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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasien Penyakit Ginjal Kronis (PGK) yang menjalani terapi hemodialisis 

biasanya menderita anemia akibat ketidakmampuan ginjal untuk memproduksi 

eritropoetin secara fisiologis. Anemia pada PGK juga bisa disebabkan karena 

kekurangan zat besi, asam folat atau vitamin B12, inflamasi kronik, perdarahan, 

racun metabolik yang menghambat eritropoesis dan hemolisis baik oleh karena 

bahan uremik ataupun sebagai akibat dari hemodialisis. Semakin menurunnya 

fungsi ginjal maka anemia akan semakin berat (Sari, et al, 2015). 

Anemia merupakan keadaan dimana masa eritrosit dan atau masa 

hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen 

bagi jaringan tubuh. Anemia dapat dijabarkan sebagai penurunan kadar 

hemoglobin serta hitung eritrosit dan hematokrit di bawah normal (Handayani dan 

Andi, 2012). 

Kondisi anemia masih merupakan permasalahan yang sering terjadi pada 

pasien hemodialisis (HD) karena belum dilanjutkan dengan pemberian 

eritropoetin di semua level unit HD. Pada tahun 2017 penderita anemia meningkat 

pada pasien HD (Pernefri, 2017). Anemia hampir selalu ditemukan pada penyakit 

ginjal kronis (80-95%). Faktor utama terjadinya anemia pada PGK adalah definisi 

Eritropoitin (EPO) sebagai akibat kerusakan sel-sel penghasil EPO pada ginjal. 

Disamping itu ada beberapa faktor yang memperberat terjadinya anemia, antara 

lain adanya zat inhibitor eritropoesis, perdarahan akibat trombopati, anemia 

hemolitik, kehilangan darah akibat pengambilan darah untuk pemeriksaan 
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laboratorium atau darah yang terperangkap di alat hemodialisis, definisis zat besi 

dan zat nutrisi lainnya (Ulya dan Suryanto, 2007). 

Anemia merupakan komplikasi penyakit ginjal kronis yang sering terjadi, 

bahkan dapat terjadi lebih awal dibandingkan komplikasi Penyakit Ginjal Kronis 

(PGK) lainnya dan hampir pada semua pasien penyakit ginjal tahap akhir. Anemia 

sendiri juga dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas secara bermakna 

dari PGK (Macdougal, et al,. 2008). Adanya anemia pada pasien dengan PGK 

dapat dipakai sebagai prediktor risiko terjadinya kejadian kardiovaskular dan 

prognosis dari penyakit ginjal sendiri (Marsden, 2009).  

Anemia merupakan suatu keadaan yang disebabkan akibat kurangnya zat 

besi, asam folat, dan vitamin B12 didalam tubuh sehingga mengakibatkan proses 

pembentukan hemoglobin menjadi berkurang (Hasyim, et al, 2013). Anemia pada 

gagal ginjal kronis muncul ketika kreatinin turun kira-kira 40 ml/mnt. Anemia 

akan berat lagi apabila fungsi ginjal menjadi lebih buruk lagi tetapi apabila ginjal 

sudah mencapai stadium akhir, anemia akan relatif menetap. Anemia pada gagal 

ginjal kronis terutama diakibatkan oleh berkurangnya erithropoetin. Anemia 

merupakan kendala yang cukup besar bagi upaya mempertahankan kualitas hidup 

pasien gagal ginjal kronis (Lewis, 2017). 

Hemoglobin (Hb) merupakan senyawa pembawa oksigen yang terdapat 

didalam sel darah merah. Kadar hemoglobin dalam darah seseorang juga dapat 

dipengaruhi oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang mengandung 

zat besi, aktivitas sehari-hari yang berlebihan, dan juga disebabkan oleh infeksi 

suatu penyakit (Tuturoong, dkk, 2017). 
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Penurunan kadar Hb pada pasien hemodialisis menyebabkan penurunan 

tingkat oksigen dan sediaan energi tubuh yang mengakibatkan terjadinya 

kelemahan untuk melakukan aktivitas. Penurunan kualitas hidup pasien 

hemodialisis disebabkan oleh anemia dengan kadar Hb kurang 11 gr/dl. Hasil 

penelitian Septiwi (2011) bahwa pasien tidak anemia mempunyai peluang sebesar 

6,7 kali untuk mempunya kualitas hidup baik dibanding yang anemia (Isroin, 

2017). 

Kadar hemoglobin merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk menunjukkan penurunan massa eritrosit (anemia). World Health 

Organization (WHO) merekomendasikan kadar Hb yang masuk kriteria anemia 

adalah laki-laki dewasa < 13 g/dL, wanita dewasa tidak hamil < 12 g/dL, wanita 

hamil < 11 g/dL. Terjadinya anemia adalah gangguan eritropoiesis defisiensi besi, 

masa hidup eritrosit yang pendek akibat terjadinya hemolisis, defisiensi asam 

folat, perdarahan saluran cerna atau uterus, toksin azotemia, hemodialisis 

(Hoffbrand, et al, 2001).   

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melaporkan gambaran 

kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis. 

Sehingga penulisan karya tulis ini mereview jurnal kadar Hb pada pasien Penyakit 

Ginjal Kronis yang mengalami anemia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana gambaran kadar hemoglobin pasien penyakit ginjal kronis sesudah 

hemodialisis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pasien penyakit ginjal 

kronis sesudah hemodialisis. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

dan lamanya menderita PGK 

b. Mengetahui gambaran kadar hemoglobin penyakit ginjal kronis sesudah 

hemodialisis 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Penulisan ini diharapkan bermanfaat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai gambaran kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal 

kronis sesudah hemodialisis 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

gambaran kadar hemoglobin pada pasien hemodialisis yang menderita anemia 

b. Bagi institusi, bermanfaat untuk menambah referensi tentang gambaran kadar 

hemoglobin pada pasien hemodialisis yang menderita anemia 

 

 


