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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara global penyakit ginjal kronik merupakan penyakit yang terus 

meningkat jumlahnya. Angka morbiditas dan mortalitasnya tinggi dan dapat 

berlanjut menjadi gagal ginjal tahap akhir sehingga memerlukan pengobatan 

pengganti ginjal yang sangat mahal. Oleh karena itu, penyakit ginjal kronik 

harus dicegah dan diobati agar mengurangi komplikasi lanjut (Suhardjono, 

2009). 

Menurut The National Kidney Foundation - Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (NKF-K/DOQI), penyakit ginjal kronik adalah 

kerusakan ginjal dengan laju filtrasi glomerulus/laju filtrasi glomerulus 

kurang dari 60 ml/min/1,73m2 yang di tandai dengan suatu kelainan 

struktural atau gangguan fungsi ginjal irreversible dan telah berlangsung 

selama tiga bulan atau lebih, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang 

bertahap dan berkelanjutan (Obrador, 2009). Data dari seluruh dunia 

menunjukkan angka kenaikan yang pesat dalam insidensi maupun 

prevalensi penyakit ginjal kronik. Rata-rata 10-13% dengan angka kenaikan 

30% dalam waktu 10 tahun (Bethesda, 2006). 

Anemia merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien 

penyakit ginjal kronik dengan angka kejadian 80-90%. Apabila terjadi 

kerusakan ginjal yang berat maka produksi eritropoetin di ginjal terganggu 
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sehingga produksi sel darah merah berkurang. Seiring dengan kerusakan 

ginjal, perdarahan, defisiensi besi yang disertai penurunan laju filtrasi 

glomerulus, maka derajat anemia akan meningkat (Suhardjono, 2009). 

Menurut data NHANES III, 13 juta pasien penyakit ginjal kronik 

memiliki Creatinine Clearance (CrCl) ≤ 50 ml/min dan kejadian anemia 

pada pasien penyakit ginjal kronik sebesar 800.000 orang (Ayu, Suega & 

Widiana, 2010). Fishbane 2006 mengatakan, bahwa nilai hematokrit akan 

menurun ketika clearance creatinine kurang dari 60 ml/min pada pria dan 

kurang dari 40 ml/min pada wanita. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

“Adakah terdapat pengaruh penurunan laju filtrasi glomerulus 

terhadap kadar hemoglobin pasien penyakit ginjal kronik?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penurunan laju filtrasi glomerus 

terhadap kadar hemoglobin pasien penyakit ginjal kronik di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

Diharapkan sebagai pembuktian empirik bahwa penurunan 

laju filtrasi glomerulus mempengaruhi kadar hemoglobin pasien 

Penyakit Ginjal Kronik 

1.4.2. Aplikatif 

1.4.2.1. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui kriteria apa saja dalam penyakit 

ginjal kronik yang menurunkan laju filtrasi glomerulus yang 

menyebabkan perubahan kadar hemoglobin 


