapi dengan 

baik maka akan baik pula kualitas hidupnya dan sebaliknya jika menghadapi 

dengan buruk maka akan buruk pula kualitas hidupnya (Octaviyanti, 2013). 

Pada penelitian Susel et al (2014) pasien pruritus pada GGK 64,5%  

menunjukkan gangguan kualitas hidup. Intensitas pruritus mempunyai korelasi 

dengan gangguan kualitas hidup. Pendapat yang berbeda terdapat pada penelitian 

Tessari et al  (2009) tidak ada korelasi dengan terjadinya pruritus dan intensitas 

pruritus dengan gangguan fisik dan mental. 

Berdasarkan hal diatas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah 

pasien GGK yang menjalani hemodialisis dan  pasien-pasien tersebut sering 

mengeluhkan gejela pruritus saat menjalani hemodialisis. Gejala pruritus ini 

sangat mengganggu sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien GGK. 

Sampai saat ini belum ada data dan penelitian tentang hubungan intensitas 

pruritus  renal terhadap kualitas hidup pasien GGK yang menjalani hemodialisis 

di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul tersebut dan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberi informasi kepada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan promotif, 
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preventif dan kuratif yang lebih baik pada penderita pruritus yang diakibatkan 

GGK sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. 

 

1.2 Perumusan Masalah               

1. Bagaimana distribusi lokasi  pruritus renal pasien GGK yang menjalani 

hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek? 

2. Bagaiman intensitas pruritus renal pasien GGK yang menjalani hemodialisis 

di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek? 

3. Bagaimana kualitas hidup pasien GGK yang mengalami pruritus renal dan 

menjalani hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek? 

4. Apakah ada hubungan intensitas pruritus renal dengan kualitas hidup pada 

pasien  GGK yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui distribusi lokasi pruritus renal pasien GGK  yang menjalani 

hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. 

2. Untuk mengetahui intensitas pruritus renal pasien GGK yang menjalani 

hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. 

3. Untuk mengetahui kualitas hidup pasien GGK yang mengalami pruritus renal 

dan menjalani hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. 

4. Untuk mengetahui hubungan intensitas pruritus renal dengan kualitas hidup 

pasien GGK yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan 

dan daya kreatifitas bagi penulis. 

1.4.2 Bagi Institusi 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan 

Fakultas Kedokteran Universitas lampung dan memberikan tambahan 

pengetahuan bagi pengunjung perpustakaan yang membacanya. 

1.4.3 Bagi Klinisi 

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada 

para klinisi di rumah sakit tentang kualitas hidup pruritus renal pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


