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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Konseling Gizi 

a. Pengertian  

Komunikasi efektif sangat dibutuhkan dalam kegiatan konselinggizi. 

Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi 2 (dua) 

arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku 

sehingga membantu klien/pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi 

melaluipengaturan makanan dan minuman yang dilakukan oleh 

ahligizi/nutrisionis/dietisen10 

Konselor/petugas konseling adalah orang yang mempunyai 

kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) untuk melakukan konseling. 

Konselor harus dapat menggali masalah yang dialami oleh klien, memicu 

penjelasan dan harus memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang dihadapi dan memberikan alternatif untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi serta membantu klien mengambil keputusannya11 

b. Keterampilan dalam konseling gizi 

Ada beberapa hal yang termasuk dalam keterampilan mendengar dan 

mempelajari, yaitu sebagai berikut.  

1. Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan gerakan 

tubuh tanpa perlu berkata-kata. Hal ini menunjukkan bahwa konselor 

memahami klien dan membantunya merasa nyaman melalui sikap, seperti 

10 
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mengusahakan kepala sama tinggi, memberi perhatian, menyingkirkan 

penghalang, menyediakan waktu, dan memberi sentuhan secara wajar. 

2. Mengajukan pertanyaan terbuka. 

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban 

penjelasan. Pertanyaan terbuka akan lebih bermanfaat karena akan 

diperoleh informasi yang lebih banyak.  

3. Menggunakan respon dan gerakkan tubuh yang menunjukkan  

perhatian dan ketertarikan atas jawaban klien dalam bentuk bahasa isyarat 

seperti mengangguk dan kata-kata penghargaan.  

4. Mengatakan kembali apa yang klien katakan. 

Untuk menunjukan bahwa konselor telah mendengar hal-hal yang telah 

dikatakan klien. Ini akan membantu klien berbicara lebih banyak. Akan 

lebih baik bila konselor menggunakan kata-kata sendiri dan tidak sekadar 

mengulang apa yang telah dikatakan klien.  

5. Berempati menunjukkan konselor paham perasaan klien. 

Berempati berarti konselor merespon kepada klien dengan cara 

menunjukkan bahwa konselor paham apa yang disampaikan klien serta 

mengerti perasaan dan masalah klien. Menunjukkan empati dapat melalui 

memberikan pertanyaan yang menyangkut fakta yang diutarakan klien. 

6.  Hindari kata-kata yang menghakimi. 

Penggunaan beberapa kata tertentu dalam kalimat dapat menyebabkan 

klien merasa bersalah dan dihakimi7 

c. Keterampilanmembangun percaya diri dan memberi dukungan 

Membangun percaya diri klien akan membantunya untuk membuat 

keputusan sendiri tentang perubahan diet yang harus dilakukannya sekaligus 
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melaksanakan keputusan tersebut. Bila klien sudah percaya diri dengan 

keputusannya, dia tidak akan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dengan 

memberikan dukungan akan meningkatkan rasa percaya diri klien terhadap 

apa yang telah dia lakukan dan akan membantunya untuk terus melaksanakan 

diet. Kondisi seperti ini akan membantu klien memiliki kepercayaan tinggi 

dalam menjalankan apa yang telah menjadi keputusannya dan tidak mudah 

terpengaruh hal-hal lain. 

d. Ciri-ciri konselor yang baik 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan konseling sangat diperlukan kemampuan 

dari seorang konselor. Konselor yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

1) Menjaga hubungan baik sejak awal dengan klien karena klien akan lebih 

mudah berbicara dengan orang yang ramah.  

2) Berusaha untuk mengenali kebutuhan klien. Konselor sebaiknya 

berperan sebagai pendengar yang baik agar dapat menggali informasi 

dan memahami kebutuhan klien. 

3) Mampu menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada klien. Seorang 

konselor yang baik mampu untuk memposisikan diri pada posisi klien, 

memahami apa yang dirasakan dan dialami klien, seperti yang dirasakan 

dan dilihat oleh klien dalam upaya membantunya untuk menyadari 

perasaannya serta menanganinya. 

4) Mendorong klien untuk memilih cara pemecahan yang terbaik dalam 

situasi tertentu. Dalam hal ini konselor membantu klien untuk 

memikirkan semua factor dalam masalah yang dihadapinya dan 

mendorong klien untuk memilih cara pemecahan yang terbaik sesuai 

situasi yang dihadapi. 
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5) Memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan klien agar 

dapat mengambil keputusan yang baik. Konselor dalam hal ini lebih 

banyak memberikan contoh nyata dalam mendorong klien untuk 

bertanggung jawab sebesar-besarnya dalam memecahkan masalahnya 

sendiri.  

6) Memberikan perhatian secara khusus.  

7) Hubungan antara konselor dan klien penting untukmempertahankan 

perubahan diet.  

8) Menjaga rahasia dan kepercayaan klien. Kerahasiaan merupakan hak 

klien yang harus dihormati dan dijaga10 

e. Sasaran konseling  

adalah orang yang memiliki masalah gizi, baik yang sedang menjalani 

pengobatan di pelayanan kesehatan ataupun orang yang ingin melakukan 

tindakan pencegahan penyakit serta meningkatkan status gizinya ke arah yang 

lebih baik. 

f. Tempat konseling 

Konseling dapat dilakukan dimana saja, seperti di rumah sakit, di posyandu, 

poliklinik, dan atau puskesmas. Lingkungan yang dipilih harus memenuhi 

syarat sebagai berikut. 

1) Aman, yaitu memberikan rasa aman pada klien untuk dapat berbicara 

bebas tanpa didengar dan diamati oleh orang lain.  

2) Nyaman, yaitu membuat suasana yang mendukung proses konseling.  

3) Tenang, yaitu lingkungan yang mendukung untuk penyampaian informasi 

dapat jelas tersampaikan baik dari pihak klien maupun saran dari konselor.  
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4) Ruangan/tempat yang baik untuk melakukan kegiatan konseling adalah 

sebagai berikut.  

a) Ruang tersendiri terpisah dengan ruangan lain sehingga klien merasa 

nyaman.Ada tempat atau meja untuk mendemonstrasikan materi 

konseling.  

b) Lokasi mudah dijangkau oleh klien, termasuk klien yang memiliki 

keterbatasan fisik. Ruangan memiliki cukup cahaya dan sirkulasi 

udara.  

5) Waktu, yaitu antara 30-60 menit, 30 menit pertama untuk menggali data 

dan selebihnya untuk diskusi serta pemecahanmasalah. 

2. Pengetahuan  

a. Pengertian pengetahuan  

Menurut teori Dijawandono (2008) mendefinisikan pengetahuan 

sebagai ingatan akan hal-hal yang dapat digali pada saat dibutuhkan melalui 

bentuk mengingat kembali. Hal itu dapat meliputi metode, kaidah, prinsip, 

dan fakta. Bloom dalam Notoatmodjo(2011) mengemukakan bahwa 

pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pancaidera manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga.  
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b. Sumber pengetahuan 

Menurut Suhartono (2008) menyatakan Sumber pengetahuan dapat 

berasal dari : 

1) Kepercayaan berdasarkan tradisi, adat dan agama 

Berupa nilai-nilai warisan nenek moyang. Sumber ini biasanya 

berbentuk norma-norma dan kaidah-kaidah baku yang berlaku di 

dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam norma dan kaidah itu 

terkandung pengetahuan yang kebenarannya boleh jadi tidak dapat 

dibuktikan secara rasional dan empiris, tetapi sulit dikritik untuk 

diubah begitu saja. Jadi, harus diikuti dengan tanpa keraguan, dengan 

percaya secara bulat. Pengetahuan yang bersumber dari kepercayaan 

cenderung bersifat tetap (mapan) tetapi subjektif. 

2) Otoritas kesaksian orang lain 

Pihak-pihakpemegang otoritas kebenaran pengetahuan yang 

dapat dipercayai adalah orangtua, guru, ulama, orang yang dituakan, 

dan sebagainya. Apa pun yang mereka katakan benar atau salah, baik 

atau buruk, dan indah atau jelek, pada umumnya diikuti dan dijalankan 

dengan patuh tanpa kritik. Karena, kebanyakan orang telah 

mempercayai mereka sebagai orang-orang yang cukup berpengalaman 

dan berpengetahuan lebih luas dan benar. Boleh jadi sumber 

pengetahuan ini mengandung kebenaran, tetapi persoalannya terletak 

pada sejauh mana orang-orang itu bisa dipercaya. Lebih dari itu, sejauh 

mana kesaksian pengetahuannya itu merupakan hasil pemikiran dan 

pengalaman yang telah teruji kebenarannya. Jika kesaksiannya adalah 
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kebohongan, hal ini akan membahayakan kehidupan manusia dan 

masyarakat itu sendiri. 

3) Pengalaman  

Bagi manusia, pengalaman indriawi adalah alat vital 

penyelenggaraan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mata, telinga, 

hidung, lidah, dan kulit, orang bisa menyaksikan secara langsung dan 

bisa pula melakukan kegiatan hidup. 

4) Akal pikiran 

Berbeda dengan panca indera, akal pikiran memiliki sifat lebih 

rohani. Karena itu, lingkup kemampuannya melebihi panca indera, 

yang menembus batas-batas fisis sampai pada hal-hal yang bersifat 

metafisis. Kalau panca indera hanya mampu menangkap hal-hal yang 

fisis menurut sisi tertentu, yang satu persatu, dan yang berubah-ubah, 

maka akal pikiran mampu menangkap hal-hal yang metafisis, spiritual, 

abstrak, universal, yang seragam dan yang bersifat tetap, tidak 

berubah-ubah.  

Oleh sebab itu, akal pikiran senantiasa bersikap meragukan 

kebenaran pengetahuan indriawi sebagai pengetahuan semu dan 

menyesatkan. Singkatnya, akal pikiran cenderung memberikan 

pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat 

tetap, tidak berubah-ubah. 

5) Intuisi 

Sumber iniberupa gerak hati yang paling dalam. Jadi, sangat bersifat 

spiritual, melampaui ambang batas ketinggian akal pikiran dan 

kedalaman pengalaman. Pengetahuan yang bersumber dari intuisi 
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merupakan pengalaman batin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa 

melalui sentuhan indera maupun olahan akal pikiran. Ketika dengan 

serta-merta seseorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat 

dengan tanpa alasan yang jelas, maka ia berada di dalam pengetahuan 

yang intuitif. Dengan demikian, pengetahuan intuitif ini kebenarannya 

tidak dapat diuji baik menurut ukuran pengalaman indriawi maupun 

akal pikiran.  

c. Pengukuran pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan angket yang 

menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

pasien. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat 

kita sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan (Notoatmodjo, 2011) Adapun 

beberapa tingkatan kedalaman pengetahuan, yaitu :  

(1) Pengetahuan baik, apabila pasien berpengetahuan 76%-100% 

(2) Pengetahuan sedang,apabila pasien berpengetahuan 60%-75%  

(3) Pengetahuan kurang, apabila pasien berpengetahuan <60% 14 

d. Tingkatan pengetahuan  

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas yang 

berbeda-beda. Daryanto (2010) menjelaskan bahwa aspek-aspek pengetahuan 

dalam taksonomi Bloom adalah sebagai berikut:  

1) Pengetahuan (knowledge). Tahu diartikan hanya sebagai recall (ingatan). 

Seseorang dituntut untuk mengetahui atau mengenal fakta tanpa dapat 

menggunakannya. 
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2) Pemahaman (comprehension). Memahami suatu objek bukan sekedar 

tahu, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui. 

3)  Penerapan (application). Aplikasi diartikan apabila orang yang telah 

memahami objek tersebut dapat menggunakan dan mengaplikasikan 

prinsip yang diketahui pada situasi yang lain.  

4) Analisis (analysis). Analisis adalah kemampuan seseorang untuk 

menjabarkan dan memisahkan, kemudian mencari hubungan antara 

komponen-komponen yang terdapat dalam suatu objek.  

5) Sintesis (synthesis). Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang 

untuk merangkum atau meletakan dalam suatu hubungan yang logis dari 

komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang telah ada. 6 Penilaian (evaluation). Evaluasi berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek 

tertentu didasarkan pada suatu kriteria atau norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 

e. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. Notoatmojo (2007) berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1) Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan keperibadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan 
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seseorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. 

Pendidikan tinggi seseorang akan mendapatkan informasi baik dari orang 

lain maupun media massa. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Peningkatan 

pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi dapat 

diperoleh pada pendidikan non formal.  

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek 

yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan 

sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari 

objek yang diketahui akan menumbuhkan sikap positif terhadap objek 

tersebut. 

2) Media Massa/informasi  

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non 

formal dapat memberikan pengetahuan jangka pendek (immediateimpact), 

sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan.Kemajuan 

teknologi menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang informasi baru.  

Sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, 

penyuluhan, dan lain-lain pempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. 

 

 

3) Sosial Budaya dan Ekonomi 

 Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Status ekonomi 
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seseorang juga akan menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan 

untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang.  

4) Lingkungan  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada 

pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi 

timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan.  

5) Pengalaman  

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi ataupun 

pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran suatu pengetahuan.  

6) Usia  

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Bertambahnya usia akan semakin berkembang pola pikir dan daya tangkap 

seseorang sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin 

banyak.Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan 

mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya 

proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur 

belasan tahun 17 

3. Sikap  

a. Pengertian Sikap 

Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar (2010) sikap diartikan 

sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari sseorang individu terhadap 
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objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut 

dengan cara-cara tertentu. 

Pengertian mengenai sikap juga disampaikan oleh Sarlito dan Eko 

(2009), Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang 

individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa 

benda, manusia atau informasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi 

atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap 

suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya 

kesadaran terhadap lingkunganya. 

b. Komponen Sikap 

Menurut Saifudin Azwar (2010) menjelaskan komponen dalam struktur sikap 

yaitu : 

1) Komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu 

pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar dan merasakan. Kepercayaan 

dan pemahaman yangterbentuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai 

objek tersebut.  

2) Komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan 

emosional subjektif individu terhadap sesuatu.  

3) Komponen perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan berperilaku seorang 

individu terhadap objek yang dihadapinya 

c. Faktor pembentuk sikap  

Menurut Sarlito dan Eko (2009) juga menjelaskan mengenai pembentukan 

sikap, yaitu:  
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1) Pengondisian klasik, proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus atau 

rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain, sehingga rangsangan yang 

pertama akan menjadi isyarat bagi rangsangan yang kedua.  

2) Pengondisian instrumental, yaitu apabila proses belajar yang dilakukan 

menghasilkan sesuatu yang menyenangkan maka perilaku tersebut akan diulang 

kembali, namun sebaliknya apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk 

maka perilaku tersebut akan dihindari.  

3) Belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan 

cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan kegiatan serupa. 

4) Perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek 

pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. 

d. Faktor-aktor yang mempengaruhi sikap 

Menurut Azwar (2013) faktor- faktor yang mempengaruhi sikap terhadap objek sikap 

antara lain : 

1) Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk 

apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasiyang melibatkan faktor 

emosional. 

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau 

searah denan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain 

dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari 

konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 
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3) Pengaruh Kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap 

berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, 

karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman individu-individu 

masyarakat asuhannya. 

4) Media massa 

Dalam pemberitaan surat kabarmaupun radio atau media komunikasi lainnyaberita 

yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif cenderug  dipengaruhi oleh 

sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap. 

5) Lembaga Pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan agama sangat menentukan 

sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika kalau pada gilirannya konsep 

tersebut mempengaruhi sikap. 

6) Faktor emosional 

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi 

sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. 

 Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Pengukuran secara langsung dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. Pertanyaan secara 

langsung juga dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat dengan 

menggunakan kata “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pernyataan – pernyataan 

objek tertentu, dengan menggunakan skala likert 16 

 Sifat sikap ada 2 jenis (Wawan dan Dewi, 2010 ) : 
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a. Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, 

mengharapkan objek tertentu 

b. Sikap negatif, kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak 

menyukai objek tertentu 

 

4. Gagal Ginjal Kronik 

a. Pengertian  

Penyakit ginjal kronik adalah merupakan tahap akhir gagal ginjal dimana 

Glomerular Fultrasi Rata (GFR)<15ml/menit, sehingga tubuh gagal 

mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga 

terjadi uremia yaitu retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah 40 

b. Etiologi 

Menurut Price & Wilson(2012) penyakit ginjal kronik merupakan keadaan 

klinis kerusakan ginjal yang profresif dan ireversibel. Penyebab PGK 

diantaranya adalah: penyakit metabolic(Diabetes Mellitus), penyakit infeksi 

tubulointerstitial(pielonefritis kronik), glomerulonefritis, hipertensi, SLE, 

penyakit ginjal polikistik, nefropati toksik dan nefropati obstrutif (batu, 

neoplasma, fibrosis retroperineal, hipertrofi prostat, striktur ureter). 

c. Kriteria penyakit ginjal kronik 

Menurut Suwitra(2014) kriteria penyakit ginjal kronik antara lain: 

1) Kerusakan ginjal (renal damage) yang terjadi lebih dari 3 bulan, berupa 

kelainan struktural atau fungsional, dengan atau tanpa penurunan glomerular 

filtration rate (GFR), dengan manifestasi: 

- Kelainan patologis. 
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- Terdapat tanda kelainan ginjal, termasuk kelainan dalam komposisi darah 

atau urin, atau kelainan dalam tes pencitraan(imaging test). 

2) GlomerularFiltration Rate(GFR) kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 selama 3 

bulan, dengan atau tanpa kerusakan ginjal. 

 

d. Patofisiologi 

Penyakit ginjal kronik sering berlangsung progresif melalui lima stadium. 

Stadium 1 yaitu kerusakan ginjal dengan glomerular filtration rate(GFR)normal 

atau GFR>90ml/min/1.73m2 yaitu kerusakan ginjal (kelainan atau gejala dari 

patologi kerusakan, mencakup kelainan dalam pemeriksaan darah atau urin 

dalam pemeriksaan pencitraan dengan GRF normal atau hampir normal, tepat 

atau di atas 90 ml per menit(≥75% dari nilai normal). Stadium 2 yaitu kerusakan 

ginjal ringan dengan GFR 60 – 89ml/min/1.73m2. Pada tahap ini dianggap 

sebagai salah satu tanda penurunan cadangan ginjal. Nefron yang tersisa dengan 

sendirinya sangat rentan mengalami kegagalan fungsi saat terjadi kelebihan 

beban. Gangguan ginjal lainnya mempercepat penurunan ginjal. Stadium 3 yaitu 

kerusakan ginjal sedang dengan GFR 30–59ml/min/1.73m2. Insufisiensi ginjal 

dianggap terjadi pada stadium ini. Nefron terus menerus mengalami kematian. 

Stadium 4 yaitu kerusakan ginjal berat dengan GFR 15–29ml/min/1.73m2 

dengan hanya sedikit nefron yang tersisa dan stadium 5 dimana GFR 

<15ml/min/1.73m2yang sering disebut End Stage Renal Disease (ESRD) dan 

perlu tindakan homodialis(Levey,Morgan & Brown, 2007). 

Penurunan cadangan ginjal memperhatikan GFR dan dapat dideteksi 

dengan mendapatkan urin 24 jam untuk pemeriksaan klirens kreatinin. 

Menurunya filtrasi glomerulus(akibat tidak berfungsinya glomeruli) klirens 
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kreatinin akan menurun dan kadar kreatinin serum akan meningkat. Selain itu, 

kadar nitrogen urea darah (BUN) biasanya meningkat. Kreatinin serum 

merupakan indikator yang paling sensitif dari fungsi renal karena substansi ini 

diproduksi secara konstan oleh tubuh. BUN tidak hanya dipengaruhi oleh 

penyakit renal, tetapi juga oleh masukan protein dalam diet, katabolisme dan 

medikasi seperti steroid22 

Ginjal juga tidak mampu untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan 

urin secara normal. Pada penyakit gagal ginjal tahap akhir, respon ginjal yang 

sesuai terhadap perubahan masukan cairan dan elektrolit sehari-hari tidak terjadi. 

Pasien sering menahan natrium dan cairan, meningkatkan risiko terjadinya 

edema, gagal jantung kongestif dan hipertensi 25 

Hipertensi juga dapat terjadi akibat aktivasi aksis renin-angiotensin dan 

kerjasama keduanya meningkatkan sekresi aldosteron(Smeltzer & Bareet.al, 

2013, hlm.1448). Kerusakan nefron berlangsung progresif; nefron yang sudah 

rusak tidak dapat berfungsi dan tidak bisa pulih kembali. Ginjal dapat 

mempertahankan fungsi yang relatif normal sampai terdapat sekitar 75% nefron 

yang tidak berfungsi. Nefron yang masih hidup akan mengalami hipertrofi  dan 

meningkatkan kecepatan filtrasi, reabsorbsi, serta sekresi. Ekskresi kompensasi 

terus berlanjut ketikalaju filtrasi glomerulus semakin menurun25 

Urin dapat mengandung protein, sel darah merah, dan sel darah putih atau 

sedimen(endapan) dalam jumlah abnormal. Produk akhir ekskresi yang utama 

pada dasarnya masih normal dan kehilangan nefron menjadi signifikan. Karena 

terjadi penurunan laju filtasi glomerulus, kadar kreatinin plasma meninggi secara 

proporsional jika tidak dilakukan penyesuaian untuk mengaturnya. Ketika 

pengangkutan natrium ke dalam nefron meningkat, maka lebih sedikit natrium 
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yang direabsorbsi sehingga terjadi kekurangan natrium dan deplesi volume. 

Ginjal tidak mampu lagi memekatkan dan mengencerkan urin 25 

Jika penyebab penyakit ginjal kronik tersebut adalah penyakit interstisial 

tubulus. Maka kerusakan primer pada tubulus renal, yaitu pada nefron dalam 

medulla renal. Keadaan tersebut akan mendahului gagal ginjal sebagaimana 

permasalahan yang ditemukan pada asidosis tubulus renal, yaitu 

deplesi/penyusutan garam dan gangguan pengenceran serta pemekatan urin. Jika 

penyebab primernya adalah kerusakan vascular atau glomerulus, maka gejala 

proteinuria, hematuria dan sindrom nefrotik lebih menonjol 25 

Perubahan keseimbangan asam-basa akan mempengaruhi keseimbangan 

kalsium dan fosfor. Ekskresi fosfat melalui ginjal dan sintesis 1,25(OH)2–

vitamin D3 oleh ginjal akan berkurang. Hipokalsemia mengakibatkan 

hipoparatiroidisme sekunder, penurunan laju filtrasi glomerulus, hiperfosfatemia 

yang progresif, hipokalsemia, dan disolusi tulang. Pada insufisiensi ginjal yang 

dini terjadi peningkatan ekskresi asam dan reabsorbsi fosfat untuk 

mempertahakan pH pada nilai normal. Ketika laju filtrasi glomerulus menurun 

hingga 30% sampai 40% maka terjadi asidosis metabolik yang progresif dan 

sekresi kalium dalam tubulus renal meningkat. Kadar kalium total tubuh dapat 

meningkat hingga taraf yang dapat menyebabkan kematian dan 

memerlukandialisis 25 

e. Manifestasi Klinik  

Manifestasi klinis pada penyakit ginjal kronik bergantung pada keparahan 

tanda dan gejala pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal, kondisi lain yang 

mendasari dan usia pasien. Penyakit ginjal kronik dapat menganggu 
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keseimbangan cairan dan elektrolit karena adanya retensi abnormal natrium, 

klorida, kalium, dan air di ruang ekstraseluler. 

Perubahan neuromuskuler mencakup perubahan tingkat kesadaran, tidak 

mampu berkonsentrasi, kedutan otot dankejang. Mekanisme yang pasti untuk 

setiap manifestasi tersebut belum dapat diidentifikasi. Namun demikian, produk 

sampah uremik sangat dimungkinkan sebagai penyebabnya(Smeltzer & Bare, 

2013). Kadar plasma yang berasal dari produk sisa metabolisme berupa ureum 

dan kreatinin meningkat karena ginjal tidak mampu menyaring dan 

mengekresikan produk sisa metabolisme seluler. Peningkatkan kadar ureum 

dalam darah pada pasien dengan penyakit ginjal kronik bisa menyebabkan koma 

uremia, hal ini dikarenakan ureum bersifat toksik dan mendepresi syarat 

pusat.Manifestasi metabolic bisa terjadi asidosis metabolic. Kondisi ini terjadi 

saat ion hidrogen tertahan karena menurunnya fungsi ginjal26 

Manifestasi kardiovaskuler pada penyakit ginjal kronik mencakup 

hipertensi (akibat retensi cairan dan natrium dari aktivasi sistem renin-

angiotensin–aldosteron), gagal jantung kongestif, edema pulmoner(akibat cairan 

berlebih), dan perikarditis(akibat iritasi pada lapisan perikardial oleh toksin 

uremik).Gejala dermatologi yang sering terjadi mencakup rasa gatal yang 

parah(pruritis).Butiran uremik,suatu penumpukan kristal urea di kulit, saat ini 

jarang terjadi akibat penanganan yang dini dan agresif pada penyakit ginjal tahap 

akhir.Gejalagastrointestinal juga sering terjadi dan mencakup anoreksia, mual, 

muntah, dan cegukan. 
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f. Stadium gagal ginjal 

Stadium GGK didasarkan pada tingkat GFR (Gromerular Filtration Rate) 

yang tersisa(Baradeoro,2009). 

 

Tabel 1. Klasifikasi/ Stadium Gagal Ginjal Kronik  

 
Stadium 

Keterangan 
LFG 

(mL/mnt/1,73m2) 
1 Kerusakan ginjal disertai LFG yang normal /cenderung naik <90 
2 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG yang ringan 60 – 89 
3 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG yang sedang 30 – 59 
4 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG yang berat 15 – 29 
5 Gagal Ginjal <15(atau dialisis) 

 

g. Komplikasi  

Komplikasi GGK yang banyak terjadi adalah gangguan kardiovaskuler dan 

infeksiInfeksi pada GGK yang belum menjalani tindakan mempunyai prevalensi 

3 kali dari yang sudah menjalani dialisis. Penyakit infeksi yang sering terjadi 

adalah pneumonia, infeksi saluran kemih dan sepsis. Komplikasi dari CKD 

adalah anemia, gangguan kardiovaskuler, dislipidemia dan gangguan nutrisi 22 

h. Terapi pengganti ginjal 

Jika gangguan ginjal kronik bersifat berat, dialisis atau transplantasi 

ginjal biasanya diperlukan. Tanpa terapi penggantian ginjal, kematian akibat 

kelainan metabolik dapat terjadi dengan cepat.Transplantasi merupakan 

pengobatan yang paling baik, namun karena jumlah organ yang tersedia sedikit, 

maka pasien biasanya memulai dialisis sambil menunggu transplantasi. Terapi 

pengganti ginjal yang banyak digunakan di Indonesia adalah hemodialisa. 

Dialisis dimulai untuk mengatasi atau mencegah hiperkalemia yang mengancam 

jiwa, asidosis, edema paru dan hipervolemik.Selain untuk mengatasikomplikasi 

gagal ginjal kronik seperti perikarditis, neuropati, kejang dan koma. 
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Hemodialisa adalah suatu metode terapi dialisis yang digunakan untuk 

mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika secara akut 

ataupun secara progresif ginjal tidak mampu melaksanakan proses 

tersebut.Terapi ini dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang 

dilengkapi dengan membran penyaring semipermeabel(ginjal buatan). 

Hemodialisa dapat dilakukan pada saat toksin atau zat racun harus segera 

dikeluarkan untuk mencegah kerusakan permanen atau menyebabkan 

kematian28 

Ada tiga prinsip yang mendasari dialisis, yaitu: difusi, osmosis, dan 

ultrafiltrasi. Difusi adalah pergerakan butir-butir(partikel) dari tempat dengan 

konsentrasi tinggi ke tempat dengan konsentrasi rendah. Dalam tubuh manusia, 

hal ini terjadi melalui membransemipermeabel. Difusi menyebabkan urea, 

kreatinin, dan asam urat dari darah pasien masuk ke dalam dialisat. Walaupun 

konsentrasi eritrosit dan protein dalam darah tinggi, materi ini tidak dapat 

menembus membran semipermeabel karena eritrosit dan protein mempunyai 

molekul yang besar. Osmosis menyangkut pergerakan air melalui membran 

semipermeabel dari tempat dengan konsentrasi rendah ke tempat dengan 

konsentrasi tinggi(osmolalitas). 

Ultrafiltrasi adalah pergerakan cairan melalui membran semipermeabel 

sebagai akibat tekanan gradient buatan. Tekanan gradient buatan dapat 

bertekanan positif(didorong) atau negatif (ditarik). Ultrafiltrasi lebih efisien 

daripada osmosis dalam pengambilan cairan dan diterapkan pada hemodialisa. 

Pada saat dialisis, prinsip osmosis dan difusi atau ultrafiltrasi digunakan secara 

simultan atau bersamaan. 
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i. Penatalakasanaan Diet 

Anjuran diet menurut Almatsier (2006) didasarkan pada frekuensi dialisa, sisa 

fungsi ginjal, dan ukuran tubuh. Karena nafsu makan pasien umumnya rendah, 

perlu diperhatikan makanan kesukaan pasien dalam batas-batas yang ditetapkan.  

Adapun tujuan diet Gagal Ginjal Kronis dengan dialisis adalah untuk : 

1) Mencegah defisiensi gizi serta mempertahankan dan memperbaiki status 

gizi, agar pasien dapat melakukan aktifitas normal 

2) Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit 

3) Menjaga agar akumulasi produk sisa metabolisme tidak berlebihan. 

Syarat – syarat diet Gagal Ginjal Kronik dengan hemodialisa adalah : 

1) Energi cukup, yaitu 35 kkal /kg BB ideal/hari  

2) Protein tinggi, untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan 

mengganti asam amino yang hilang selama dialisa, yaitu 1-1,2 g/kg BB 

ideal/hari, 50% protein hendaknya bernilai biologis tinggi 

3) Karbohidrat cukup, yaitu 55-75 % dari kebutuhan energi total 

4) Lemak normal, yaitu 15-30 % dari kebutuhan energi total 

5) Natrium diberikan sesuai dengan jumlah urin yang keluar per 24 jam, 

yaitu 1 g + penyesuaian menurut urin sehari, yaitu 1 g untuk tiap ½  liter 

urin  

6) Kalium sesuai dengan urin yang keluar /24 jam, yaitu : 

2 g + penyesuaian menurut jumlah urin sehari, yaitu 1 g untuk tiap 1 

liter urin  

7) Kalsium tinggi, yaitu 1000 mg/hari  

8) Fosfor dibatasi, yaitu < 17 mg/kg BB ideal/hari 

9) Cairan dibatasi, yaitu jumlah urin/24 jam ditambah 500-750 ml 
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10) Suplemen vitamin bila diperlukan, terutama vitamin larut air seperti B6, 

asam folat, dan vitamin C  

11) Bila nafsu makan kurang, berikan suplemen enteral yang mengandung 

energi dan protein tinggi 

Jenis diet dan indikasi pemberian, diet untuk pasien dialisa biasanya 

harus direncanakan perorangan. Berdasarkan berat badan dibedakan 3 jenis 

diet dialisis :  

1) Diet Dialisis I, 60 gram protein. Diberikan kepada pasien dengan BB 

+50 kg. 

2) Diet Dialisis II, 65 gram protein. Diberikan kepada pasien dengan BB 

+60 kg. 

3) Diet Dialisis III, 70 gram protein. Diberikan kepada pasien dengan BB 

+65 kg. 

Menurut Potter & Perry(2010) penatalaksanaan pada pasien penyakit ginjal 

kronik adalah sebagai berikut : 

1) Diet restriksi asupan kalium, fosfat, natriumdan air untuk menghindari 

hiperkalemia, penyakit tulang dan hipervolemia. Hipervolemia ringan 

dapat menyebabkan hipertensi dan mengarah penyakit vaskular dan 

hipertrofi ventrikel kiri. Hipervolemia berat menyebabkan edema paru. 

2) Tekanan darah yang tidak dapat dikontrol dengan balance cairan ketat 

diobati dengan inhibitor angiotensin converting enzim (ACE), bloker 

reseptor angiotensin, β-bloker, atau vasodilator. 

3) Anemia diobati dengan eritropoietin, setelah dipastikan tidak ada 

perdarahan dari saluran pencernaan atau menstruasi berlebihan serta 

kadar besi,folatdan vitamin B12 adekuat. 
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4) Penyakit tulang diobati dengan mengurangi asupan fosfat, 

mengonsumsi senyawa pengikat fosfat bersama makanan, dan 

mengonsumsi vitamin D dalam bentuk 1-hidroksi-vitamin D3 atau 

1,25-hidroksi-vitamin D3. 

5) Pembatasan cairan untuk mencegah kelebihan cairan. 

Pasien penyakit ginjal kronik yang mengalami kelebihan volume 

cairan harus membatasi asupan cairannya dengan melakukan 

perencanaan dan pembagian cairan yang akan dikonsumsi dalam 

sehari, misalnya jika batasi 1000 ml/hari dapat dibagi dalam 6 kali 

minum dengan pembagian: sarapan sekitar 150 ml, snack pagi 100 ml, 

makan siang 250 ml, snack sore 100 ml, makan malam 150 ml dan 

snack malam 100 ml. Sisanya sekitar 150 ml didapat dari makanan, 

baik berupa sayuran, buah-buahan, sup, snack dan lain sebagainya. 

Berikut makanan dan porsi yang dianjurkan untuk pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa  : 

1) Energi  

Kecukupan energi sangat diperlukan untuk mencegah katabolisme 

protein serta untuk mencapai status gizi optimal zat gizi sumber energi 

yang diutamakan adalah karbohidrat kompleks (Ramayulis, 2016). 

Energi dari lemak diperlukan +30% diutamakan lemak tidak jenuh. 

(Kresnawan, 2012). Para penyandang hemodialisis diperbolehkan 

makan nasi sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan, penyandang 

hemodialisis memerlukan kalori yang cukup tinggi untuk 

mengimbangi penyakit ginjalnya. Bagi yang sering mengalami 

gangguan pada pencernaan disarankan untuk makan dalam porsi kecil 
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beberapa kali (4-5 kali) dalam sehari. Tidak dianjurkan makan terlalu 

kenyang atau menunda sampai terlalu lapar24 

                 2)  Protein 

 Protein untuk penyandang hemodialisis diperbolehkan 1,2-1,3 

gr/kg berat badan/hari.Peningkatan kebutuhan protein disebabkan 

karena adanya kehilangan asam amino bebas 10-12 gr dan 5-15 gr 

albumin setiap hari, perubahan pemecahan protein, asidosis metabolik 

akibat pemecahan asam amino, peradangan dan infeksi 29 

 Selain daging, sumber protein lain yang diajurkan dikonsumsi 

adalah ikan, telur, dansusu. Jenis daging yang tidak dianjurkan adalah 

jeroan (hati, usus, otak. dan lainnya). Hal tersebut dapat 

meningkatkan asam urat dimana sebagian besar penyandang 

hemodialisis mengalami kenaikan kadar asam urat dalam darahnya. 

Penyandang hemodialisis diperbolehkan makan tahu/tempe karena 

tetap diperlukan oleh tubuh namun dengan jumlah yang terbatas. 

Jumlahnya paling banyak adalah 50 gram perhari. 

                  3)Buah 

 Buah-buahan dibatasi untuk penyandang hemodialisis karena 

banyak mengandung kalium. Buah yang dihindari karena mengandung 

kalium tinggiadalah blewah, buah kering, pisang, alpukat, jeruk, kiwi, 

mangga, plum, pepaya, dan kismis. Buah yang mengandung kalium 

rendah adalah apel, semangka, stowberi, mangga, nanas, jambu biji, 

pir, jeruk mandarin, salak serta anggur setiap kali makan 1 potong 

sedang atau 100 gr buah29.Untuk mengurangi kadar kalium dalam 

buah, dapat diupayakan dengan cara merendam buah dalam air hangat 
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selama 2 jam setelah itu air rendaman dibuang, buah dicuci kembali 

dengan air mengalir atau dimasak menjadi setup buah /coktail 42 

                 4) Sayur dan kacang-kacangan 

 Sayur juga mengandung banyak kalium, oleh karenanya harus 

dibatasi untuk penyandang hemodialisis. Beberapa jenis sayur dan 

kacang–kacangan yang mengandung kalium tinggi adalah bayam, 

kacang panjang, kacang kering, kacang goreng, taoge, daun 

papaya,brokoli, wortel, kentang, labu, seledri tomat, dan sayuran hijau, 

sedangkan kacang kacangan sayuran yang mengandung kalium rendah 

adalah kembang kol, jagung, mentimun, terung, selada, labu kuning, 

kacang hijau, kacang polong29 

 Kalium dalam sayuran dapat dikurangi dengan cara merendam 

sayur dalam air hangat selama 2 jam, setelah itu air rendaman dibuang, 

sayuran dicuci kembali dengan air mengalir 42 

      5) Minum/cairan 

Air, baik berupa air minum ataupun sajian lain (kuah, sop, juice, 

kopi, susu, dan lain sebagainya) sangat dibatasi untuk penyandang 

hemodialisis karena dapat mengakibatkan bengkak, meningkatkan 

tekanan darah dan sesak nafas akibat sembab paru. Bagi penyandang 

hemodialisis yang masih keluar kencing, boleh minum lebih banyak 

dibandingkan dengan yang tidak keluar kencing sama sekali. Dasarnya 

adalah, membuat keseimbangan antara air yang asupan cairan yang 

dibutuhkan= jumlah urin 24 jam+(500 sampai 750) ml/hari setara 

dengan 4-5 gelas belimbing (Sukandar, 2006). Cara mengontrol asupan 

cairan adalah minum dengan menggunakan gelas kecil, minum ketika 
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haus saja, minum dingin tanpa gula atau menambah lemon ke dalam 

air minum, timbang berat badan setiap hari untuk jumlah cairan yang 

diasup, konsumsi permen non-sugaruntuk membuatmuluttetap basah, 

sering meyikat gigi, menggunakan pelembab bibir, konsumsi buah 

dengan kandungan kalium rendah, dan ingat bahwa semua makanan 

mengandung air 29 

        6) Natrium 

Natrium adalah mineral yang dapat ditemukan disebagian besar 

makanan yang membantu fungsi keseimbangan saraf dan otot. 

Kebutuhan natrium bagi tubuh yang normal adalah 6000-7000 mg, 

sedangkan kebutuhan natrium untuk pasien yang menjalani 

hemodialisaadalah 1000-3000 mg sehari43. Kebutuhan pasien CKD 

non HD sebanyak 3000-5000 mg setiap harinya. Makanan dengan 

kandungan natrium tinggi diantaranya sarden, sosis, kornet, biskuit, 

keju, roti basah, kecap dan lainnya, sedangkan makanan yang rendah 

natrium termasuk makanan yang fresh/tanpa diawetkan seperti sayur 

dan buah segar. Untuk mengontrol natrium, kurangi penggunaan 

garam dapur dan tidak mengonsumsi makanan instan serta pangan 

olahan. Dengan membatasi konsumsi garam, asupan cairanjuga dapat 

dikontrol. Konsumsi garam berlebih mengakibatkan rasa haus 29 

  7)  Fosfor 

Pada gagal ginjal kronik, keadaan tingginya kadar fosfat di 

dalam darah dapat dicegah dengan meningkatkan pengeluaran lewat 

ginjal dan penurunan penyerapan. Selain itu, konsumsi makanan 

tinggi fosfat juga harus dibatasi, yaitu cokelat, susu, dan produk dari 
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susu, minuman cola, teh kaleng/botol, keju, yogurt, makanan olahan 

(krim sup, es krim, puding), jeroan, ikan, sarden, tiram, udang, 

kacang-kacangan terutama kacang kering. 

             8)  Kalsium 

Pada gagal ginjal kronik, kalsium dibutuhkan lebih tinggi 

karena kalsium serum cenderung rendah. Hal ini disebabkan 

perubahan metabolisme vitamin D, perurunan absorbsi kalsium, dan 

tingginya kadar fosfor. Namun, makanan tinggi kalsium juga harus 

dibatasi karena makanan cenderung tinggi fosfat. Kalsium diberikan 

dalam bentuk suplemen dan pemberiannya saat perut kosong atau 

antara dua waktu makan utama atu menjelang tidur 29 

Adapun jadwal pembagian makan sehari menurut 3 adalah : 

1) Makan utama 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore.  

2)  Makan selingan 2 kali, pukul 10.00, pukul 16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teori  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  

Pengetahuan dan Sikap  

Sumber : Modifikasi Notoatmodjo (2007), Azwar (2013) 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Konsep  

Konseling 

1. Pendidikan 
2. Media massa/ 

informasi 
3. Sosial budaya 

dan ekonomi 
4. Lingkungan 
5. Pengalaman 
6. Usia 

Pengetahuan 

Sikap 

1. Pengalaman  
pribadi 

2. Pengaruh orang 
lain  

3. Pengaruh 
kebudayaan 

4. Media massa 

5. Lembaga 
Pendidikan dan 
lembaga agama 

6. Faktor     
emosional 
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Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian  

Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pasien Gagal Ginjal 

Kronik dengan Hemodialisa 

 

D. Hipotesis Penelitian 

            Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh konseling gizi terhadap pengetahuanpasien gagal ginjal kroni dengan 

Hemodialisa 

2. Ada pengaruh konseling gizi terhadap sikap Pasien Gagal Ginjal Kronik dengan 

Hemodialisa 

 

 

 

 

Konseling gizi 
Pasien Gagal Ginjal 

Kronik dengan 
Hemodialisa 

Pengetahuan 

Sikap 
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