
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang berperan dalam 

mempertahankan homeostasis tubuh. Ginjal menjalankan fungsi yang vital 

sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam 

tubuh dengan mengeksresikan zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital 

ginjal dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus diikuti dengan 

reabsorbsi jumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang 

tubulus ginjal. Kelebihan zat terlarut dan air dieksresikan keluar tubuh dengan 

urin melalui sistem pengumpul urin. (Price and Wilson, 2006) 

 

Penyakit ginjal kronis merupakan permasalahan bidang nefrologi dengan 

angka kejadiannya masih cukup tinggi, etiologi luas dan komplek, sering  

diawali dengan tanpa keluhan maupun gejala klinis kecuali sudah terjun pada 

stadium terminal (gagal ginjal terminal). Di Amerika Serikat, data tahun 

1995-1999 menyatakan insidensi gagal ginjal kronik diperkirakan 100 kasus 

per satu juta penduduk per tahun, dan angka ini meningkat sekitar 8% setiap 

tahunnya, di Malaysia, dengan populasi 18 juta, diperkirakan terdapat 1800 

kasus baru gagal ginjal per tahunnya. Di negara-negara berkembang lainnya, 



2 
 

insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus per satu juta penduduk per tahun. 

(Suwitra, 2009) 

 

Hasil survei Depkes dalam Profil Kesehatan Indonesia 2007, menunjukkan 

bahwa gagal ginjal merupakan penyakit utama keenam, penyebab kematian 

pada tahun 2006 dengan persentase 2,99% terhadap total kematian di rumah 

sakit (Depkes, 2008). Di Indonesia belum diketahui angka kejadiannya secara 

pasti karena masih kurangnya penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, dilihat 

dari peningkatan jumlah penderita gagal ginjal pada data kunjungan ke 

poliklinik ginjal dan banyaknya penderita yang menjalani cuci darah 

(hemodialisis), gagal ginjal kronik kini menjadi masalah kesehatan yang 

sering dijumpai. Di RS Abdul Moeloek Bandar Lampung, jumlah kunjungan 

pasien hemodialisis per hari mencapai 57 pasien dengan rata-rata kunjungan 

sekitar 1500 pasien tiap bulannya. 

 

Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan 

fungsi ginjal yang irreversible, pada suatu derajat yang memerlukan terapi 

penganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 

2009). Sejauh ini, menurut National Kidney and Urologic Diseases 

Information Clearinghouse (NKUDIC, 2006), hemodialisis merupakan terapi 

yang paling sering digunakan pada penderita gagal ginjal kronis. 

Hemodialisis dapat memperpanjang usia tanpa batas yang jelas, namun 

tindakan ini tidak akan mengubah perjalanan alami penyakit ginjal yang 

mendasari, juga tidak akan memperbaiki seluruh fungsi ginjal. Pasien tetap 
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akan mengalami sejumlah permasalahan dan komplikasi (Smeltzer dan Bare, 

2004). 

 

Selama proses hemodialisis, pasien membutuhkan kontrol terpadu untuk 

mencegah terjadinya komplikasi dalam meningkatkan kenyamanan pasien. 

Pengawasan yang dilakukan, secara spesifik, dapat berupa keseimbangan 

cairan dan elektrolit penting yang dipengaruhi dialisat dan profil elektrolit 

pasien.  

 

Konsentrasi elektrolit yang tidak normal dapat menyebabkan banyak 

gangguan. Pemeliharaan tekanan osmotik dan distribusi beberapa 

kompartemen cairan tubuh manusia adalah fungsi utama empat elektrolit 

mayor, yaitu natrium, kalium, klorida dan bikarbonat (Yaswir, 2012).  

 

Natrium adalah kation terbanyak dalam cairan ekstrasel. Natrium dan anion 

terkait (terutama klorida) bertanggung jawab atas lebih dari 90 persen zat 

terlarut dalam cairan ekstrasel (Guyton, 2007). 

 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menjelaskan faktor 

elektrolit, salah satunya natrium, yang berhubungan dengan beberapa 

komplikasi hemodialisis. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan van Stone, 

kadar natrium serum digunakan sebagai gambaran distribusi cairan dialisat 

selama hemodialisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dialisat 

rendah natrium berhubungan dengan peningkatan hipotensi simtomatik. 
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Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Waikar, didapat bahwa konsentrasi 

natrium serum yang rendah pada pasien dialisis berhubungan dengan 

peningkatan resiko kematian. Sedangkan Siti Hamnah dalam penelitiannya 

mendapati adanya hubungan kuat kadar natrium darah dengan kejadian 

kejang otot. 

 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti perbedaan kadar natrium serum 

pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah menjalani hemodialisis. 

Subyek pada penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis pada Instalasi Hemodialisis di RSUD Abdul Moeloek karena 

terbatasnya rumah sakit di Lampung yang menyediakan sarana hemodialisis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan kadar 

natrium serum pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah menjalani 

hemodialisis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kadar natrium serum pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kadar natrium serum pasien gagal ginjal kronik 

sebelum menjalani hemodialisis. 

b. Untuk mengetahui kadar natrium serum pasien gagal ginjal kronik 

sesudah menjalani hemodialisis. 

c. Untuk mengetahui perbedaan kadar natrium serum pasien gagal 

ginjal kronik sebelum dan sesudah menjalani hemodialisis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti, menambah pengetahuan tentang penyakit gagal ginjal kronik 

terutama mengenai kadar natrium serum pada pasien yang menjalani 

hemodialisis. 

2. Institusi kesehatan, sebagai sumber informasi perubahan kadar natrium 

serum pada pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah menjalani 

hemodialisis. 

3. Peneliti lain, sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

  

Gambar 2. Kerangka konsep 

 

G. Hipotesis 

Terdapat perbedaan bermakna secara statistik kadar natrium serum pada 

pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah menjalani hemodialisis. 

Gagal Ginjal Kronik 
Penurunan jumlah 
nefron  progresif 

Gangguan fungsi 
glomerulus dan 

tubulus 

Pertahanan 
keseimbangan 

elektrolit (natrium) 

Peningkatan 
ekskresi Natrium 

dan Hormon 
Hiponatremia 

Hemodialisis Difusi Na+ Normal 


