
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Gagal ginjal kronis ditandai dengan penurunan bertahap dan berkelanjutan klirens 

ginjal atau laju filtrasi glomerulus, serta mengarah ke akumulasi urea dan bahan 

kimia lainnya dalam darah. Kidney Disease Improving Global Outcomes 

(KDIGO) mendefinisikan bahwa laju filtrasi glomerulus yang kurang dari 

60mL/menit/1,73 m
2
 dinyatakan sebagai penyakit ginjal kronis (Anonim, 2008). 

 

Menurut data yang diperoleh, di Amerika Serikat penderita gagal ginjal kronik 

dari 166.000 penderita pada tahun 1990 menjadi 372.000 penderita tahun 2000. 

Diperkirakan pada tahun 2010 angka penderita ini akan menjadi 650.000 

penderita. Di Jepang, penderita GGK dari tahun 1996 sampai 2000 meningkat 

dari 167.000 penderita yang menerima terapi pengganti ginjal menjadi lebih dari 

200.000 penderita. Di Benua Afrika prevalensi GGK diestimasi 3-4 kali lipat dari 

negara maju. Cause Spesific Death Rate GGK diperkirakan mencapai 

200/1.000.000 penduduk Afrika (Djoko, 2008). 

 



 

 

 

 

Peningkatan prevalensi pasien gagal ginjal kronik membawa keprihatinan 

sejumlah orang. Saat ini di Indonesia 70.000 orang mengalami penyakit ginjal 

kronik yang memerlukan terapi pengganti ginjal dan diperkirakan jumlah ini setiap 

tahunnya bertambah seiring dengan meningkatnya penderita kanker dan penyakit 

degeneratif sehingga kebutuhan unit Hemodialisis juga meningkat (Anonim, 

2012). 

 

Salah satu produk sisa yang penting untuk dikeluarkan adalah ureum. Ureum 

merupakan produk sisa dari metabolisme tubuh. Kadar ureum kreatinin perlu 

dimonitor sebagai indikator kerusakan ginjal dan pemeriksaan ini dilakukan setiap 

akan menjalani hemodialisis (Curley, 2001). Keadaan terkumpulnya produk 

buangan organik dalam jumlah besar, tidak semuanya teridentifikasi, yang 

normalnya dibuang oleh ginjal dikenal dengan uremia. Tidak ada pembatasan 

waktu dari onset uremia pada pasien yang kehilangan fungsi ginjal secara 

progresif. Ciri-ciri uremia dapat teridentifikasi pada pasien gagal ginjal end-stage 

dalam derajat rendah, GFR (Glomerular Filtration Rate) biasanya dibawah 50% 

dari rata-rata orang normal, dimana GFR pada pasien dengan usia rata-rata 30 

tahun antara 100-120 ml per menit / 1,73m2 luas permukaan tubuh.  (Meyer, et al., 

2007). Gejala klinis dari uremia seperti, mual muntah, lemah, anorexia, penurunan 

berat badan, kram otot, pruritus, dan perubahan status mental. Uremia yang tidak 

tertangani juga dapat menyebabkan beberapa komplikasi berat seperti kejang, 

koma, henti jantung, dan kematian. Perdarahan spontan juga dapat terjadi pada 



 

 

 

 

uremia berat dan dapat pula terjadi perdarahan gastrointestinal, hematoma spontan 

subdural, atau perdarahan yang berkaitan dengan trauma (Brent, 2012). 

 

Gangguan ginjal yang telah berada pada tahap berat ditunjukkan dengan 

ketidakmampuan ginjal membuang sisa-sisa zat metabolisme dari dalam tubuh. 

Hal ini menyebabkan tubuh dipenuhi dengan air dan racun sehingga timbul gejala 

seperti mual, muntah dan sesak napas yang memerlukan hemodialisis darah 

sesegera mungkin (Indonesian Kidney Care Club/IKCC, 2008). Hemodialisa 

merupakan salah satu terapi pengganti ginjal yang paling banyak dipilih oleh para 

penderita gagal ginjal terminal. Pada prinsipnya terapi hemodialisa adalah untuk 

menggantikan kerja dari ginjal yaitu menyaring dan membuang sisa-sisa 

metabolisme dan kelebihan cairan, membantu menyeimbangkan unsur kimiawi 

dalam tubuh serta membantu menjaga tekanan darah (Yayasan Ginjal Diatrans 

Indonesia, 2008). 

 

Hemodialisa merupakan salah satu pengobatan yang dilakukan pada penderita 

gagal ginjal kronik dengan cara memindahkan zat terlarut dalan darah dan air 

menuju ke cairan yang sudah diketahui komponennya secara difusi dan ultafiltrasi. 

Peningkatan kadar kreatinin, ureum, asam urat, serta elektrolit dapat diturunkan 

dengan hemodialisa. Tujuan dari hemodialisa sendiri pada dasarnya untuk 

menggantikan fungsi ginjal mengekskresi zat-zat yang bersifat racun bagi tubuh 



 

 

 

 

karena terakumulasi dalam darah dan memperbaiki keseimbangan cairan tubuh 

(Cahayaningsih, 2009). 

 

Oleh karena itu, dengan terapi hemodialisis yang ada diharapkan komplikasi pada 

uremia yang disebabkan oleh gagal ginjal kronik dapat teratasi. Atas dasar ini, 

maka peneliti tertarik untuk mengetahui kadar ureum serum sebelum dan sesudah 

menjalani hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronik dengan frekuensi 

hemodialisis dua kali per minggu. Sehingga dapat diketahui angka kejadian uremia 

pada pasien gagal ginjal kronik sebelum menjalani hemodialisis dan komplikasi 

uremia akibat hemodialisis yang tidak tepat yang secara tidak langsung akan 

menggambarkan efektivitas hemodialisis.  

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang terlihat bahwa hemodialisis merupakan terapi 

yang sering digunakan dalam penatalaksanaan gagal ginjal terutama pada stadium 

akhir, akan tetapi terapi hemodialisis yang tidak adekuat dapat pula menimbulkan 

komplikasi yaitu kejang, koma, cardiac arrest, dan perdarahan spontan yang 

disebabkan oleh uremia. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana profil kadar ureum serum sebelum dan sesudah hemodialisis 

pada penderita gagal ginjal kronik? 



 

 

 

 

2. Apakah  terdapat  perbedaan bermakna secara statistik kadar ureum serum 

sebelum dan sesudah hemodialisis pada penderita gagal ginjal kronik? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui  profil kadar ureum sebelum dan sesudah hemodialisis pada 

penderita gagal ginjal kronik.  

 

2. Tujuan Khusus. 

a.    Untuk mengetahui kadar ureum sebelum dan sesudah hemodialisis pada 

penderita gagal ginjal kronik.  

b. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna secara statistik kadar 

ureum sebelum dan sesudah hemodialisis pada penderita gagal ginjal 

kronik. 

c.    Untuk mengetahui hubungan yang bermakna secara statistik kadar ureum 

sebelum dan sesudah hemodialisis pada penderita gagal ginjal kronik. 

 

 

 



 

 

 

 

 

D. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :  

1. Bagi peneliti  

Menambahkan pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang penyakit ginjal 

terutama tentang perubahan kadar ureum sebelum dan sesudah hemodialisis 

pada penderita gagal ginjal kronik. 

 

2. Bagi para klinisi 

Menambah sumber informasi kepada para klinisi di rumah sakit tentang 

perubahan kadar ureum sebelum dan sesudah hemodialisis pada penderita 

gagal ginjal kronik. 

 

3. Bagi penelitian lain 

Menambah sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kadar ureum pada penderita gagal ginjal kronik sebelum 

dan sesudah hemodialisis.  



 

 

 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ket: 

    = Peningkatan 

     = Penurunan 

Gambar 1. Kerangka Teori (Price, et. al., 2006). 
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2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ket: 

    = Peningkatan 

   = Penurunan 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

F. Hipotesis 

Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik kadar ureum sebelum dan 

sesudah hemodialisis pada penderita gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Umum 

Abdoel Moeloek Bandar Lampung.  
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