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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) adalah gangguan fungsi ginjal yang 

progresif dan tidak dapat pulih kembali, dimana tubuh tidak mampu 

memelihara metabolisme dan gagal memelihara keseimbangan cairan dan 

elektrolit yang berakibat pada peningkatan ureum (Desfrimadona, 2016).  

Ada banyak yang menyebabkan GGK, masing-masing memiliki 

patofisiologinya sendiri-sendiri meliputi fibrosis, hilangnya sel ginjal, dan 

infiltrasi jaringan ginjal oleh monosit dan makrofag. Proteinuria, hipoksia, 

dan produksi angiotensin II berlebih yang semuanya berkontribusi 

terhadap patofisiologi (Hawks dan Black, 2014).  GGK terjadi setelah 

berbagai macam penyakit yang menyerang nefron ginjal. Gagal ginjal 

merupakan akibat dari berbagai penyakit ginjal yang sudah menahun dan 

gagal ginjal disebut sebagai gagal ginjal kronik jika sudah lebih dari tiga 

bulan (Mardyaningsih, 2014). Berbagai usaha dapat dilakukan untuk 

mengatasi GGK seperti mengatur pola makan, transplantasi ginjal, dan 

hemodialisis.  

Hemodialisis adalah terapi pengganti utama pada pasien GGK 

yang berlangsung seumur hidup dimana pasien yang menjalaninya 

membutuhkan waktu 12-15 jam dialisis setiap minggunya atau paling 

sedikit 3-4 jam setiap kali terapi (Rustina, 2012). Hemodialisis adalah 

suatu proses pemisahan zat-zat tertentu (toksin uremik) dari darah melalui 

membrane semipermiabel di dalam ginjal buatan yang disebut dialiser, 
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selanjutnya dibuang melalui cairan dialysis yang disebut dialisat (IDAI, 

2011). Saat ini, hemodialisis terapi pengganti ginjal yang paling banyak 

dilakukan dan jumlahnya terus meningkat (Lestari, 2017).  

Indonesia merupakan negara dengan tingkat penderita gagal ginjal 

kronik cukup tinggi. Hasil survei oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia 

(Pernefri) melaporkan bahwa telah terjadi penurunan fungsi ginjal dengan 

proteinuria persisten atau penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR) pada 

12,5% atau 30 juta orang dari total 240 juta rakyat Indonesia (Mayuda 

dkk, 2017).  

Berdasarkan data Riskesdas (Kemenkes RI, 2013), prevalensi 

penderita gagal ginjal penduduk Indonesia sebesar 0,2% atau 2 per 1000 

penduduk dan prevalensi batu ginjal sebesar 0,6% atau 6 per 1000 

penduduk. Prevalensi gagal ginjal tertinggi berada di Provinsi Sulawesi 

Tengah sebesar 0,5%. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi gagal ginjal 

pada laki-laki sebesar 0,3% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan 

yaitu sebesar 0,2%. Berdasarkan karakteristik umur, prevalensi tertinggi 

pada usia di atas 75 tahun sebesar 0,6%, dimana mulai terjadi peningkatan 

pada usia 35 tahun ke atas. Berdasarkan strata pendidikan, prevalensi 

gagal ginjal tertinggi pada masyarakat yang tidak sekolah sebesar 0,4%. 

Sementara, berdasarkan masyarakat yang tinggal di pedesaan yaitu sebesar 

0,3% lebih tinggi prevalensinya dibandingkan di perkotaan yaitu sebesar 

0,2%.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) 

melalui wawancara dengan kepala ruang, pasien, dan observasi Rekam 

Medis tanggal 24 Mei 2017 di ruang Hemodialisis RSUD Wates Kulon 

Progo Yogyakarta, diperolah data bahwa pada tahun 2016 akhir bulan 

November sampai Desember terdapat pasien sejumlah 1046 yang 

berkunjung di ruang Hemodialisis RSUD Wates Kulon Progo Yogyakarta. 

Pada tahun 2017, awal bulan Januari sampai bulan April terdapat 20153 

pengunjung dari 77 pasien rutin datang untuk terapi hemodialisis di Unit 

Hemodialisis dengan usia rentang di antara 24 tahun sampai dengan 76 

tahun. Dari penelitian Sari (2017) diketahui bahwa frekuensi menjalani 

terapi hemodialisis paling banyak adalah dua kali setiap pekan dan paling 

sedikit satu kali dalam satu pekan. Saat menjalani hemodialisis akan 

terdapat banyak komplikasi yaitu timbulnya gizi kurang karena banyak zat 

gizi yang terbuang (Widyastuti, 2014). Kasus penyakit gagal ginjal kronik 

memerlukan asuhan gizi yang terstandar karena pasien sangat rentan 

mengalami malnutrisi. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengambil judul 

“Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Pasien Chronic Kidney Disease on 

Hemodialisys di Bangsal Gardenia Rumah Sakit Umum Daerah Wates 

Kulon Progo” 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pelaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar 

(PAGT) pada pasien Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal 

Gardenia Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Mengkaji/Mengetahui pelaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar 

(PAGT) pasien Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal 

Gardenia Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo. 

2.  Tujuan khusus 

a. Diketahuinya hasil skrining gizi pada pasien Chronic Kidney 

Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia Rumah Sakit Umum 

Daerah Wates Kulon Progo. 

b. Diketahui kondisi pasien berdasarkan hasil pengkajian gizi ditinjau 

dari antropometri, biokimia, fisik, klinis, dan riwayat makan pasien 

Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia 

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo.  

c. Diketahui diagnosis gizi pasien Chronic Kidney Disease on 

Hemodialisys di Bangsal Gardenia Rumah Sakit Umum Daerah 

Wates Kulon Progo.  

d. Diketahui preskripsi diet dalam interveensi gizi pada pasien 

Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia 

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo.  
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e. Diketahui pesan gizi melalui konseling gizi pada pasien Chronic 

Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia Rumah Sakit 

Umum Daerah Wates Kulon Progo.  

f. Diketahui parameter keberhasilan berdasarkan pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pasien Chronic Kidney Disease on 

Hemodialisys di Bangsal Gardenia Rumah Sakit Umum Daerah 

Wates Kulon Progo. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian “Proses Asuhan Gizi Terstandar pada 

Pasien Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia 

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo” merupakan bidang 

profesi gizi klinik.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian “Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Pasien Chronic 

Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia Rumah Sakit 

Umum Daerah Wates Kulon Progo” diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu di bidang kesehatan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien Gagal Ginjal Kronik 

Penelitian “Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Pasien 

Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia 
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Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo” diharapkan dapat 

dijadikan bahan tambahan informasi bagi pasien dan keluarga 

tentang penanganan pasien gagal ginjal kronik berdasarkan Proses 

Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang telah dilaksanakan. 

b. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan  

Penelitian “Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Pasien 

Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia 

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo” diharapkan 

menjadi tambahan kepustakaan dan sumber acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

c. Bagi RSUD Wates Yogyakarta 

Penelitian “Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Pasien 

Chronic Kidney Disease on Hemodialisys di Bangsal Gardenia 

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo” diharapkan 

menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan Proses Asuhan Gizi 

Terstandar (PAGT) pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di 

RSUD Wates Yogyakarta. 

F. Keaslian Penelitian   

1. Erni Rukmana (2012) melaporkan studi kasus “Penatalaksanaan Terapi 

Diit pada Pasien Cronic Kidney Disease Stage IV di Ruang Melati 1 

RSUD Dr. Moewardi” yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Oktober 

2012. Jenis penelitiannya adalah observasional deskriptif dengan 

model studi kasus.  
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Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Erni adalah waktu, 

tempat dan intervensi yang berbeda. Perbedaan lainnya adalah 

assessment yang didapatkan jelas berbeda walaupun penelitian saya 

dengan Erni sama-sama meneliti satu orang responden. Pada penelitian 

Erni, assessment yang didapatkan: 

a. Antropometri: Status gizi pasien tergolong overweight 

berdasarkan IMT Indonesia dengan range 25-27. 

b. Biokimia: Chronic kidney disease IV/ azotemia uropati 

obstruktif, nefrolitiasis sinistra post ekstraksi lihat dari hasil lab 

ureum dan kreatin tinggi. Dislipidemia dilihat dari hasil lab 

total kolesterol > 200 mg/dl (205 mg/dl, kolesterol hdl < 40 (30 

mg/dl), dan trigliserida < 150 (222 mg/dl). Klinis infeksi 

saluran kemih di lihat dari hasil lab positif bakteri. 

c. Fisik dan Klinis: tekanan darah pasien pada awal masuk 

tekanan darahnya tinggi. Pasien mengalami pusing, pola nafas 

tidak efektif dan lemas masih dirasakan pasien. Kondisi pasien 

tidak odem. 

d. Pola kebiasan makan pasien yang kurang teratur dan konsumsi 

lemak berlebihan dilihat dari asupan gorengan 6 x sehari dan 

susu kambing lebih dari 1x sehari. 

e. Pengetahuan pasien rendah. 

Hasil intervensi selama tiga hari dari penelitian Erni menunjukkan 

sudah baik. Asupan zat gizi makro terpenuhi 80% dari total energi. 
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Sedangkan pada penelitian saya, assessment yang didapatkan antara 

lain: 

a. Antropometri: saat pengkajian awal, persentil LLA pasien 

menunjukkan status gizi kurang, yaitu 72%. 

b. Biokimia: dari pemeriksaan laboratorium terkait gizi yang tidak 

normal adalah hemoglobin, hematrokit, dan kreatinin.  

c. Fisik dan klinis: tekanan darah pasien tinggi, nadi, respiratory 

rate, dan suhu relative normal serta pasien mengalami mual 

dan muntah.  

d. Kebiasaan makan pasien: asupan pasien sangat sedikit, pasien 

jarang mengonsumsi sayur dan lauk hewani, sejak terdiagnosis 

gagal ginjal kronik pasien tidak mengonsumsi lauk nabati. 

Pasien sering mengonsumsi nasi dan kuah sayur saja.  

e. Pengetahuan pasien: pasien sudah mendapatkan edukasi dari 

ahli gizi sebelumnya 

2. Penelitian Nadia Ali pada tahun 2018 berjudul “Asuhan Gizi Pasien 

Gagal Ginjal Kronis Di RS PKU Muhammadiyah Bantul” merupakan 

penelitian observasional diskriptif dengan bentuk studi kasus. 

Perbedaan penelitian saya dengan Nadia antara lain adalah penelitian 

Nadia mengintervensi tiga pasien yang ketiga pasien tersebut berisiko 

malnutrisi, sedangkan penelitian saya mengintervensi satu pasien saja. 

Penelitian tersebut menyajikan laporan studi kasus pasien gagal ginjal 
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kronik di RS PKU Muhammadiyah Bantul. Dari ketiga pasien tersebut, 

ditemukan kasus yang berbeda-beda.  

Dalam penelitian Nadia, teknik pengolahan dan analisis data 

meliputi data identitas pasien dianalisis secara deskriptif. Assessment 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. Data 

antropometri dianalisis menggunakan estimasi berat badan berdasarkan 

tingkat odema dan asites GGK. Data biokimia, fisik klinis, dan riwayat 

gizi gizi disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. 

Data monitoring dan evaluasi dianalisis secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


