
 
 

1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau keduanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan 

dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ 

tubuh,  terutama mata, ginjal, syaraf, jantung dan pembuluh darah.
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DM merupakan penyebab utama dari penyakit ginjal stadium akhir dan 

Nefropati Diabetik (ND) merupakan 30 – 40% dari penderita Penyakit Ginjal 

Kronik (PGK) dan merupakan resiko tinggi dari Cardio Vascular Disease (CVD) 

(Sasso et al., 2006). Pada diabetes, terjadi gangguan pengolahan glukosa darah 

oleh tubuh, yang menyebabkan kerusakan pada ginjal dan akhirnya dapat 

menyebabkan gagal ginjal terminal.
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Pada Penderita gagal ginjal kronik dengan DM terjadi perubahan antara 

lain : peningkatan viskositas darah, peningkatan kadar fibrinogen, penurunan 

aktivitas fibrinolitik, hiperaktifitas trombosit dan peningkatan koagulabilitas 

plasma. Pada makrovaskuler juga terjadi keadaan protombik diantaranya : 

hiperaktivitas trombosit, penurunan produksi prostasiklin, disfungsi endotel yang 

memacu terbentuknya ateroma lebih awal dibandingkan non DM. 

Penderita gagal ginjal kronik mempunyai resiko hiperkoagulasi yang 

disebabkan oleh karena beberapa sebab, antara lain defisiensi AT-III, 
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hiperhomosistein dan penyakit kronis. Insiden trombosis arteri dan vena pada 

pasien gagal ginjal kronik cendrung meningkat (10-40 %). Beberapa penelitian 

memeriksa aktifitas hemostasis diantaranya kadar fibrinopeptide A di plasma 

yang berasal dari pemecahan fibrin oleh trombin dan diperkirakan sebagai 

penyebab terjadinya koagulasi yang berlebihan pada pasien gagal ginjal kronik 

yang asimtomatik, mengapa hal ini terjadi masih belum jelas.
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Sejauh ini penanganan terhadap penyakit ginjal kronik yang banyak 

dilakukan adalah hemodialisis. Selama berlangsungnya hemodialisis diperlukan 

antikoagulasi supaya tidak terjadi pembekuan darah didalam sirkuit 

ekstrakorporeal. Pada proses hemodialisis terjadi aliran darah diluar tubuh. Pada 

keadaan ini akan terjadi aktivasi sistim koagulasi darah dengan akibat timbulnya 

bekuan darah. Karena itu pada hemodialisis diperlukan pemberian heparin selama 

hemodialisis berlangsung. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang abnormalitas koagulasi 

pada darah pasien DM prehemodialisis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran koagulasi pada darah pasien DM prehemodialisis ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran koagulasi pada darah pasien DM prehemodialisis  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan hasil dari Protrombin Time (PT) test pada pasien DM 

prehemodialisis. 

b. Mendiskripsikan hasil dari Partial Thromboplastin Time with Kaolin 

(PTTK) test pada pasien DM prehemodialisis. 

c. Mendiskripsikan hasil pemeriksaan jumlah trombosit pada pasien DM 

prehemodialisis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan 

akan timbulnya keadaan hiperkoagulasi pada pasien DM yang menjalani 

hemodialisis. 

b. Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut yang terkait. 
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1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No. Peneliti Metode Penelitian   Hasil 

1. Astiawanti P. 

Perbedaan Pola 

Gangguan Hemostasis 

Antara Penyakit Ginjal 

Kronik Prehemodialisis 

dengan Diabetes Mellitus 

dan non Diabetes 

Mellitus, 2008 

Jenis Penelitian : 

Observational analytic 

study 

Subjek Penelitian: 

Orang dengan penyakit 

ginjal kronik 

prehemodialisis  

  

Rerata BT dan 

TAT (nilai 

maksimal %) 

pada kelompok 

DM dan non DM 

adalah tidak 

berbeda 

bermakna, 

Interpretasi pola 

kurva TAT, rerata 

aPTT dan PT 

antara kelompok 

DM dan nin DM 

adalah berbeda 

bermakna. 

2. Jalal DI, Chonchol M, 

Targher G. 
Disorders of Hemostasis 

Associated with Chronic 

Kidney Disease, 2010 

Jenis Penelitian : 

Descriptive observational 

study 

Subjek Penelitian : 

Orang dengan penyakit 

gagal ginjal kronis  

 

Terjadi 

abnormalitas jalur 

hemostasis pada 

penderita CKD, 

Antara lain 

disfungsi platelet 

dan yang 

akhirnya 

menyebabkan 

resiko terjadinya 

perdarahan. 

  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astiawanti, yang diteliti adalah 

perbedaan pola gangguan hemostasis antara penyakit ginjal kronik 

prehemodialisis dengan DM dan non DM. Sedangkan pada penelitian ini hanya 

meneliti gangguan hemostatsis pada penderita DM dengan gagal ginjal 

prehemodialisis. Pada penelitan yang dilakukan oleh Jalal et all yang diteliti 

adalah gangguan hemostasis pada CKD. Sedangkan pada penelitian ini yang 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jalal%20DI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20391294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chonchol%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20391294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Targher%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20391294
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diteliti adalah gangguan hemostasis pada penderita DM dengan gagal ginjal  

prehemodialisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


