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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit gagal ginjal kronik (GGK) adalah suatu keadaan penurunan 

fungsi ginjal yang ditandai dengan banyak gangguan metabolisme serta 

bersifat irreversible dan progresif (Potter & Perry, 2006). GGK biasanya 

ditandai dengan laju filtrasi glomerulus atau Glomerular Filtration 

Rate/GFR <15 ml/menit. Gejala uremia meliputi letargi, anoreksia, nausea, 

mual dan muntah, adanya malnutrisi atau hilangnya massa otot, hipertensi 

yang sulit dikontrol dan adanya kelebihan cairan, serta komplikasi 

metabolic lainya (Smeltzer, Bare, et al., 2008). 

Berdasarkan data dari United Stated Renal Data System (USRDS) 

pada tahun 2005 diketahui lebih dari 300.000 orang Amerika mengalami 

GGK (Al-Arabi, 2006). Menurut Kring dan Crane (2009) didalam 

penelitiannya mengatakan bahwa, pada tahun 2008 didapatkan data lebih 

dari 470.000 orang hidup dengan GGK. Di Amerika orang dengan GGK 

terus bertambah jumlahnya dari 261,3 per 1000 penduduk pada tahun 1994,  

menjadi 348,6 per 1000 penduduk pada tahun 2004 (Kring & Crane, 2009). 

Insidensi dan prevalensi GGK semakin meningkat jumlahnya, di Amerika 

pada tahun 2009 diperkirakan terdapat 1.163,95 orang penderita GGK yang 

baru (USRDS, 2011). Individu dengan GGK ini meningkat rata-rata 6,5 % 

per tahun di Canada (Canadia Institute for Health Information [CIHI], 2005 
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dalam Harwood, 2009). Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Penderita 

GGK sampai tahun 2007 mencapai 70.000 dan tersebar diseluruh Indonesia. 

Insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus per juta penduduk per tahun di 

negara-negara berkembang (Farida, 2010). Menurut laporan Indonesian 

Renal Registry/IRR (2013) serta data dari Departemen Kesehatan Provinsi 

D.I. Yogyakarta menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2009 terdapat 461 

kasus baru GGK yang terbagi atas Kabupaten Jogja 175 kasus, Kabupaten 

Bantul 73 kasus, Kabupaten Kulon Progo 45 kasus dan Kabupaten Sleman 

168 kasus, serta pasien yang meninggal di Kabupaten Jogja 19 orang, 

Bantul 8 orang, Kulon Progo 45 orang dan Sleman 23 orang. 

Terapi pengganti ginjal menjadi satu-satunya pilihan bagi penderita 

GGK untuk mempertahankan hidup dan fungsi tubuhnya (Lemone & Burke, 

2008). Salah satu terapi untuk mengatasi gangguan metabolisme yang 

terdapat dalam tubuh khususnya pada penderita GGK adalah dengan 

melakukan pencucian  darah yaitu hemodialisa/HD ( Potter & Perry, 2006 ). 

Selain itu, menurut Smeltzer dan Bare, et al., (2008) dalam penelitiannya 

terapi pengganti ginjal dapat berupa transplantasi dan dialysis yang terdiri 

dari peritoneal dialysis dan HD. Di Indonesia belum memiliki data yang 

lengkap dibidang penyakit ginjal, namun diperkirakan terdapat 1,5 juta 

orang tergantung pada dialisis (Supriyadi, 2011). Menurut laporan IRR 

(2012) pada tahun 2009, tercatat sebanyak 5.450 pasien GGK yang 

menjalani HD, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 8.034 penderita dan 

meningkat lagi pada tahun 2011 sebanyak 12.804 penderita.  
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Pada tahun 2011 di Indonesia terdapat 15.353 pasien yang baru 

menjalani HD dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan pasien yang 

menjalani HD sebanyak 4.268 orang sehingga secara keseluruhan terdapat 

19.621 pasien yang baru menjalanai HD. Sampai akhir tahun 2012 baru 

terdapat 244 unit HD di Indonesia (IRR, 2013). Insidensi pasien yang baru 

melakukan HD ini di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya 

(Widiana, 2007).  

Peningkatan signifikan jumlah penderita GGK yang menjalani HD 

ini akan membuat permasalahan bagi penderitanya. Permasalahan ini akan 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasien selanjutnya. Pasien yang 

menjalani HD akan mengalami perubahan dalam kesehariannya. Menurut 

IRR (2012), pasien yang menjalani HD akan mengalami berbagai perubahan 

pada sistem dan fungsi tubuh mereka. Pasien menganggap hal ini akan 

menyebabkan perubahan pada pekerjaan sehari-hari seperti penampilan, 

peran, mobilitas fisik, masalah fisik, psikologis, dan perubahan gaya hidup 

termasuk penurunan fisik dan kondisi emosional sangat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien (Unruh, Welsbord, et al., 2005). Kondisi kesehatan 

pasien yang mengalami GGK secara fisiologis membuat pasien mengalami 

perubahan yang cukup signifikan. Kebiasaan terapi yang dijalani akan 

membuat pasien mengalami banyak hal baru yang membutuhkan 

penyesuaian individu (Leung, 2003).  

Waktu terapi yang semakin memendek, risiko kematian yang 

semakin besar, komplikasi yang muncul, dan harapan kesembuhan yang 
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tidak pasti adalah beberapa hal yang membuat pasien yang menjalani HD 

menjadi stres jika tidak mampu untuk membangun mekanisme koping yang 

positif. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup pasien 

(Moskovits, Mounder, et al., 1999). 

Terapi HD umumnya dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali dalam 

seminggu selama 4-5 jam sepanjang hidupnya (Suwitra, 2006). Terapi HD 

yang dijalani oleh pasien GGK umumnya menimbulkan banyak gejala yang 

berhubungan dengan tidur serta kelelahan. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Unruh, et al (2011) bahwa pada populasi GGK yang diteliti 

mengalami kualitas tidur yang buruk yang diakibatkan berbagai faktor 

diantaranya kesiapan mental serta psikologi untuk menghadapi terapi HD 

selanjutnya, kecukupan nutrisi yang dibutuhkan dan frekuensi terapi HD 

yang dibutuhkan oleh pasien GGK dalam seminggu. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian tersebut faktor yang paling signifikan berpengaruh pada 

kualitas tidur pasien adalah frekuensi terapi HD. 

Data lain ditunjukkan pada hasil penelitian systematic review dari 59 

studi yang ingin mengetahui banyaknya gejala yang terjadi pada pasien HD 

menunjukan bahwa gejala yang umum dan paling parah adalah gejala yang 

berkaitan dengan tidur dan kelelahan. Dengan data yang diketahui 

menunjukan rata – rata 71% pasien mengalami kelelahan, 44% pasien 

mengalami gangguan tidur dan 30% pasien mengalami Restless 

Syndrome/RLS (Murtagh, Addington, et al., 2007). 



5 

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di unit HD RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada Januari 2014, dari 8 pasien yang 

diwawancarai oleh peneliti didapatkan data bahwa semua pasien mengalami 

gangguan tidur seperti durasi tidur yang pendek, terbangun tengah malam 

dan tidak dapat tidur kembali. Beberapa pasien mengatakan mengalami 

susah tidur beberapa hari sebelum melakukan terapi HD. Mereka juga 

mengemukakan gangguan tidur tersebut dirasakan karena terjadi 

penumpukan cairan dan sisa metabolit tubuh yang belum bisa dikeluarkan. 

Sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, dan berakibat pada terjadinya 

gangguan tidur. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pai, 

Hsu, et al, (2007) melalui penelitian Randomized Trial pada 36 responden 

faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur pasien HD 3x seminggu. 

Dengan data yang diketahui 35% disebabkan depresi menghadapi HD 

selanjutnya, 40% disebabkan penumpukan cairan dan sisa metabolisme 

tubuh yang belum bisa dikeluarkan dan 25% disebabkan oleh anemia. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

perbedaan kualitas tidur pasien GGK yang menjalani terapi HD 2 kali dan 3 

kali dalam seminggu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang muncul 

dan harus dijawab adalah “Bagaimana perbedaan kualitas tidur pasien GGK 

yang menjalani terapi HD 2x dan 3x dalam seminggu di RS PKU 



6 

 

Muhamadiyah Yogyakarta?“. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : Mengetahui perbedaan kualitas tidur pasien GGK yang 

menjalani terapi HD 2x dan 3x dalam seminggu di RS PKU 

Muhamadiyah Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus :  

a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik demografi 

responden yang meliputi : umur, pendidikan, pekerjaan, agama, jenis 

kelamin, alamat asal dan frekuensi terapi HD. 

b. Untuk mengetahui kualitas tidur pasien GGK dengan HD 2x 

seminggu. 

c. Untuk mengetahui kualitas tidur pasien GGK dengan HD 3x 

seminggu. 

d. Untuk mengetahui perbedaan kualitas tidur pasien GGK dengan HD 

2x dan 3x seminggu.  

D. Manfaat Penelitian 

1) Bagi klien 

Sebagai bahan masukan dan membantu klien untuk meningkatkan 

perawatan atas diri sendiri berhubungan dengan peningkatan kualitas 

hidupnya 
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2) Bagi perawat hemodialisa 

Perawat diharapkan dapat membantu memberikan pemenuhan 

kebutuhan dasar yaitu aspek fisik pasien HD. 

3) Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi dalam 

menentukan kebijakan mengenai pemenuhan pelayanan yang bermutu 

dan upaya meningkatkan kualitas rumah sakit terutama mengenai 

pelayanan pemenuhan kebutuhan tidur. 

4) Bagi pengembangan ilmu keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu keperawatan 

terutama dibidang kualitas tidur pasien GGK yang menjalani HD 2x 

dan 3x dalam seminggu dengan mengoptimalkan salah satu aspek 

kualitas hidup yaitu aspek fisik (kualitas tidur).  

5) Bagi peneliti lain 

Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi awal 

untuk penelitian selanjutnya. 

E. Penelitian Terkait 

Menurut pengetahuan peneliti, penelitian tentang "Gambaran Kualitas 

Tidur Pasien GGK Yang Menjalani Terapi HD 2x dan 3x Dalam Seminggu" 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya saja dalam penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Unruh, at al pada Februari 2011 yang berjudul 
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"Dampak Dari Kualitas Tidur Dalam Aspek Kardiologi Pada Pasien HD: 

Hasil Dari Kerjasama Dengan Study Frequensi HD" yang diketahui hasilnya 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan fungsi 

kegiatan sehari-hari dan disarankan dengan peningkatan tidur juga akan 

meningkatkan kesembuhan penyakit pasien. 

Adapun perbedaan dari penelitian Unruh, et al (2011) dengan 

penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui perbedaan kualitas tidur pasien 

GGK yang menjalani terapi HD 2x dan 3x dalam seminggu. Sedangkan 

penelitian Unruh, et al (2011) ingin mengetahui dampak kualitas tidur 

pasien HD dalam aspek kardiologi. Sedangkan persamaan antara penelitian 

Unruh, et al (2011) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel kualitas tidur sebagai subjek yang diteliti. 

 


