
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) telah menjadi salah satu masalah utama 

kesehatan masyarakat dunia. Penyakit ginjal kronis adalah suatu proses 

patofisiologis dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi 

ginjal yang progresif. Penyakit ginjal kronis semakin meningkat setiap tahun, hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan, peningkatan proses penuaan, 

obesitas, dan gaya hidup tidak sehat (Putri dan Mongan, 2016). 

Pada kondisi PGK, glomerulus menjadi lebih permeabel, peningkatan 

permeabilitas ini menyebabkan kehilangan protein plasma lewat urin. Protein ini 

kebanyakan terdiri dari albumin, karena lepas dari penyaringan di dalam tubuh 

sehingga menjadi albuminuria dan juga penyaringan dialisat. Kondisi ini juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya hipoalbuminemia. Pada 

penyakit ginjal kronis kehilangan protein melalui urin dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan kadar albumin serum. Penurunan kadar albumin serum 

merupakan suatu komplikasi yang umum terjadi pada pasien PGK. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kondisi proteinuria, uremia, dan sintesis asam amino dalam 

tubuh. Pada kondisi tertentu, kehilangan protein dan hipoalbuminemia dapat 

sangat berat sehingga volume plasma menjadi berkurang yang menyebabkan 

penurunan fungsi ginjal. Penurunan kadar albumin serum atau hipoalbuminemia 

menyebabkan edema seringkali terjadi (Lajuck,et al., 2016). Menurut Arinta, 

Rihiantoro dan Hardono (2013), terapi pengganti pada pasien PGK dapat 
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mempertahankan hidup sampai beberapa tahun. Salah satu terapi pengganti adalah 

hemodialisis (HD) yang bertujuan mengganti fungsi ginjal sehingga dapat 

memperpanjang kelangsungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup pada pasien 

penyakit ginjal kronis (Mayuda, Chasani dan Saktini, 2017). 

Hemodialisis adalah proses pertukaran zat terlarut dan produk sisa tubuh. 

Zat sisa yang menumpuk pada pasien PGK ditarik dengan mekanisme difusi pasif 

melalui membran semipermeabel. Perpindahan produk sisa metabolik berlangsung 

mengikuti penurunan gradien konsentrasi dari sirkulasi ke dalam dialisat. 

Meskipun dampak tindakan hemodialisis adalah terjadi proses katabolik dimana 

pada proses hemodialisis terjadi pengeluaran asam amino, pengeluaran glukosa 

dan penurunan sintetis protein, tetapi penurunan albumin pada pasien yang 

menjalani hemodialisis tidak terjadi dikarenakan petugas hemodialisis selama 

menjalankan tugasnya selalu memberikan edukasi tentang pentingnya pengaturan 

diit pada pasien penyakit ginjal kronis yang telah menjalani hemodialisis (Arinta, 

Rihiantoro dan Hardono, 2013). Setelah dilakukan terapi hemodialisis diharapkan 

pengeluaran albumin yang terjadi pada pasien PGK dapat diturunkan, gejala 

uremia berkurang, sehingga gambaran klinis pasien juga dapat membaik. 

Hemodialisis dapat mempengaruhi gambaran klinis pasien PGK, berupa gejala 

mual muntah, anoreksia, anemia, pruritus, pigmentasi, kelainan psikis, insomnia, 

hipertensi, maupun gejala lainnya (Arinta, Rihiantoro dan Hardono, 2013) 

Albumin merupakan protein utama dalam plasma manusia dan membentuk 

sekitar 60% protein plasma total. Albumin memiliki berat molekul 69 kDa. 

Sekitar 40% albumin terdapat dalam plasma, dan 60% sisanya terdapat di ruang 

ekstrasel. Kadar albumin serum normal yaitu 3,5 – 5,5 g/dL (Harrison, 2013). 
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Albumin berperan dalam membantu mempertahankan tekanan osmotik koloid 

darah (75-80% tekanan osmotik plasma), sebagai protein transport dari beberapa 

macam substansi antara lain metal, bilirubin, enzim, hormon, obat-obatan. 

Pemeriksaan kadar albumin serum pada pasien penyakit ginjal kronis penting 

untuk dilakukan karena kadar albumin serum merupakan salah satu tanda penting 

yang dapat digunakan untuk menunjukkan fungsi ginjal serta menggambarkan 

rendahnya ketahanan dan daya hidup pasien penyakit ginjal kronis (Putri dan 

Mongan, 2016). Pemeriksaan kadar albumin serum sesudah hemodialisis akan 

menghasilkan penilaian yang lebih akurat dari status gizi dan risiko kematian 

karena koreksi status hidrasi terutama ketika ada kekurangan gizi ringan dan 

risiko kematian sedang dan rendah (Kubrusly, 2012). 

Prevalensi PGK meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk usia 

lanjut dan kejadian penyakit diabetes melitus serta hipertensi. Global Burden of 

Disease (2010) menyebutkan PGK merupakan penyebab kematian peringkat ke-

27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010. 

Perawatan penyakit ginjal di Indonesia berada di peringkat kedua pembiayaan 

terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung (Kementerian Kesehatan 

RI, 2017).  Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaporkan pada tahun 2017 terdapat 

1.572 kasus penyakit ginjal kronis di Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017). 

Pada tahun 2017 jumlah kunjungan pasien yang menjadi hemodialisis 12.468 

(6,71%) dari total keseluruhan kunjungan rumah sakit (RSD Kabupaten Badung, 

2018).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arinta, Rihiantoro dan Hardono, 

(2013), mengatakan bahwa pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani 
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hemodialisis < 1 tahun dengan rata-rata kadar albumin 3,20 g/dl dan pada pasien 

PGK yang telah menjalani hemodialisis > 1 tahun rata-rata kadar albumin dalam 

darah yaitu 3,69 g/dl. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kubrusly (2012), 

mengatakan bahwa tingkat albumin setelah dilakukan hemodialisis mengalami 

peningkatan sehingga status protein pasien lebih baik dan risiko kematian akibat 

kekurangan gizi rendah.  

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan, unit hemodialisa RSD 

Mangusada melayani hemodialisis rutin dan sito dari berbagai daerah di Bali. 

Jumlah pasien PGK yang menjalani hemodialisis di RSD Mangusada pada tahun 

2018 sebanyak 110 pasien yang terdiri dari pasien menjalani hemodialisis rutin 

dan pasien cito. Jumlah pasien PGK yang menjalani hemodialisis pada tahun 2019 

sebanyak 146 pasien. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah 

pasien yang menjalani hemodialisis di RSD Mangusada. Berdasarkan uraian 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran 

kadar albumin serum pada pasien penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis di 

RSD Mangusada Badung-Bali. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Bagaimanakah hasil pemeriksaan kadar albumin serum pada 

pasien ginjal kronis sesudah hemodialisis di Rumah Sakit Daerah Mangusada 

Badung-Bali?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran kadar albumin serum pada pasien ginjal kronis 

sesudah hemodialisis di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung-Bali. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien penyakit ginjal kronis dengan 

hemodialisis di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung-Bali berdasarkan 

usia, jenis kelamin dan lama hemodialisis. 

b. Mengidentifikasi kadar albumin serum pada pasien penyakit ginjal kronis 

sesudah hemodialisis di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung-Bali 

c. Menganalisis hasil pemeriksaan kadar albumin serum pada pasien penyakit 

ginjal kronis sesudah hemodialisis di Rumah Sakit Daerah Mangusada 

Badung-Bali berdasarkan usia, jenis kelamin dan lama hemodialisis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumber informasi kadar albumin serum sesudah hemodialisis pada 

pasien penyakit ginjal kronis.  

b. Menambah wawasan peneliti mengenai gambaran kadar albumin serum pada 

pasien penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis. 

c. Sebagai bahan pustaka penelitian mengenai gambaran kadar albumin serum 

pada pasien penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis.  

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kadar albumin serum 

pada pasien penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis. 
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b. Sebagai referensi penelitian terkait dengan kadar albumin serum sesudah 

hemodialisis pada pasien penyakit ginjal kronis.  


