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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan masalah kesehatan 

masyarakat global dengan prevalens dan insiden yang meningkat,  

prognosis yang buruk dan biaya yang tinggi. Prevalensi GGK meningkat 

seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kejadian penyakit 

diabetes melitus serta hipertensi. Menurut hasil penelitian Global Burden 

of Disease tahun 2010, Gagal Ginjal Kronik merupakan penyebab 

kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi 

urutan ke-18 pada tahun 2010. Di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak  

499.800 penduduk menderita gagal ginjal.1 

 Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan  prevalensi 

penderita Gagal Ginjal tahun 2013 sebesar 2% atau 2 per 100 penduduk  

meningkat menjadi 3,8% pada tahun 2018, dan proporsi pernah/sedang 

cuci darah pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun yang pernah 

didiagnosa penyakit gagal ginjal kronik  sebesar 19,3%, DIY menempati 

urutan ke 3 setelah propinsi DKI dan Bali.2 

Data yang diperoleh dari RSUD Wonosari tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 

tahun 2014 diperoleh data pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa rutin dan cito (dalam kondisi yang mendesak) yaitu sebanyak 
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274 orang,meningkat 71,72% pada tahun 2015 menjadi 382 orang. Pada 

tahun 2016 sebanyak 523 peningkatan 73,04% dari tahun 2015. Pada 

Januari sampai Oktober 2017 pasien gagal ginjal kronik sebesar 598 

pasien (Data Sekunder Unit HD, 2017). 

 Penelitian Epidemiologi melaporkan angka mortalitas penyakit 

kardiovaskuler meningkat 20 kali lebih banyak pada pasien gagal ginjal 

kronik, dibanding populasi normal, karena keterlibatan faktor tradisional 

(Framingham Risk Factors) dan faktor risiko terkait uremia, angka 

kematian kardiovaskuler pada pasien gagal ginjal kronik lebih tinggi dari 

populasi normal, bahkan pada pasien GGK kelompok usia muda (25-34 

tahun), risiko kematian kardiovaskuler 500 kali lebih tinggi dari populasi 

normal, sementara pada usia 45-55 tahun mortalitas kardiovaskuler lebih 

dari 50 kali. 3 

Berdasarkan data statistik Perhimpunan Nefrologi Indonesia  

menyebutkan bahwa total pasien gagal ginjal kronik di Indonesia 

mencapai 70.000 orang dan hanya 13.000 orang yang melakukan cuci 

darah atau hemodalisa, Banyak yang menganggap pengobatan tradisional 

lebih baik dari pengobatan medis, tetapi kenyataannya banyak pasien yang 

menjalani pengobatan tradisional yang dinyatakan sembuh tetapi saat 

kambuh dan dibawa ke Rumah Sakit menjadi komplikasi. 4 

Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi pasien dalam 

kekambuhan ataupun dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi 

komplikasi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien gagal 
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ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dapat berupa 

mempertahankan asupan cairan, mengurangi konsumsi tinggi natrium, diet 

tinggi serat, serta menjalankan hidup secara sehat. Pembatasan asupan 

cairan pada pasien yang menjalani terapi hemodialisa adalah untuk 

mencegah terjadinya defisiensi gizi serta mempertahankan dan 

memperbaiki status gizi, agar pasien dapat melakukan aktivitas normal, 

menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan menjaga akumulasi produk 

sisa metabolisme tidak berlebihan. 5 

Intervensi diet diperlukan pada gangguan fungsi ginjal yang 

mencakup pengaturan yang cermat terhadap masukan protein, masukan 

cairan untuk mengganti cairan yang hilang, masukan natrium untuk 

menggantikan natrium yang hilang dan pembatasan kalium. Faktor yang 

membentuk tindakan konservatif berdasarkan sikap pasien terhadap 

penyembuhan gagal ginjal kronik dapat berupa pengaturan diet makanan 

berupa protein, natrium, cairan dan kalium. 6 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di 

ruang Hemodialisa RSUD Wonosari dengan teknik wawancara  

didapatkan dari 20 pasien ada 9 pasien yang pernah mendapat konsultasi 

gizi tetapi belum paham tentang pengaturan diet yang benar, 6 pasien 

sudah pernah mendapat penyuluhan gizi tetapi masih ragu-ragu mengatur 

dietnya, dan 5 pasien menyatakan sudah pernah mendapatkan konsultasi 

gizi tetapi tidak melaksanakan diet dengan benar karena sudah merasa 

sehat. Dari penelitian yang dilakukan Maulida Ulfah dkk (2018) tentang 
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“Efek Konseling Gizi terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Pembatasan 

Intake Cairan pada Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Ada perbedaan bermakna 

pengetahuan pembatasan intake cairan sebelum dan sesudah konseling gizi 

antara kelompok treatment dan kelompok kontrol p <0,05 (p=0,006). 

 Pendidikan kesehatan, khususnya konseling gizi pada pasien gagal 

ginjal kronik di Ruang Hemodialisa RSUD Wonosari belum dilaksanakan 

secara maksimal karena belum ada ahli gizi yang bertanggung jawab di 

Ruang Hemodialisa, sehingga pasien jarang memperoleh informasi tentang 

gizi dari ahli gizi RSUD Wonosari. 

Berdasar uraian tersebut peneliti tertarik ingin mengetahui lebih 

lanjut tentang “Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Pengetahuan dan Sikap 

Pasien Gagal Ginjal Kronik di Ruang Hemodialisa RSUD Wonosari 

Gunungkidul”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh konseling gizi 

terhadap pengetahuan dan sikap pasien gagal ginjal kronik di Ruang 

Hemodialisa RSUD Wonosari Gunungkidul”. 
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C. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh konseling gizi terhadap pengetahuan dan sikap 

pasien gagal ginjal kronik di ruang Hemodialisa RSUD Wonosari 

Gunungkidul.   

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan pasien gagal ginjal kronik sebelum dan 

sesudah konseling gizi di ruang Hemodialisa RSUD Wonosari 

Gunungkidul. 

b. Mengetahui sikap pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah 

konseling gizi di ruang Hemodialisa RSUD Wonosari 

Gunungkidul. 

c. Mengetahui pengaruh konseling gizi terhadap pengetahuan pasien 

gagal ginjal kronik di ruang Hemodialisa RSUD Wonosari 

Gunungkidul. 

d. Mengetahui pengaruh konseling gizi terhadap sikap pasien gagal 

ginjal Kronik di ruang Hemodialisa RSUD Wonosari Gunungkidul 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang gizi klinik. 

Ruang lingkup materi penelitian ini terbatas pada konseling gizi, 

pengetahuan, dan sikap  pasien  gagal  ginjal  kronik  dengan  hemodialisa. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

keilmuan diantaranya tentang konseling gizi yang lebih efektif bagi 

pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan dalam 

pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan dan konseling gizi 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap pasien gagal 

ginjal kronik dengan hemodialisa. 

b. Bagi RSUD Wonosari Gunungkidul 

Sebagai masukan bagi kemajuan dan perbaikan mutu RSUD 

Wonosari Gunungkidul dengan memberikan informasi terkait 

Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pasien 

Gagal Ginjal Kronik di Ruang Hemodialisa. 

c. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini memperkenalkan konseling gizi untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap Pasien Gagal Ginjal Kronik 

dengan hemodialisa dalam hal gizi. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian serupa dilakukan oleh Bagus Ananta dkk (2014) 

“Efektifitas Konseling Diet Cairan Terhadap Pengontrolan 
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Interdialytic Weight Gain (IDWG) Pasien Hemodialisis Di RS 

Telogorejo Semarang “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektifitas konseling diet cairan terhadap pengontrolan IDWG 

pasien hemodialisis di RS Telogorejo Semarang. Rancangan 

penelitian ini menggunakan quasy experimental dengan desain 

penelitian pre-test and post-test with control. Jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 52 pasien dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Uji statistik yang 

digunakan adalah uji Friedman dan dilanjutkan dengan analisis 

post hoc menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian konseling diet cairan terbukti efektif terhadap 

pengontrolan IDWG dengan p value 0,000.  

2. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Rifka Hanum dkk. (2015) 

tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Secara Individual 

Tentang Pembatasan Asupan Cairan Terhadap Pengetahuan 

Tentang Pembatasan Cairan dan IDWG (Interdialytic Weight 

Gain)” tahun 2015.  Desain dalam penelitian ini adalah quasi 

experiement dengan rancangan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non equivalent control group design. Sampel 

pada penelitian ini adalah 30 pasien dengan metode pengambilan 

sampel purposive sampling hasil penelitian Analisis data 

menunjukkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji t 

independent diperoleh p value (0,001) <α (0,05) sehingga diketahui 
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terdapat peningkatan antara mean pengetahuan tentang pembatasan 

asupan cairan dan IDWG pada kedua kelompok sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan secara individual tentang pembatasan asupan 

cairan. Kesimpulan dari penelitian ini rata-rata pengetahuan pasien 

HD tentang asupan cairan dan IDWG sebelum diberi pendidikan 

kesehatan adalah 8,33 pada kelompok eksperimen dan 8,27 pada 

kelompok kontrol, sedangkan sesudah pemberian pendidikan 

kesehatan menjadi 10,40 pada kelompok eksperimen dan 8,13 pada 

kelompok kontrol. Persamaan penelitian ini menggunakan desain 

quasi eksperimen. 

3. Penelitian yang serupa dilakukan oleh   Maulida Ulfah dkk (2018) 

tentang “Efek Konseling Gizi terhadap Pengetahuan dan 

Kepatuhan Pembatasan Intake Cairan pada Pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”. 

Hasil Analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan pasien 

tentang pembatasan intake cairan dalam kategori baik mengalami 

peningkatan setelah dilakukan konseling gizi. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui efek konseling gizi terhadap pengetahuan dan 

kepatuhan pembatasan intake cairan pada Pasien CKD yang 

menjalani Hemodialisis di RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. Metode penelitian ini adalah quasi experiment, 

menggunakan pre-post test control grup design. Jumlah subjek 

penelitian yaitu 15 orang treatment dan 15 orang kontrol. Analisis 
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data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan  menggunakan 

uji beda. Hasil penelitian ada perbedaan bermakna pengetahuan 

pembatasan intake cairan sebelum dan sesudah konseling gizi 

menggunakan leaflet p <0,05 (p=0,001). Ada perbedaan bermakna 

pengetahuan pembatasan intake cairan sebelum dan sesudah 

konseling gizi antara kelompok treatment dan kelompok kontrol p 

<0,05 (p=0,006). Tidak ada perbedaan bermakna kepatuhan 

pembatasan intake cairan sebelum dan sesudah konseling gizi 

antara kelompok treatment dan kelompok kontrol p>0,05 

(p=0,109). Kesimpulan: Konseling gizi dapat meningkatkan 

pengetahuan dan  kepatuhan pembatasan intake cairan pada pasien 

CKD yang menjalani Hemodialisis secara signifikan.  
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