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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penyakit Ginjal Kronik 

2.1.1 Batasan 

PGK adalah suatu proses patofisiologis yang disebabkan oleh etiologi yang 

bermacam-macam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan 

pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal merupakan 

suatu kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, 

pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa 

dialisis maupun transplantasi ginjal. Uremia adalah sindrom klinik dan laboratorik 

yang terjadi pada semua organ, akibat penurunan fungsi ginjal pada PGK. 2 

 Kriteria PGK seperti yang tertera pada tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Penyakit Ginjal Kronik 

1. Kerusakan ginjal (renal damage) yang terjadi lebih dari 3 bulan, berupa 

kelainan structural atau fungsional, dengan atau tanpa penurunan LFG, 

dengan manifestasi : 

• Kelainan patologis 

• Terdapat tanda kelainan ginjal, termasuk kelainan dalam 

komposisi darah atau urin, atau kelainan dalam tes pencitraan 

(imaging test)  

2. LFG kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 selama 3 bulan dengan atau tanpa 

kerusakan ginjal 
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Pada keadaan tidak terdapat kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan, dan LFG 

kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 , tidak termasuk kriteria PGK.2 

2.1.2 Klasifikasi PGK 

Klasifikasi PGK dapat didasarkan pada 2 hal yaitu, yang pertama 

berdasarkan derajat (stage) penyakit dan yang kedua berdasarkan diagnosis 

etiologi.2 

Klasifikasi atas dasar derajat penyakit, dibuat atas dasar LFG, yang dihitung 

dengan menggunakan rumus Kockcroft-Gault sebagai berikut : 

LFG (ml/mnt/1,73m2= 
���������	
	����	�����

��	
	��������	������	�
��

��
	
∗	  

(*) pada perempuan dikalikan 0,85 

Tabel 3. Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik atas Dasar Derajat Penyakit2 

Derajat Penjelasan LFG (ml/mnt/1,73m2) 

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal 

atau ↑ 

≥ 90 

2 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ ringan 60 – 89 

3 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓sedang 30 – 59 

4 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓berat 15 – 29 

5 Gagal ginjal < 15 atau dialysis 
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Tabel 4. Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik Atas Dasar Diagnosis Etiologi2 

Penyakit Tipe mayor (contoh) 

Penyakit ginjal diabetes Diabetes tipe 1 dan 2 

Penyakit ginjal non diabetes Penyakit glomerular  

(penyakit autoimun, infeksi sistemik, obat 

neoplasia) 

Penyakit vascular 

(penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, 

mikroangiopati) 

Penyakit tubulointerstisial 

(pielonefritis kronik, batu, obstruksi, keracunan 

obat) 

Penyakit kistik (ginjal polikistik) 

Penyakit pada transplantasi Rejeksi kronik 

Keracunan obat (siklosporin/takrolimus) 

Penyakit recurrent (glomerular) 

Transplant glomerulopathy 

 

2.1.3 Epidemiologi PGK 

PGK merupakan merupakan masalah kesehatan yang dipandang sangat 

serius di dunia, terlebih lagi di negara-negara berkembang Peningkatan pesat 

jumlah pasien PGK di seluruh dunia tercermin dari bertambahnya jumlah pasien 

ESRD yang menjalani RRT. Di United Kingdom (UK) angka insidensi pasien 

ESRD telah meningkat 2 kali lipat dari dekade lalu mencapai sekitar 100 pasien 

baru perjuta populasi.20 Seperti di negara maju lainnya, angka tersebut diperkirakan 
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akan meningkat sekitar 5-8% pertahunnya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi. 

Faktor pertama adalah insidensi ESRD lebih tinggi pada lanjut usia (lansia) 

daripada populasi umum21. Faktor kedua adalah hipertensi sebagai penyebab 

penyakit ginjal urutan pertama di dunia. Menurut data Indonesia Renal Registry 

tahun 2012 angka insidensi penyakit ginjal akibat hipertensi di Indonesia sebesar 

35%. Faktor yang ketiga adalah epidemik global diabetes mellitus (DM) tipe 2, 

jumlah pasien DM di seluruh dunia sekitar 154 juta dan diprediksikan akan 

meningkat 2 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun. Peningkatan paling mencolok 

terjadi di negara berkembang, dimana pasien DM tipe 2 akan meningkat tajam dari 

99 juta menjadi 286 juta pada tahun 2025.22 DM berkaitan erat dengan kejadian 

ESRD karena pada dekade ini sekitar 40% dari pasien DM juga mengalami 

PGK.23,24  Menurut data WHO (World Health Organization) pada tahun 2002 PGK 

menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia urutan ke-12 sehingga menjadi 

masalah kesehatan yang serius di dunia dengan jumlah penderita yang meningkat 

setiap tahunnya, dengan 72% pasien ESRD memiliki riwayat hipertensi dan 

DM25,26.  

2.1.4 Patofisiologi PGK 

Patofisiologi PGK pada awalnya tergantung pada penyakit yang 

mendasarinya, tapi dalam perkembangan selanjutnya proses yang terjadi relatif 

sama. Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan 

fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya 

kompensasi, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth 

factors. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi yang diikuti oleh 
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peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi ini 

berlangsung singkat, akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis 

nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi 

nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi. Adanya 

peningkatan aktivitas aksis renin-angiotensin-aldosteron intrarenal, ikut 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis dan progresifitas 

tersebut. Aktivasi jangka panjang aksis renin-angiotensin-aldosteron, sebagian 

diperantarai oleh growth factor seperti transforming growth factor β (TGF- β). 

Beberapa hal yang juga dianggap berperan terhadap terjadinya progresifitas PGK 

adalah albuminuria hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia. Terjadinya variabilitas 

interindividual untuk terjadinya sklerosis dan fibrosis glomerulus maupun 

tubulointerstisial.2 

Pada stadium paling dini penyakit ginjal kronik terjadi kehilangan daya 

cadang ginjal (renal reserve) pada keadaan mana basal LFG masih normal atau 

malah meningkat.Kemudian secara perlahan tapi pasti, akan terjadi penurunan 

fungsi nefron yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan 

kreatinin serum. Sampai pada LFG sebesar 60%, pasien masih belum merasakan 

keluhan (asimtomatik), tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin 

serum. Sampai pada LFG sebesar 30%, mulai terjadi keluhan pada pasien seperti, 

nokturia, badan lemah, mual, nafsu makan kurang dan penurunan berat badan. 

Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien memperlihatkan gejala dan tanda uremia 

yang nyata seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme 

fosfor dan kalsium, pruritus, mual, muntah dan lain sebagainya. Pasien juga mudah 
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terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, maupun infeksi 

saluran cerna. Juga akan terjadi gangguan keseimbangan air seperti hipo atau 

hipervolemia, gangguan keseimbangan elektrolit antara lain natrium dan kalium. 

Pada LFG di bawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan 

pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal (RRT) antara lain dialisis atau 

transplantasi ginjal. Pada keadaan ini pasien dinyatakan sampai pada stadium gagal 

ginjal.2   

2.1.5 Etiologi PGK 

Etiologi PGK sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Tabel 

5 menunjukkan penyebab utama dan insiden PGK di Amerika Serikat.2 

Sedangkan Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) tahun 2000 

mencatat penyebab gagal ginjal yang menjalani HD di Indonesia, seperti tabel 6.2 

Tabel 5. Penyebab Utama PGK di Amerika Serikat (1995-1999) 

Penyebab Insiden 

Diabetes mellitus 44% 

Tipe 1 (7%)  

Tipe 2 (37%)  

Hipertensi dan penyakit pembuluh darah besar 27% 

Glomerulonefritis 10% 

Nefritis interstisialis 4% 

Kista dan penyakit bawaan lain 3% 

Penyakit sistemik (misal, lupus dan vaskulitis)  2% 

Neoplasma 2% 
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Tidak diketahui 4% 

Penyakit lain 4% 

 

Tabel 6. Penyebab Gagal Ginjal yang Menjalani HD di Indonesia Th. 2000 

Penyebab Insiden 

Glomerulonefritis 46,39% 

Diabetes Mellitus 18,65% 

Obstruksi dan infeksi 12,85% 

Hipertensi 8,46% 

Sebab lain 13,65% 

 

Dikelompokkan pada sebab lain di antaranya, nefritis lupus, nefropati urat, 

intoksikasi obat, penyakit ginjal bawaan, tumor ginjal, dan penyebab yang tidak 

diketahui.2 

2.1.6 Pendekatan Diagnostik 

2.1.6.1 Gambaran Klinis 

Gambaran klinis pasien PGK meliputi :  

a) Sesuai dengan penyakit yang mendasari seperti diabetes mellitus, 

infeksi traktus urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, 

hiperurikemi, Lupus Erimatosus Sistemik (LES), dan lain 

sebagainya.2 

b) Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, letargi, anoreksia, mual 

muntah, nokturia, kelebihan volume cairan (volume afterload), 
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neuropati perifer, pruritus, uremic frost, pericarditis, kejang-kejang 

sampai koma.2 

c) Gejala komplikasinya antara lain, hipertensi, anemia, osteodistrofi 

renal, payah jantung, asidosis metabolik, gangguan keseimbangan 

elektrolit (sodium, kalium, khlorida).2 

2.1.6.2 Gambaran Laboratoris 

Gambaran laboratorium PGK meliputi : 

a) Sesuai dengan penyakit yang mendasarinya.2 

b) Penurunan fungsi ginjal berupa peningkatan kadar ureum dan 

kreatinin serum, dan penurunan LFG yang dihitung menggunakan 

rumus Kockcroft-Gault. Kadar kreatinin serum saja tidak bisa 

dipergunakan untuk memperkirakan fungsi ginjal.2 

c) Kelainan biokimiawi darah meliputi penurunan kadar hemoglobin, 

peningkatan kadar asam urat, hiper atau hipokalemia, hiponatremia, 

hiper atau hipokloremia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, asidosis 

metabolik.2 

d) Kelainan urinalisis meliputi, proteinuria, hematuria, leukosuria, 

cast, isostenuria.2 

2.1.6.3 Gambaran Radiologis 

Pemeriksaan radiologis PGK meliputi : 

a) Foto polos abdomen, bias tampak batu radio-opak.2 

b) Pielografi intravena jarang dikerjakan, karena kontras sering tidak 

bias melewati filter glomerulus, di samping kekhawatiran terjadinya 
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pengaruh toksik oleh kontras terhadap ginjal yang sudah mengalami 

kerusakan.2 

c) Pielografi antegrad atau retrograde dilakukan sesuai dengan 

indikasi.2 

d) Ultrasonografi ginjal bias memperlihatkan ukuran ginjal yang 

mengecil, korteks yang menipis, adanya hidronefrosis atau batu 

ginjal, kista, massa, kalsifikasi.2 

e) Pemeriksaan pemindaian ginjal atau renografi dikerjakan bila ada 

indikasi.2 

2.1.6.4 Biopsi dan Pemeriksaan Histopatologi Ginjal 

Biopsi dan pemeriksaan histopatologi ginjal dilakukan pada pasien dengan 

ukuran ginjal yang masih mendekati normal, dimana diagnosis secara noninvasive 

tidak bias ditegakkan. Pemeriksaan histopatologi ini bertujuan untuk mengetahui 

etiologi, menetapkan terapi, prognosis dan mengevaluasi hasil terapi yang sudah 

diberikan. Biopsi ginjal indikasi-kontra dilakukan pada keadaan dimana ukran 

ginjal yang sudah mengecil (contracted kidney), ginjal polikistik, hipertensi yang 

tidak terkendali, infeksi perinefrik, gangguan pembekuan darah, gagal napas, dan 

obesitas.2  

2.1.7 Penatalaksanaan 

Penataaksanaan PGK meliputi :  

• Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya. 

• Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid (comorbid 

condition). 
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• Memperlambat pemburukan fungsi ginjal. 

• Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskuler. 

• Pencegahan dan terapi terhadap komplikasi. 

• Terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal.2  

2.2 Renal Replacement Therapy (RRT) 

2.2.1 Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 

 

Gambar 1. CAPD27 

Dialisis peritoneal adalah salah satu bentuk dialisis untuk membantu 

penanganan pasien GGA (Gagal Ginjal Akut) maupun PGK, menggunakan 

membran peritoneum yang bersifat semipermeabel. Darah dapat difiltrasi melalui 

membrane peritoneum tersebut. Keuntungan Dialisis Peritoneal (DP) bila 

dibandingkan dengan hemodialisis, secara teknik lebih sederhana, cukup aman serta 
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cukup efisien dan tidak memerlukan fasilitas khusus, sehingga dapat dilakukan di 

setiap rumah sakit.31 

Prinsip dari DP biasa dipakai stylet-catheter (kateter peritoneum) untuk 

dipasang pada abdomen masuk dalam kavum peritoneum, sehingga ujung kateter 

terletak dalam kavum Douglasi. Membran peritoneum bertindak sebagai membrane 

dialisis yang memisahkan antara cairan dialisis dalam kavum peritoneum dan 

plasma darah dalam pembuluh darah di peritoneum setiap kali 2 liter cairan dialisis 

dimasukkan dalam kavum peritoneum melalui kateter tersebut. Sisa-sisa 

metabolisme seperti ureum, kreatinin, kalium dan toksin lain yang dalam keadaan 

normal dikeluarkan melalui ginjal, pada gangguan faal ginjal akan tertimbun dalam 

plasma darah. Kadar sisa metabolisme yang tinggi akan mengalami difusi melalui 

membrane peritoneum dan akan masuk dalam cairan dialisat dan dari sana akan 

dikeluarkan dari tubuh. Setiap cairan dialisat yang sudah dikeluarkan diganti 

dengan cairan dialisat yang baru.31 

CAPD adalah salah satu bentuk DP kronik untuk pasien dengan ESRD. 

ESRD adalah stadium akhir dari PGK saat pasien sudah tidak dapat dipertahankan 

lagi secara konservatif dan memerlukan RRT. CAPD dilakukan 3-5 kali perhari, 7 

hari per minggu dengan setiap kali cairan dialisis dalam kavum peritoneum (dwell-

time) lebih dari 4 jam. Pada umumnya dwell-time pada waktu siang 4-6 jam, 

sedangkan waktu malam 8 jam.  CAPD memberikan klirens ureum sama dengan 

yang dicapai HD 15 jam per minggu, namun klirens solut dengan berat molekul 

antara 1000-5000 Dalton (middle molecule) 4-8x lebih besar dari HD. Bahan toksin 

uremik berupa middle molecule yang diduga bertanggung jawab terhadap sindrom 
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uremia. CAPD terbukti dapat mengendalikan keluh kesah dan gejala uremia dengan 

baik. Penurunan konsentrasi toksin metabolik uremia tidak cepat, sehingga CAPD 

sebaiknya dimulai setelah tercapai pengendalian adekuat intoksikasi metabolik akut 

dengan teknik dialisis yang lebih efisien (HD atau IPD).28  

Studi di Yunani tahun 2015 menemukan bahwa rerata kualitas hidup pasien 

PGK yang diterapi CAPD memiliki angka yang lebih besar dibanding pasien 

dengan hemodialisis hampir di semua aspek dan skor total kualitas hidup, 

transplantasi ginjal masih memiliki skor tertinggi diantara ketiga modalitas terapi.21  

2.2.2 Hemodialisis (HD) 

 

Gambar 2. Skema HD29 

Hemodialisis adalah suatu proses pengubahan komposisi solut darah oleh larutan 

lain (cairan dialisat) melalui membran semipermeabel (membrane dialisis). 
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Prinsipnya hemodialisis adalah suatu proses pemisahan atau penyaringan atau 

pembersihan darah melaui membran semipermeabel yang dilakukan pada pasien 

dengan PGK maupun akut.32 

Hemodialisis adalah gabungan dari proses difusi dan ultrafiltrasi. Difusi 

adalah pergerakan zat terlarut melalui membrane semipermeabel berdasarkan 

perbedaan konsentrasi zat atau molekul. Laju difusi terbesar terjadi pada perbedaan 

konsentrasi molekul terbesar. Ini adalah mekanisme utama untuk mengeluarkan 

molekul kecil seperti urea, kreatinin, elektrolit, dan untuk penambahan serum 

bikarbonat. Laju difusi sebanding dengan suhu larutan (meningkatkan gerakan 

molekul secara acak) dan berbanding terbalik dengan viskositas dan ukuran 

molekul yang dibuang (molekul besar akan terdifusi dengan lambat). Peningkatan 

aliran darah yang melalui dialiser, akan meningkatkan klirens dari zat terlarut 

dengan berat molekul rendah (seperti urea, kreatinin, elektrolit) dengan tetap 

mempertahankan gradient konsentrasi yang tinggi. Zat terlarut yang terkait protein 

tidak dapat dibuang melalui difusi karena protein yang terikat tidak dapat melalui 

membrane. Hanya zat terlarut yang tidak terikat protein yang dapat melalui 

membrane atau terdialisis.32 

Ultrafiltrasi adalah aliran konveksi (air dan zat terlarut) yang terjadi akibat 

adanya perbedaan tekanan hidrostatik maupun tekanan osmotik. Air dan zat terlarut 

dengan berat molekul kecil dapat dengan mudah melalui membrane 

semipermeabel, sedangkan zat terlarut dengan berat molekul besar tidak akan 

melalui membrane semipermeabel. Ultrafiltrasi terjadi sebagai akibat dari 

perbedaan tekanan positif yang terbentuk dalam kompartemen dialisat yang 
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dihasilkan oleh pompa dialisat atau transmembran pressure (TMP). Nilai 

ultrafiltrasi tergantung pada perbedaan/gradient tekanan persatuan waktu. 

Karakteristik membran menentukan tingkat filtrasi, membran high flux mempunyai 

permukaan kontak yang lebih tipis dan memiliki pori-pori yang besar sehingga 

mempunyai tahanan yang rendah untuk filtrasi. Permeabilitas membrane diukur 

dengan koefisien ultrafiltrasi dengan satuan mL/mmHg/jam dengan kisaran antara 

2 – 50 mL/mmHg/jam.32 

Membran dialisis yang sintetik mempunyai kemampuan untuk 

mengadsorpsi protein, seperti sitokin dan interleukin selain kemampuan difusi dan 

filtrasi. Sehingga dapat mengurangi konsentrasi interleukin dan protein lain yang 

terlibat dalam proses inflamasi atau sindrom uremia. Hal ini tentu sangat 

bermanfaat pada pasien dengan inflamasi.30 

 

2.3 Kualitas Hidup 

2.3.1 Kualitas Hidup Pasien PGK 

Kualitas hidup pasien PGK menjadi perhatian penting bagi para tenaga 

kesehatan karena dapat menjadi acuan keberhasilan dari suatu terapi. Di samping 

itu, data tentang kualitas hidup juga dapat merupakan data awal untuk pertimbangan 

merumuskan modalitas terapi  yang tepat bagi pasien.31  

 WHO pada tahun 1994 menyatakan kualitas hidup didefinisikan sebagai 

persepsi individu sebagai laki-laki atau wanita dalam hidup, ditinjau dari konteks 

budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal, dan berhubungan dengan standar 

hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka.Hal tersebut merupakan konsep 
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tingkatan, terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik, status psikologis, 

tingkat kebebasan, hubungan sosial dan hubungan kepada karakteristik lingkungan 

mereka.32 

2.3.2 Kuesioner KDQOL-SFTM 1.3 Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas 

Hidup  

Kuesioner KDQOL-SFTM 1.3 adalah instrumen yang digunakan untuk 

menilai pasien dengan PGK dan menjalani terapi dialisis. Kuesioner 

KDQOL-SFTM 1.3 digunakan untuk menilai kualitas hidup secara umum 

pada pasien PGK dan pasien yang menjalani dialisis. Kuesioner ini terdiri 

dari 24 pertanyaan dengan 19 kategori meliputi: 

1). Target untuk 

penyakit ginjal 

 

a.   Gejala/permasalahan klinis yang dialami (12 item) 

 

b.  Efek dari penyakit ginjal (8 item) 

 

c.   Tingkat penderitaan oleh karena sakit ginjal (4 item) 

 

d.  Status pekerjaan (2 item) 

 

e.   Fungsi kognitif (3 item) 

 

f.   Kualitas interaksi sosial (3 item) 

 

g.   Fungsi seksual (2 item) 

 

h.  Kualitas tidur (4 item) 

 

i.   Dukungan sosial (2 item) 

 

j.   Kualitas pelayanan staf unit dialisis (2 item) 

 

k.  Kepuasan pasien (1 item) 
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2). Item skala 

survei SF-36 

 

a.   Fungsi fisik (10 item
 

 

b.  Peran – fisik (4 item) 

 

c.   Persepsi rasa sakit (2 item) 

 

d.  Persepsi kesehatan umum (5 item) 

 

e.   Emosi (5 item) 

 

f.   Peran – emosional (3 item) 

 

g.   Fungsi sosial (2 item) 

 

h.  Energi/kelelahan (4 item) 

 

Prosedur penilaian kuesioner KDQOL-SFTM 1.3 adalah dengan 

mengkonversi skor yang didapat dari total 36 pertanyaan dan kemudian dikonversi 

menjadi nilai dengan kisaran 0-100. Apabila semakin mendekati 100 menunjukkan 

kualitas hidup pasien juga semakin baik.33 

 Kuesioner KDQOL SF™ 1.3 telah banyak digunakan di berbagai negara 

dan telah teruji validitas serta reliabilitasnya. Penelitian yang dilakukan yang di 

Singapura pada tahun 2013 membuktikan bahwa kuesioner KDQOL SF™1.3 

terbukti valid dan reliabel (P < 0,05).34 Penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta juga menunjukkan bahwa kuesioner KDQOL SF™1.3 telah 

teruji validitas dan reliabilitasnya.35  
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Teori 

Perbandingan kualitas hidup antara pasien PGK dengan CAPD dan 

PGK dengan HD dipengaruhi variabel perancu seperti faktor 

sosiodemografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, status 
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pekerjaan, asuransi kesehatan, pendapatan) serta faktor klinis (IMT, 

penyakit yang mendasari PGK, lama dialisis). Komponen dari kualitas 

hidup dijabarkan pada gambar 3. 

 

2.5 Kerangka Konsep 

Variabel perancu seperti faktor sosiodemografi (umur, jenis 

kelamin, pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, asuransi 

kesehatan, pendapatan) serta faktor klinis (IMT, penyakit yang mendasari 

PGK, lama dialisis) juga ikut mempengaruhi kualitas hidup pasien PGK. 

Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan kualitas hidup dan status 

gizi antara pasien PGK dengan CAPD dan PGK dengan HD maka diperoleh 

kerangka konsep sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep 

2.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan kualitas hidup antara pasien PGK dengan CAPD dan 

PGK dengan HD di Unit Dialisis RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
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