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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit Ginjal Kronis (CKD; chronic kidney disease) didefinisikan 

sebagai penurunan progresif fungsi ginjal dalam waktu tiga bulan atau lebih 

seperti yang terukur lewat laju filtrasi glomelurus (glomerular filtration rate) 

(Emery, 2013).Menurut study pendahuluan yang dilakukan Rosidah dan 

Utomo (2015) jika ginjal sudah rusak maka di perlukan suatu terapi untuk 

mempertahankan hidup seseorang yaitu salah satunya dengan hemodialisis.  

Hasil Riskesdas 2013, populasi umur ≥ 15 tahun yang terdiagnosis 

gagal ginjal kronis  sebesar 2%. Hasil Riskesdas 2013 juga menunjukkan 

prevalensi meningkat seiring dengan bertambahnya umur, dengan peningkatan 

tajam pada kelompok umur 35-44 tahun dibandingkan kelompok umur 25-34 

tahun. Prevalensi pada laki-laki 0,3% dan perempuan 0,2% (Depkes, 2017). 

Hasil Riskesdas 2013 populasi umur ≥ 15 tahun yang terdiagnosis 

gagal ginjal kronis  sebesar 2%. Mengalami peningkatan pada tahun 2018 

menjadi 3,8 % (Riskesdas 2018).  

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten 

Bantul  menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2011 terdapat 76 kasus penyakit 

gangguan fungsi ginjal (Dinkes Bantul, 2013). Dari penelitian (Ahmadi, 

Sadam 2016) data rekam medik yang diperoleh dari Rumah Sakit Umun PKU 

Muhammadiyah Bantul menyebutkan bahwa terdapat 140 kasus dengan 

penyakit gagal ginjal kronis sepanjang tahun 2015 dimana diantaranya 
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terdapat 70 pasien yang menjalani Hemodialisis di Unit Hemodialisis dengan 

usia rentang diantara 15 tahun sampai dengan 70 tahun. Dari data rekam 

medik di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul tahun 

2018 terdapat 89 pasien rawat inap Gagal Ginjal Kronik dengan hemodialisis. 

Menurut Anggraeni, Dian Isti (2015) pasien hemodialisis beresiko 

mengalami malnutrisi terutama malnutrisi energi protein. Gizi kurang yang 

terjadi pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis (PGK-

HD) seharusnya dapat diperbaiki dengan memenuhi kebutuhan nutrisinya.  

Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) adalah pendekatan sistematik 

dalam memberikan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas yang dilakukan 

oleh tenaga gizi, melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir yang meliputi 

identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi 

kebutuhan gizi (Kemenkes 2014). Proses asuhan gizi terstandar dilaksakan 

secara berurutan dimulai dari langkah assessment, diagnosis, intervensi dan 

monitoring evaluasi gizi. 

Berdasarkan hal tersebut, proses asuhan gizi terstandar (PAGT) yang 

tepat pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis sangat diperlukan 

guna memenuhi kebutuhan zat gizi pasien secara optimal, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Proses Asuhan Gizi Terstandar 

pada Pasien Chronic Kidney Disease dengan Hemodialisis di RSUD 

Panembahan Senopati”. 

 

 



3 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pelaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar pada pasien 

Chronic Kidney Disease dengan Hemodialisis di RSUD Panembahan 

Senopati? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pelaksanaan proses asuhan gizi terstandar pada pasien 

Chronic Kidney Disease dengan Hemodialisis di RSUD Panembahan 

Senopati Bantul 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui ada tidaknya risiko malnutrisi berdasarkan hasil skrining 

pada pasien Chronic Kidney Disease dengan Hemodialisis di  RSUD 

Panembahan Senopati Bantul. 

b. Mengetahui ada tidaknya kondisi tidak normal berdasarkan hasil 

pengkajian gizi berdasarkan anthropometri , biokimia, klinis/fisik, dan 

riwayat makan pada pasien Chronic Kidney Disease dengan 

Hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati Bantul.    

c. Mengetahui problem, etiologi, dan symptom/sign berdasarkan 

diagnosis gizi pada pasien Chronic Kidney Disease dengan 

Hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati Bantul.   

d. Mengetahui preskripsi diet berdasarkan intervensi gizi pada pasien 

Chronic Kidney Disease dengan Hemodialisis di RSUD Panembahan 

Senopati Bantul. 
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e. Mengetahui pemahaman diet berdasarkan hasil edukasi gizi atau 

konseling gizi pada pasien Chronic Kidney Disease dengan 

Hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati Bantul. 

f. Mengetahui keberhasilan intervensi gizi berdasarkan parameter 

monitoring dan evaluasi gizi pada pasien Chronic Kidney Disease 

dengan Hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati Bantul. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian tentang asuhan gizi pada pasien Gagal 

Ginjal Kronik dengan Hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati Bantul 

adalah ruang lingkup Gizi Klinik. 

 

E. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Asuhan Gizi Rumah Sakit yang telah dilaksanakan di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul diharapkan dapat dijadikan bahan 

penelitian lebih lanjut tentang asuhan gizi pada pasien Chronic Kidney 

Disease dengan Hemodialisis. 

b. Menambah wacana serta referensi bagi penatalaksanaan asuhan gizi 

penderita Chronic Kidney Disease dengan Hemodialisis. 
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2. Manfaat Praktis  

Pengalaman penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti khususnya asuhan gizi pada pasien dengan Chronic Kidney 

Disease dengan Hemodialisis dalam proses penelitian. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Nadia Ali “Asuhan Gizi pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di Rumah Sakit 

Umum PKU Muhammadiyah Bantul” tahun 2018. 

Hasil studi kasus adalah: 

a. Assessmant gizi yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut : 

1) Antropometri : Status gizi berdasarkan persen LILA kurang pada 

pasien pertama, pasien kedua juga kurang, dan baik pada pasien 

ketiga. 

2) Biokimia : Hasil pemeriksaan dari 3 pasien, pemeriksaan Ureum 

dan Kreatinin yang menurun serta pemeriksaan Glukosa darah 

yang meningkat setelah transfuse darah. 

3) Fisik/klinik : Hasil pemeriksaan tekanan darah tidak stabil serta 

pemeriksaan respirasi, nadi dan suhu adalah normal. Pemeriksaan 

klinik seperti mual, muntah, sesak nafas yang berkurang dari hari 

ke hari. 

4) Berdasarkan tingkat asupan energy dan zat gizi yaitu asupan pasien 

selama di rumah sakit rendah serta ada peningkatan asupan. 

b. Terapi diet : Diet RPRGRK (Rendah Protein, Rendah Garam, Rendah 

Kalium) 
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c. Monitoring dan Evaluasi : Mengalami peningkatan asupan. Hasil 

pemeriksaan biokimia mengalami penurunan pada ureum dan kreatinin 

serta peningkatan pada glukosa darah dan hemoglobin. Pemeriksaan 

fisik/klinik berkurang dan perubahan yang positif. 

Kesamaan penelitian dari Nadia Ali dan penelitian yang saya 

lakukan adalah jenis penelitian dan desain penelitian yaitu deskriptif 

dengan desain studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada 3 pasien 

selama 4 hari pada tanggal 20-23 Mei 2018  Sedangkan untuk 

perbedaanya, pada penelitian yang saya lakukan, dilakukan di RSUD 

Panembahan Senopati dan dengan 1 pasien. Dan pada penelitian saya 

dilakukan pada pasien Gagal Ginjal Kronik dengan Hemodialisis 

sedangkan pada Nadia Ali pada pasien Gagal Ginjal Kronik 

2. Bambang Susatyo “Gambaran Kepatuhan Diet Pasien Gagal Ginjal Kronik 

Yang Menjalani Hemodialisis Rawat Jalan Di RSUD Kayen Kabupaten 

Pati  Tahun 2015” 

Gambaran kepatuhan diet pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis rawat jalan di RSUD Kayen Kabupaten Pati tahun 2015 

dalam penelitian ini dapat disimpukan bahwa :  

a. Gambaran pengetahuan pasien sudah dalam kategori baik dimana 

pasien sebagian besar sudah tahu diet yang harus dijalani, tujuan diet, 

makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan serta manfaat diet bagi 

kesehatannya. 
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b. Gambaran sikap pasien didapatkan mayoritas pasien bersikap positif, 

pasien menerima dengan sabar penyakit yang dideritanya (100%), 

mematuhi diet yang diberikan (75%),  merasa lebih nyaman dengan 

diet dialisis yang dijalani selama ini (100%) dan mematuhi jadwal 

hemodialisis (75%). 

c. Gambaran dukungan keluarga didapatkan hasil bahwa pasien 

mendapatkan dukungan dari kakek, nenek,  suami, istri, anak dan 

mertua. Tapi untuk dukungan dari tenaga kesehatan hanya didapatkan 

dari dokter dan perawat ruang hemodialisis, sedangkan dukungan dari 

Ahli Gizi tidak didapatkan.  

d.  Gambaran kepatuhan diet, dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

mayoritas pasien patuh terhadap diet yang dijalani sebanyak 6 orang 

(75%).  

e. Penurunan fungsi ginjal pada pasien GGK dengan hemodialisis akan 

menyebabkan peningkatan kadar ureum dan kreatinin dalam darah.  

Sebagian besar penderita atau 75% mempunyai kadar ureum 40,1 – 

100 mg/dl   (diatas kadar normal). Sebagian  penderita (50%) kadar 

kreatinin darah berada pada kisaran 5,1 - 10 mg/dl ( diatas kadar 

normal). Makanan bersumber protein dengan nilai biologis tinggi 

dapat membantu meringankan fungsi ginjal. 

f. Sebanyak 5 penderita (62,5%) mempunyai BMI dibawah 18,5 atau 

termasuk    kategori malnutrisi / gizi kurang. 
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Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif. 

Jumlah pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani Hemodialisis rawat 

jalan di RSUD Kayen Kabupaten Pati sebanyak 8 orang. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan Jenis penelitiannya adalah penelitian 

observasional deskriptif menggunakan desain studi kasus (case 

studies), dan dilakukan pada satu paien. Kesamaan penelitian yang 

dilakukan Arief Tajally Adhiatma dengan penelitian yang saya lakukan 

adalah sama-sama dilakukan pada pasien Gagal Ginjal Kronik dengan 

Hemodialisis. 

3. Dian Isti Anggraeni “The Different of Protein Intake Between Chronic 

Renal Failure Patients  with Malnutrition and Not Malnutrition in 

Hemodialysis Unit  at dr. Abdul Moeloek Hospital Bandar Lampung tahun 

2015 ” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

rerata asupan protein antara subyek yang mengalami malnutrisi dan tidak 

mengalami malnutrisi. Walaupun demikian, rerata asupan protein 

kelompok yang tidak mengalami malnutrisi lebih besar dibandingkan 

kelompok yang mengalami malnutrisi. 

Perbedaan penelitian Dian Isti Anggraeni dengan penelitian saya 

adalah jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 

rancangan cross sectional sedangkan penelitian saya adalah studi kasus. 

Penelitian ini menggunakan 43 pasien sedangkan pada penelitian saya 
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menggunakan 1 pasien. Penelitian Dian Isti Anggraeni dilakukan pada di 

RSUD dr. H. Abdul Moeloek Lampung, sedangkan penelitian saya 

dilakukan di RSUD Panembahan Senopati. Persamaan penelitian Dian Isti 

Anggraeni dengan saya adalah dilakukan pada pasien gagal ginjal kronik 

dengan hemodialysis. 

4. Lina Zuyana dan Merryana Adriani “Perbedaan Asupan Makan Dan Status 

Gizi Antara Pasien Hemodialisis Adekuat Dan Inadekuat Penyakit Ginjal 

Kronik tahun 2013” 

 Hasil penelitian : Indeks Massa Tubuh kelompok adekuat adalah 

normal yaitu sebanyak 13 orang (81,25%) dan tidak ada yang mengalami 

kekurangan Berat Badan tingkat berat sedangkan Indeks Massa Tubuh 

kelompok inadekuat sebagian besar adalah normal sebanyak 7 orang 

(43,75%), kekurangan Berat Badan tingkat ringan sebanyak 4 orang 

(25,00%) dan kekurangan Berat Badan tingkat berat sebanyak 3 orang 

(18,75%).  

 Pada kelompok pasien adekuat mempunyai kadar albumin yang 

baik yaitu sebanyak 16 orang (100%) sedangkan sebagian besar kadar 

albumin kelompok inadekuat adalah baik yaitu sebanyak 10 orang (62,5%) 

kemudian yang mengalami gizi kurang sebanyak 6 orang (37,5%).  

 Sebagian besar jenis makanan kelompok adekuat yang menjadi 

pasien adalah makanan pokok + lauk + sayur + buah yaitu sebanyak 10 

orang (62,50%), kemudian 4 orang (25,00%) berjenis makanan pokok + 

lauk + sayur + buah + susu dan 2 orang (12,50%) berjenis makanan pokok 
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+ lauk + sayur. Sedangkan sebagian besar jenis makanan kelompok 

inadekuat yang menjadi pasien adalah makanan pokok + lauk + sayur + 

buah yaitu sebanyak 9 orang (56,25%), sebanyak 5 orang (31,25%) 

berjenis makanan pokok + lauk + sayur, dan sebanyak 2 orang (12,50%) 

berjenis makanan pokok + lauk + sayur + buah + susu dari 16 pasien yang 

menjadi sampel. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan Lina Zuyana dan Merryana 

Adriani adalah pada jenis penelitian, jumlah sampel dan tempat. Penelitian 

saya jenis penelitiannya yaitu deskriptif sedangkan pada penelitian ini 

deskriptif analitik. Pasien yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 16 

orang sedang pada penelitian saya hanya satu orang. Persamaannya yaitu 

sama-sama menggunakan pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis. 


