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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Pada bab ini akan membahas tentang penyakit gagal ginjal kronik, 

hemodialisa, kualitas hidup dan tidur. 

1. Penyakit gagal ginjal kronik (GGK) 

Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses timbulnya penyakit 

dengan penyebab yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal 

yang terus berlanjut dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. 

Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan 

fungsi ginjal yang tidak bisa kembali pada keadaan awal, pada suatu 

derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa 

dialisis atau transplantasi ginjal (Sudoyo, 2010).  

GGK adalah perkembangan gagal ginjal yang terus berlanjut dan 

prosesnya lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun. Hal ini terjadi 

karena ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan 

komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan normal (Price, 

2005). Penyebab gagal ginjal kronik antara lain glomerulonefritis, infeksi 

kronis, infeksi vaskuler (Nefrosklerosis) proses obstruksi (kalkuli), 

penyakit kologen (SLE), agen nefrotoksik dan penyakit endokrin 

(Diabetes). Penyebab yang lain yaitu hipertensi yang tidak terkontrol. 
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Secara umum gejala-gejala ginjal kronik terjadi oliguri (kencing 

berkurang), lemas, tidak nafsu makan, mual, muntah, bengkak, gatal, sesak 

nafas, dan pucat/ anemia. Pada pemeriksaan laborat terdapat kenaikan 

kretinin darah, Hb turun dan proteinuria selalu positif. Jika sudah terjadi 

gangguan fungsi ginjal dan tidak bisa diberi pertolongan pengobatan 

dengan diet, pembatasan minum serta obat-obatan lain kondisi ini bisa 

disebut gagal ginjal terminal. Pada pasien GGK diukur dengan klieren 

kreatinin tidak lebih 5 ml/mt, maka diperlukan terapi pengganti yaitu 

dialisis, peritoneal dialysis atau dengan transplantasi ginjal (Wilson, 

2005). 

2. Hemodialisa 

a. Pengertian HD 

Hemodialisa adalah suatu proses difusi zat terlarut dan air secara 

pasif melalui suatu membran berpori dari satu komparemen cair menuju 

kompartemen lainya, ini dilakukan dengan suatu mesin ginjal buatan 

yang terdiri dari membran semipermeabel (Wilson, 2005). HD 

merupakan suatu cara untuk mengeluarkan produk sisa metabolisme 

berupa larutan (Ureum, Kreatinin) dan air yang berada dalam pembuluh 

darah melalui membran semipermeabel atau yang disebut dengan 

Dialyzer (Thomas, 2003). 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Greene, 

Daugirdas, Depner, et al (2009) HD adalah proses dimana terjadi difusi 

partikel terlarut (solut) dan air secara pasif melalui satu kompartemen 
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cair yaitu darah menuju kompartemen cair lainnya yaitu cairan dialisat 

melewati membran semipermeabel dalam dialiser. Tujuan HD adalah 

menghilangkan gejala yaitu mengendalikan uremia, kelebihan cairan 

dan ketidakseimbangan elektrolit yang terjadi pada pasien penyakit 

ginjal tahap akhir. HD efektif mengeluarkan cairan, elektrolit dan sisa 

metabolisme tubuh, sehingga secara tidak langsung bertujuan untuk 

memperpanjang umur klien (Kallenbach, et al., 2003). 

b. Proses HD 

Ginjal buatan (dialyzer), mempunyai 2 kompartemen, yaitu 

kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Kedua kompartemen 

tersebut, selain dibatasi oleh membran semi-permeabel, juga 

mempunyai perbedaan tekanan  yang disebut sebagai  Trans-Membran 

Pressure/TMP (Swartzendruber,  et al., 2008). Selanjutnya, darah dari   

dalam tubuh dialirkan ke dalam kompartemen darah, sedangkan cairan 

pembersih (dialisat), dialirkan ke dalam kompartemen dialisat. 

Pada proses HD, terjadi 2 mekanisme yaitu, mekanisme difusi 

dan mekanisme ultrafiltrasi. Mekanisme difusi bertujuan untuk 

membuang zat-zat terlarut dalam darah (Blood Purification), sedangkan 

mekanisme ultrafiltrasi bertujuan untuk mengurangi kelebihan cairan 

dalam tubuh (Volume Control) (Roesli, 2006). Mekanisme ini dapat 

digabungkan atau dipisah, sesuai dengan tujuan awal HD nya. 

Mekanisme difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara 

kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Zat-zat terlarut dengan 
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konsentrasi tinggi dalam darah, berpindah dari kompartemen darah ke 

kompartemen dialisat, sebaliknya zat-zat terlarut dalam cairan dialisat 

dengan konsentrasi rendah, berpindah dari kompartemen dialisat ke 

kompartemen dialisat.  Proses difusi ini akan terus berlangsung hingga  

konsentrasi  pada  kedua kompartemen telah sama. Kemudian, untuk 

menghasilkan mekanisme difusi yang baik, maka aliran darah dan aliran 

dialisat dibuat saling berlawanan   (Rahardjo, et al., 2006).  

Kemudian pada mekanisme ultrafiltrasi, terjadi pembuangan 

cairan karena adanya perbedaan tekanan antara kompartemen darah dan 

kompartemen dialisat. Tekanan hidrostatik akan mendorong cairan 

untuk keluar, sementara tekanan onkotik akan menahannya. Bila 

tekanan di antara kedua kompartemen sudah seimbang, maka 

mekanisme ultrafiltrasi akan berhenti (Suwitra, 2006). 

c. Efisiensi HD 

Parameter efisiensi proses HD diukur dengan laju difusi 

(clearance) ureum, dan dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah, 

kecepatan aliran dialisat, gradien konsentrasi, jenis dan luas permukaan 

semi-permeabel serta besar molekul zat terlarut dalam darah dan 

dialisat (Roesli, 2006). 

d. Komplikasi HD 

Komplikasi HD dapat disebabkan oleh karena penyakit yang 

mendasari terjadinya penyakit ginjal kronik tersebut atau oleh karena 

proses selama menjalani HD itu sendiri. Sedangkan komplikasi akut 
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HD adalah komplikasi yang terjadi selama proses HD berlangsung 

(Rahardjo, et al., 2006). Himmelfarb (2004) menjelaskan komplikasi 

HD sebagai berikut :  

1) Komplikasi yang sering terjadi 

a) Hipotensi 

Komplikasi akut hemodialisa yang paling sering terjadi, 

insidensinya mencapai 15-30%. Dapat disebabkan oleh karena 

penurunan volume plasma, disfungsi otonom, vasodilatasi 

karena energi panas, obat anti hipertensi. 

b) Kram otot 

Terjadi pada 20% pasien HD, penyebabnya tidak diketahui 

namun diduga karena kontraksi awal yang dipicu oleh 

peningkatan volume ekstraseluler. 

2) Komplikasi yang jarang terjadi 

a) Dialysis disequilibrium syndrome (DDS)  

Ditandai dengan mual dan muntah disertai dengan sakit kepala, 

sakit dada, sakit punggung. Disebabkan karena perubahan yang 

mendadak konsentrasi elektrolit dan pH di sistem saraf pusat. 

b) Aritmia dan angina 

Disebabkan oleh karena adanya perubahan dalam konsentrasi 

potasium, hipotensi, penyakit jantung. 

c) Perdarahan 

Dipengaruhi oleh trombositopenia yang  disebabkan oleh 
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karena sindrom uremia, efek samping penggunaan 

antikoagulan heparin yang lama dan pemberian Anti-

Hypertensive Agents.  

d) Hipertensi 

Disebabkan oleh karena kelebihan cairan, obat-obat hipotensi, 

kecemasan meningkat, dan DDS. 

3.    Kualitas hidup 

Kualitas hidup (Quality Of Life) merupakan kemampuan 

seseorang untuk mendapatkan hidup yang normal. Hal ini berhubungan 

dengan persepsi seseorang mengenai tujuan, harapan, standar pada 

kehidupan yang dialami serta dipengaruhi oleh nilai dan budaya dimana 

individu tersebut tinggal (Adam, 2006). 

Kualitas hidup digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan 

untuk menganalisis emosional seseorang, faktor sosial, dan kemampuan 

untuk memenuhi tuntutan kegiatan dalam kehidupan secara normal dan 

dampak sakit dapat berpontesi untuk menurunkan kualitas hidup terkait 

kesehatan (Brooks & Anderson, 2007). 

Pembahasan kualitas hidup menjadi semakin penting bagi dunia 

kesehatan, terkait kompleksitas hubungan biaya dan nilai dari pelayanan 

perawatan kesehatan yang didapatkan. Institusi pemberi pelayanan 

kesehatan diharapkan dapat membuatkebijakan ekonomi sebagai 

perantara yang menghubungkan antara kebutuhan dengan perawatan 

kesehatan (Brooks & Anderson, 2007). 
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Kualitas hidup memiliki maksud sebagai usaha untuk membawa 

penilaian memperoleh kesehatan. Kualitas hidup terkait dengan 

kesehatan yang terdahulu memiliki konsep untuk mengetahui situasi 

individu secara aktual yang dihubungkan dengan harapan individu 

tersebut mengenai kesehatannya (Beaudoin & Edgar, 2003). 

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai 

posisi mereka dalam kehisupan dalam konteks budaya dan sistem nilai 

dimana mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan 

standar dan perhatian mereka.Kualitas hidup mengacu pada evaluasi 

subjektif yang tertanam dalam konteks budaya, sosial, dan lingkungan. 

Tetapi kualitas hidup tidak diharapkan untuk menyediakan cara untuk 

mengukur gejala, penyakit atau kondisi dengan pola terperinci, 

melainkan efek dari penyakit dan intervensi kesehatan terhadap kualitas 

hidup (John, et al., 2004). 

a. Domain QoL menurut WHOQOL-BREF 

Menurut WHO (1996), ada 4 domain yang dijadikan parameter 

untuk mengetahui kualitas hidup. Setiap domain dijabarkan dalam 

beberapa aspek, yaitu : 

1) Domain kesehatan fisik meliputi kegiatan kehidupan sehari-hari, 

ketergantungan kepada bahan obat dan bantuan medis, energi dan 

kelelahan, mobilitas, rasa sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, 

kapasitas kerja. 
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2) Domain psikologis yang meliputi bentuk dan tampilan tubuh, 

perasaan negative, perasaan positif, penghargaan diri, spiritualitas agama 

atau keyakinan pribadi, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi. 

3) Domain hubungan sosial yang meliputi hubungan pribadi, dukungan 

sosial dan aktivitas seksual. 

4) Domain lingkungan yang meliputi sumberdaya dan keuangan, 

kebebasan, keamanan dan kenyamanan fisik, kesehatan dan kepedulian 

sosial: aksesibilitas dan kualitas, lingkungan rumah, peluang untuk 

memperoleh informasi dan keterampilan baru, partisipasi dan 

kesempatan untuk rekreasi dan ketrampilan baru, lingkungan fisik 

(polusi, kebisingan atau lalu lintas atau iklim), serta transportasi. 

4. Tidur 

a. Pengertian 

Istirahat merupakan keadaan yang tenang, relaks tanpa tekanan 

emosional dan bebas dari kegelisahan (Wahit & Nurul, 2007). 

Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat. Misalnya, Narrow 

(1967) yang dikutip oleh Potter and Perry (1993) mengemukakan 

enam karakteristik yang berhubungan dengan istirahat diantaranya : 

merasakan bahwa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, 

mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari gangguan 

ketidaknyamanan, mempunyai sejumlah kepuasan, terhadap aktivitas 

yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan sewaktu 

memerlukan. 
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Tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar dimana 

seseorang masih dapat dibangunkan dengan memberikan 

rangsangansensoring atau dengan rangsang lainnya (Guyton & Hall, 

1997). Tidur adalah suatu proses perubahan kesadaran yang terjadi 

berulang-ulang selama periode tertentu (Potter & Perry, 2005). 

Menurut Choppra (2003), tidur merupakan dua keadaan yang bertolak 

belakang dimana tubuh beristirahat secara tenang dan aktivitas 

metabolism juga menurun namun pada saat itu juga otak sedang 

bekerja lebih keras selama periode bermimpi dibandingkan dengan 

ketika beraktivitas disiang hari. 

Tidur adalah bagian dari penyembukan dan perbaikan. 

Mencapai kualitas tidur yang baik penting untuk kesehatan sama 

halnya dengan sembuh dari penyakit (McCane & Huether dalam  

Potter & Perry, 2010). Tidur adalah proses fisiologi yang berputar 

dengan bergantian, dengan periode jaga yang lebih lama. Siklus tidur-

bangun mempengaruhi dan mengatur fungsi fisiologis dan respon 

perilaku (Potter & Perry, 2010). 

b. Fisiologi Tidur 

Setiap mahluk memiliki irama kehidupan yang sesuai dengan 

massa rotasi bola dunia yang dikenal dengan nama irama sirkadian. 

Irama sirkadian bersiklus 24 jam antara lain diperlihatkan oleh 

menyingsing dan terbenamnya matahari, layu dan segarnya tanam-

tanaman pada malam dan siang hari, awas dan waspadanya manusia 
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dan binatang pada siang hari dan tidurnya mereka pada malam hari 

(Harsono, 1996). 

Tidur merupakan kegiatan susunan saraf pusat, dimana ketika 

seseorang sedang tidur bukan berarti susunan saraf pusatnya tidak aktif 

melainkan sedang bekerja (Harsono, 1996). Sistem yang mengatur 

siklus atau perubahan dalam tidur adalah Reticular Activating System 

(RAS) dan Bulbar Synchronizing Regional (BSR) yang terletak pada 

batang otak (Potter and Perry, 2005). RAS merupakan sistem yang 

mengatur seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat termasuk 

kewaspadaan dan tidur. RAS ini terletak dalam mesenfalon dan bagian 

atas pons. Selain itu RAS dapat memberi rangsangan visual, 

pendengaran, nyeri dan perabaan juga dapat menerima stimulasi dari 

konteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Dalam 

keadaan sadar, neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin 

seperti norepineprin. Demikian juga pada saat tidur, disebabkan 

adanya pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons 

dan batang otak tengah, yaitu BSR (Potter and Perry, 2005). 

c. Fungsi dan tujuan tidur 

Fungsi dan tujuan tidur secara jelas tidak diketahui, akan tetapi 

diyakini bahwa tidur dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan 

mental, emosional, kesehatan, mengurangi stress pada paru, 

kardiovaskular, endokrin, dan lain – lain. Secara umum terdapat dua 

efek fisiologis dari tidur : pertama efek pada system saraf yang 
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diperkirakan akan memulihkan kepekaan normal dan keseimbangan 

diantara berbagai susunan saraf, dan kedua, efek pada struktur tubuh 

dengan memulihkan kesegaran dan fungsi dalam organ dalam tubuh 

karena selama tidur terjadi penurunan (Potter and Perry, 2001). 

Gambar 1. Kebutuhan Tidur pada Orang Normal 

Usia Tingkat perkembangan Jumlah kebutuhan tidur 

0 – 1 bulan Masa neonatus 14 – 18 jam/hari 

1 – 18 bulan Masa bayi 12 – 14 jam/hari 

18 – 3 tahun Masa anak 11 – 12 jam/hari 

3 – 6 tahun Masa pra sekolah 11 jam/hari 

6 – 12 tahun Masa sekolah 10 jam/hari 

12 – 18 tahun Masa remaja 8,5 jam/hari 

18 – 40 tahun Masa dewasa muda 7 – 8 jam/hari 

40 – 60 tahun Masa paruh baya 7 jam/hari 

80 tahun ke atas Masa dewasa tua 6 jam/hari 

 

d. Pengaturan tidur 

Tidur melibatkan serangkaian urutan yang diatur oleh aktivitas 

fisiologis yang sangat terintegrasi dengan sistem syaraf pusat. Hal ini 

terkait dengan perubahan dalam sistem syaraf perifer, endokrin, 

kardiovaskular, pernapasan danotot (McCane & Huether, 2006). 

Respon fisiologis tertentu dan pola aktivitas otak masing - masing 

mengidentifikasi sikuen. Teori saat ini menganjurkan bahwa tidur 
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adalah suatu multifase proses yang aktif. Pusat tidur yang utama 

didalam tubuh berpusat pada Hipotalamus. Hipotalamus menyekresi 

hipokreatin (Oreksin) yang menyebabkan seseorang terjaga dan 

mengalami tidur Rapid Eye Movement/REM (McCane & Huether, 

2006). 

e. Tingkatan dan siklus tidur 

Gelombang otak yang berbeda - beda, otot dan aktivitas mata 

diasosiasikan dengan berbagai tahapan tidur. Tidur normal 

memerlukan 2 tahapan yaitu tidur Non Rapid Eye Movement/NREM 

dan Rapid Eye Movement/REM (Izac, 2006). Pola tidur normal untuk 

orang dewasa dimulai dengan periode pratidur dimana orang tersebut 

hanya sadar dari kantuk yang secara bertahap meningkat. Periode ini 

biasanya berlangsung hingga 10-30 menit, tetapi jika seseorang 

memiliki kesulitan untuk tertidur, hal itu akan berlangsung 1 jam atau 

lebih. Setelah tidur seseorang biasanya melewati 4-5 siklus tidur 

lengkap dalam 1 malam. Masing - masing terdiri dari 4 tahap tidur 

NREM dan periode REM (McCane & Huether, 2006). Berikut adalah 

siklus - siklusnya : 

1) Tahap 1 : NREM adalah tingkat tidur paling ringan, tahapan ini 

berlangsung beberapa menit, kemudian akan terjadi penurunan 

aktifitas fisiologis diawali dengan bertahapnya penurunan tanda-

tanda vital/TTV & metabolisme. Setelah itu rangsangan sensorik 

seperti suara dapat membangunkan seseorang dengan mudah. 
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Setelah terbangun, orang merasa seakan-akan baru saja bermimpi. 

2) Tahap 2 : NREM adalah periode tidur nyenyak pada periode ini 

orang akan merasa semakin rileks dan mudah terjaga. Tahap ini 

berlangsung 10-20 menit yang ditandai dengan fungsi tubuh terus 

melambat. 

3) Tahap 3 : NREM adalah tahap awal tidur nyenyak. Seseorang akan 

sulit untuk dibangunkan dan digarakkan. Biasanya otot akan 

menjadi rileks, TTV mengalami penurunan tetapi tetap teratur. 

Tahap ini akan berlangsung selama 15-30 menit. 

4) Tahap 4 : NREM adalah tahap terdalam dari tidur, biasanya orang 

akan sangat sulit untuk dibangunkan. Jika sudah tertidur seseorang 

akan menghabiskan sebagian besar dari malam pada tahap ini. 

TTV secara signifikan lebih rendah dari pada jam bangun. Tahap 

ini berlangsung sekitar 15-30 menit. Tidak jarang juga orang akan 

mengalami tidur sambil berjalan dan Enuresis atau ngompol. 

5) Tahap 5 : REM adalah tahapan yang berisi mimpi yang berwarna 

dan nyata muncul. Mimpi yang kurang jelas terjadi pada tahap 

lainya, tahap ini biasanya dimulai 90 menit setelah tidur dimulai. 

Ditandai oleh respon otonom seperti gerakan mata cepat, denyut 

jantung, pernafasan terfluktuasi dan peningkatan tekanan darah, 

kehilangan ketengangan massa otot, sekresi lambung meningkat 

serta orang akan sangat sulit untuk dibangunkan. Durasi tidur REM 

meningkat dengan setiap siklus dan rata-rata 20 menit. 
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f. Mekanisme Tidur 

Tidur NREM dan REM berbeda berdasarkan kumpulan 

parameter fisiologis. NREM ditandai oleh denyut jantung dan 

frekuensi pernafasan yang stabil dan lambat serta tekanan darah yang 

rendah. NREM adalah tahapan tidur yang tenang. REM ditandai 

dengan gerakan mata yang cepat dan tiba-tiba, peningkatan saraf 

otonom dan mimpi. Pada tidur REM terdapat fluktuasi luas dari 

tekanan darah, denyut nadi dan frekuensi nafas. Keadaan ini disertai 

dengan penurunan tonus otot dan peningkatan aktifitas otot involunter. 

REM disebut juga aktivitas otak yang tinggi dalam tubuh yang lumpuh 

atau tidur paradoks (Ganong, 1998). 

Pada tidur yang normal masa tidur REM berlangsung 5-20 

menit, rata-rata timbul setiap 90 menit dengan periode pertama terjadi 

80-100 menit setelah seseorang tertidur. Tidur REM menghasilkan 

pola Electrocardiogram/EEG yang menyerupai tidur NREM tingkat I 

dengan gelombang beta, disertai mimpi aktif, tonus otot sangat rendah, 

frekuensi jantung dan nafas tidak teratur (pada mata menyebabkan 

gerakan bola mata yang cepat atau REM), yang lebih sulit 

dibangunkan dari pada gelombang lambat atau NREM (Ganong, 

1998). 

Pengaturan mekanisme tidur dan bangun sangat dipengaruhi 

oleh system yang disebut Reticular Activity System (RAS). Bila 

aktivitas RAS ini meningkat maka orang tersebut dalam keadaan sadar. 
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Jika aktivitas RAS menurun, orang tersebut akan dalam keadaan tidur. 

RAS ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmitter seperti 

system serotoninergik, noradrenergik, kolinergik, histaminergik 

(Japardi, 2002).  

5. Kualitas Tidur 

a. Pengertian 

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, 

sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, 

mudah terangsang dan gelisah, lesu dan apatis, kehitaman disekitar 

mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, perhatian 

terpecah-pecah, sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk 

(Hidayat, 2006). 

Kualitas tidur menurut American Psychiatric Association 

(2000), didefinisikan sebagai suatu fenomena kompleks yang 

melibatkan beberapa dimensi. Kualitas tidur meliputi aspek kuantitatif 

dan kualitatif tidur, seperti lamanya tidur, waktu yang bisa dgunakan 

untuk tertidur, frekuensi terbangun dan aspek subjektif seperti 

kedalaman dan kepulasan tidur (Buysse, 1998). 

Wavy, et al (2008) menyebutkan kualitas tidur seseorang 

ditentuakan oleh bagaimana seseorang mempersiapkan pola tidurnya 

pada malam hari seperti kedalaman tidur, dan kemudahan untuk 

tertidur tanpa bantuan medis. Kualitas tidur yang baik dapat 

menghasilkan perasaan tenang di pagi hari, perasaan energik, dan tidak 
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mengeluh gangguan tidur. Menurut Guyton and Hall (1997), kualitas 

tidur seseorang dapat dianalisa melalui pemeriksaan laboratorium yaitu 

EEG yang merupakan rekaman arus listrik dari otak. Perekaman listrik 

dari permukaan otak atau permukaan luar kepala dapat menunjukkan 

adanya aktivitas listrik yang terus menerus timbul dalam otak. Ini 

sangat dipengaruhi oleh derajat eksitasi otak sebagai akibat dari 

keadaan tidur, keadaan siaga atau karena penyakit lain yang diderita. 

Tipe gelombang EEG diklasifikasikan sebagai gelombang alfa, betha, 

tetha, dan delta. 

Selain itu menurut Hidayat (2006), kualitas tidur seseorang 

dikatakan baik apabila tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan 

tidur dan tidak mengalami masalah dalam tidurnya. Tanda-tanda 

kekurangan tidur dapat dibagi menjadi tanda fisik (ekspresi wajah, 

sering menguap, bengkak dikelopak mata, kurang konsentrasi, 

penglihatan kabur, mual dan muntah) dan tanda psikologis (menarik 

diri, apatis, respon menurun, merasa kurang enak badan, malas 

berbicara, daya ingat berkurang, bingung, timbul halusinasi). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur menurut 

Hidayat (2006) meliputi: 

1) Penyakit 

Penyakit dapat menimbulkan nyeri dan distress fisik yang 

dapat menyebabkan gangguan tidur. Individu yang baik 

membutuhkan waktu tidur yang banyak dari pada biasanya. 
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Disamping itu siklus bangun – tidur juga mengalami gangguan. 

2) Lingkungan  

Lingkungan dapat membantu sekaligus menghambat proses 

tidur. Tidak adanya stimulus tertentu atau adanya stimulus yang 

asing dapat menghambat upaya tidur. 

3) Kelelahan  

Kondisi tubuh yang lellah dapat mempengaruhi pola tidur 

seseorang. Semakin lelah seseorang, semakin pendek siklus REM 

yang dilaluinya. Setelah beristirahat biasanya siklus REM akan 

kembali normal. 

4) Gaya hidup 

Indivudu yang bergantung jam kerja harus mengatur 

aktivitasnya agar bisa tidur dalam waktu yang tepat.  

5) Stress emosional 

Anxietas (kegelisahan) dan depresi sering kali mengganggu 

tidur seseorang. Kondisi anxietas dapat mempengaruhi kadar 

norepinephrin darah melalui stimulus saraf simpatis. Kondisi ini 

menyebabkan berkurangnya siklus REM tahap IV dan tidur REM 

serta seringnya terjaga saat tidur. 

6) Stimulant dan alkohol 

Kafein yang terkandung dalam berbagai minuman dapat 

merangsang system saraf pusat sehingga dapat mengganggu pola 

tidur. Sedangkan konsumsi alcohol yang berlabihan dapat 
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mengganggu siklus tidur REM. 

7) Medikasi 

Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kualitas tidur 

seseorang. Betabloker dapat menyebabkan insomnia dan mimipi 

buruk, sedangkan narkotik diketahui dapat menekan tidur REM 

dan dapat menyebabkan seringnya terjadi dimalam hari.  

8) Motivasi  

Keinginan untuk tetap terjaga terkadang dapat menutupi 

perasaan lelah seseorang. Sebaliknya perasaan bosan atau tidak ada 

motivasi untuk terjaga sering kali dapat menyebabkan kantuk. 

9) Nutrisi  

Terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang cukup dapat 

mempengaruhi proses tidur. Protein yang tinggi dapat 

mempercepat terjadinya proses tidur karena adanya tryptophan 

yang merupakan asam amino dari protein yang dicerna. Demikian 

sebaliknya kebutuhan gizi yang kurang dapat mempengaruhi siklus 

tidur atau bahkan sulit untuk tertidur. 

6. Gangguan tidur 

Gangguan tidur sebenarnya bukan suatu penyakit melainkan 

gejala dari berbagai gangguan fisik, mental dan spiritual (Johanna & 

Jachens, 2004). Gangguan tidur dapat dialami oleh semua lapisan 

masyarakat baik kaya, miskin, berpendidikan tinggi dan rendah, orang 

muda serta yang paling sering ditemukan pada usia lanjut. Pada orang 
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normal gangguan tidur yang berkepanjangan, akan mengakibatkan 

perubahan-perubahan pada siklus tidur biologisnya, menurun daya 

tahan tubuh serta menurunkan prestasi kerja, mudah tersinggung, 

depresi, kurang konsentrasi, kelelahan, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi keselamatan diri sendiri atau orang lain (Potter and 

Perry, 2001). 

Gangguan tidur merupakan masalah yang sangat umum. Di 

negara-negara industri khususnya, banyak orang menderita dari 

beberapa bentuk gangguan tidur. Data tentang frekuensi bervariasi 

antara 20-50% dari populasi  (Johanna & jachens, 2004). Menurut 

International Classification of Sleep Disorders dalam Japardi (2002), 

gangguan tidur terbagi atas: Disomnia dan Parasomnia. Disomnia 

terdiri dari gangguan tidur spesifik diantaranya adalah Narkolepsi, 

gangguan gerakan anggota gerak badan secara periodik/Mioklonus 

Nokturnal, sindroma kaki gelisah/RLSatau Ekboms Syndrome, 

gangguan pernafasan saat tidur/Sleep Apnea dan paska trauma kepala; 

gangguan irama sirkardian diantaranya adalah gangguan tidur irama 

sirkardian sementara/Acute Work Shift/Jet Leg, gangguan tidur irama 

sirkardian menetap/Shift Worker. Sedangkan Parasomnia terdini atas 

tiga, yaitu gangguan tidur berjalan (Sleep walking/Somnabulisme), 

gangguan terror tidur (sleep terror), gangguan tidur berhubungan 

dengan fase REM. 
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a. Karakteristik gangguan tidur 

Karakteristik gangguan tidur dapat diukur dengan 

menggunakan PSQI yang dapat dilihat dari tujuh komponen 

kualitas tidur sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maulida 

(2011), yaitu: 

1) Kualitas tidur 

Evaluasi kualitas tidur secara subjektif merupakan evaluasi 

singkat terhadap tidur seseorang tentang apakah tidurnya 

sangat baik atau sangat buruk (Saputri, 2009). 

2) Latensi tidur 

Latensi tidur adalah durasi mulai dari berangkat tidur 

hingga tertidur. Seseorang dengan kualitas tidur baik 

menghabiskan waktu kurang dari 15 menit untuk dapat 

memasuki tahap tidur selanjutnya secara lengkap. Sebaliknya, 

lebih dari 20 menit menandakan level insomnia yaitu seseorang 

yang mengalami kesulitan dalam memasuki tahap tidur 

selanjutnya (Buysse, et al., 1989 cit. Modjod, 2007). 

3) Durasi tidur 

Durasi tidur dihitung dari waktu seseorang tidur sampai 

terbangun di pagi hari tanpa menyebutkan terbangun pada 

tengah malam. Orang dewasa yang dapat tidur selama lebih 

dari 7 jam setiap malam dapat dikatakan memiliki kualitas tidur 

yang baik (Buysse, et al., 1989 cit. Modjod, 2007). 
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4) Efisiensi kebiasaan tidur 

Efisiensi kebiasaan tidur adalah rasio persentase antara 

jumlah total jam tidur dibagi dengan jumlah jam yang 

dihabiskan di tempat tidur. Seseorang dikatakan mempunyai 

kualitas tidur yang baik apabila efisiensi kebiasaan tidurnya 

lebih dari 85% (Buysse, et al., 1989 cit. Modjod, 2007). 

5) Gangguan tidur 

Gangguan tidur merupakan kondisi terputusnya tidur yang 

mana pola tidur-bangun seseorang berubah dari pola 

kebiasaannya, hal ini menyebabkan penurunan baik kuantitas 

maupun kualitas tidur seseorang (Buysse, et al., 1989 cit. 

Modjod, 2007). 

6) Penggunaan obat 

Penggunaan obat-obatan yang mengandung sedatif 

mengindikasikan adanya masalah tidur. Obat-obatan 

mempunyai efek terhadap terganggunya tidur pada tahap REM. 

Oleh karena itu, setelah mengkonsumsi obat yang mengandung 

sedatif, seseorang akan dihadapkan pada kesulitan untuk tidur 

yang disertai dengan frekuensi terbangun di tengah malam dan 

kesulitan untuk kembali tertidur, semuanya akan berdampak 

langsung terhadap kualitas tidurnya (Buysse, et al., 1989 cit. 

Modjod, 2007). 
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7) Disfungsi di siang hari 

Seseorang dengan kualitas tidur yang buruk menunjukkan 

keadaan mengantuk ketika beraktivitas di siang hari, kurang 

antusias atau perhatian, tidur sepanjang siang, kelelahan, 

depresi, mudah mengalami distres, dan penurunan kemampuan 

beraktivitas (Buysse, et al., 1989 cit. Modjod, 2007). 
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B. Kerangka Teori 

Kualitas Tidur 
1. Kualitas tidur 

subyektif 
2. Latensi tidur 
3. Durasi tidur 
4. Efisiensi tidur 
5. Gangguan tidur 
6. Penggunaan obat 

tidur  
7. Disfungsi pada 

siang hari 

Penyakit gagal ginjal 
kronik 

Ginjal mengalami 
penurunan fungsi 

- Glomerulonefritis 
- Infeksi kronis 
- Infeksi vaskuler 
- Proses obstruksi 
- SLE 
- Diabetes 
- Hipertensi 

Terapi GGK 
- Transplantasi 
- Peritoneal dialysis 

 
- Hemodialisis  

Tidur atau kualitas 
tidur 

Kualitas Hidup 
- Kesehatan fisik 
- Psikologis 
- Hubungan sosial 
- Lingkungan  

Gambar 2. Kerangka Teori 
(Sumber : Potter & Perry, 2006., Lemone & Burke, 2008., Smeltzer, Bare, at al, 2008., Adam, 

2006., Wahid & Nuruk, 2007., Maulida, 2011) 
 
 



31 

 

Kerangka Konsep 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

 = Variabel yang diteliti 

 = Variabel yang tidak diteliti 

 

Pasien GGK Kualitas Tidur 
1. Kualitas tidur 

subyektif 
2. Latensi tidur 
3. Durasi tidur 
4. Efisiensi tidur 
5. Gangguan tidur 
6. Penggunaan obat 

tidur  
7. Disfungsi pada 

siang hari 

- HD 2X 
- HD 3X 

Baik 
(Skor 0-5) 

Buruk 
(Skor >5-21) 

Faktor yang 
mempengaruhi 

1. Penyakit  
2. Lingkungan  
3. Kelelahan  
4. Gaya hidup 
5. Stres emosional 
6. Stimulan dan 

alkohol 
7. Medikasi  
8. Motivasi  
9. Nutrisi  
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C. HIPOTESIS 

Ha : Ada perbedaan yang signifikan kualitas tidur pasien GGK yang 

menjalani terapi HD 2x dan 3x dalam seminggu. 

H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan kualitas tidur pasien GGK yang 

menjalani terapi HD 2x dan 3x dalam seminggu. 

 


