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 BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

  Gagal ginjal kronik merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan 

fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung progresif dan irreversibel1. 

Gagal ginjal kronik merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia yang cukup 

tinggi angka kejadiannya. Berdasarkan International Comparisons, pada tahun 

2011 terdapat 527 per juta penduduk Mexico yang dilaporkan menderita gagal 

ginjal kronis. Angka kejadian tersebut diikuti oleh negara-negara maju maupun 

berkembang lainnya seperti United States (362 per juta penduduk), Jepang (295 

per juta penduduk), dan Singapore (279 per juta penduduk). Di Indonesia sendiri, 

gagal ginjal kronik merupakan salah satu masalah kesehatan yang memiliki 

angka kejadian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Indonesian Renal 

Registry (IRR), pada tahun 2007 terdapat sekitar 6.862 orang yang menderita 

gagal ginjal kronik dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 15.353 

orang2. Data Dinkes Jawa tengah (2008) bahwa angka kejadian kasus gagal ginjal 

di Jawa Tengah yang paling tinggi adalah Kota Surakarta dengan 1497 kasus 

(25.22 %) dan di posisi kedua adalah Kabupaten Sukoharjo yaitu 742 kasus 

(12.50 %)
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Gagal ginjal kronik adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama lebih 

dari 3 bulan, berdasarkan kelainan patologis atau petanda kerusakan ginjal 

seperti proteinuria. Jika tidak ada tanda kerusakan ginjal, diagnosis gagal ginjal 

kronik ditegakkan jika nilai laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 

ml/menit/1,73m23. Penurunan LFG berhubungan dengan derajat keparahan 

GGK. The Kidney Disease Outcomes Quality Intiative (K/DOQI)3 

mengklasifikasikan gagal ginjal kronis menjadi 5 stadium berdasarkan 

penurunan LFG.  Stadium 1 dengan LFG >90 ml/menit/1,73 m2, stadium 2 

dengan LFG 60-89 ml/menit/1,73 m2, stadium 3 dengan LFG 30-59 

ml/menit/1,73 m2, stadium 4 dengan LFG 15-29 ml/menit/1,73 m2 dan stadium 

5 disebut juga dengan gagal ginjal terminal dengan LFG <15 ml/menit/1,73 

m23.  

United States Renal Data System (USRDS)4 pada 2011 mencatat bahwa 

penyebab utama gagal ginjal kronik adalah diabetes melitus, kemudian diikuti 

dengan hipertensi, dan glomerulonefritis. Gagal ginjal kronik memiliki 

berbagai komplikasi yang dapat terjadi, antara lain anemia, hiperlipidemia, 

masalah nutrisi, osteodistrofi dan penyakit jantung koroner. Dari semua 

komplikasi yang dapat terjadi di atas, penyakit jantung koroner menjadi 

komplikasi yang paling ditakutkan karena menjadi penyebab utama kematian 

pada gagal ginjal kronik. 

 Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah penyakit multifaktorial yang 
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disebabkan oleh proses deposisi plaque ateroma dan penyempitan progresif dari 

arteri yang menyuplai darah ke otot jantung, sehingga aliran darah dalam 

pembuluh koroner tidak adekuat lagi, dengan demikian dinding otot jantung 

mengalami iskemia  di mana oksigen bagi otot jantung tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme sel-selnya. Pada keadaan patologis seperti 

adanya lesi aterosklerosis, maka serotonin, Adenosine diphosphate (ADP) dan 

asetilkolin merangsang pelepasan Endothelial derived constricting factor 

(EDCP) yang menyebabkan kontriksi pembuluh darah, termasuk arteriol ginjal. 

Pembuluh darah ginjal, baik arteriol aferen maupun eferen dipersarafi oleh 

serabut saraf simpatis. Aktivitas saraf simpatis ginjal yang kuat dapat 

mengakibatkan konstriksi arteriol ginjal. Kontriksi arteriol eferen akan 

menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal. Karena itu jika konstriksi 

arteriol cukup berat, maka kenaikan tekanan osmotik koloid akan melebihi 

tekanan hidrostatik kapiler glomerulus yang disebabkan oleh konstriksi arteriol 

eferen. Bila hal ini terjadi, daya akhir filtrasi menjadi turun yang pada akhirnya 

juga akan menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG). Laju aliran 

darah yang lebih rendah ke dalam glomerulus akan menyebabkan penurunan 

LFG dan menyebabkan keadaan kerusakan ginjal yang akan secara progresif 

akan menyebabkan keadaan yang dinamakan GGK.  

   Dua faktor yang dianggap memiliki kontribusi dalam terbentuknya 

atheroma pada pasien gagal ginjal kronik adalah inflamasi dan kalsifikasi 
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dinding pembuluh darah. Penelitian menunjukkan bahwa proses inflamasi, 

terutama C-reactiveprotein (CRP) mempunyai efek langsung pada 

pembentukan atherosklerosis. CRP akan mengikat sel-sel yang rusak yang 

kemudian akan mengaktivasi sistem komplemen, menunjukkan ikatan kalsium-

dependen, dan agregasi dari LDL dan VLDL5. Sehingga CRP merupakan 

indikator jumlah plak atherosklerosis dan ketebalan tunika intima-media arteri 

koronaria baik pada pasien yang sudah maupun belum menjalani hemodialisa. 

Kalsifikasi pembuluh darah disebabkan adanya keseimbangan positif kalsium 

dan fosfat yang disebabkan baik karena naiknya konsumsi dan inadekuat 

ekskresi. Selain itu adanya hiperparatiroidisme dan penggunaan vitamin D juga 

mempunyai kontribusi terjadinya kalsifikasi pembuluh darah5. Jadi secara tidak 

langsung, maka keadaan GGK meningkatkan insidensi dan prevalensi PJK. 

   Prevalensi PJK terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Pada penelitian dilaporkan bahwa pada Gagal Ginjal Kronik terutama stadium 

5 mempunyai risiko terjadinya mortalitas kardiovaskular sekitar 50%. Menurut 

Profil Kesatuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008, PJK di Provinsi Jawa 

Tengah mengalami peningkatan dari 0,09% pada tahun 2006 menjadi 0,10% 

pada tahun 2007 dan 0,11% pada tahun 20086. Ini berarti setiap 10.000 orang 

terdapat 11 orang penderita jantung koroner. 

 Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah terdapat hubungan 

derajat keparahan gagal ginjal kronik dengan PJK. Penelitian ini diadakan di 
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RSUP Dr. Kariadi Semarang karena merupakan rumah sakit rujukan dan belum 

pernah ada penelitian serupa yang dilakukan disana. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1.2.1 Permasalahan Umum 

  Apakah terdapat hubungan derajat keparahan gagal ginjal kronik 

dengan kejadian PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

1. Apakah terdapat hubungan gagal ginjal kronik derajat I dengan 

kejadian PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

2. Apakah terdapat hubungan gagal ginjal kronik derajat II dengan 

kejadian PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

3. Apakah terdapat hubungan gagal ginjal kronik derajat III dengan 

kejadian PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

4. Apakah terdapat hubungan gagal ginjal kronik derajat IV dengan 

kejadian PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

5. Apakah terdapat hubungan gagal ginjal kronik derajat V dengan 

kejadian PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 
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 1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

  Mengetahui hubungan derajat keparahan gagal ginjal kronik dengan 

PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan gagal ginjal kronik derajat I dengan kejadian 

PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

2. Mengetahui hubungan gagal ginjal kronik derajat II dengan kejadian 

PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

3. Mengetahui hubungan gagal ginjal kronik derajat III dengan kejadian 

PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4. Mengetahui hubungan gagal ginjal kronik derajat IV dengan kejadian 

PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

5. Mengetahui hubungan gagal ginjal kronik derajat V dengan kejadian 

PJK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 a. Manfaat Ilmu pengetahuan 

 Menambah/memperkaya data penelitian/pengetahuan di bidang 

penyakit dalam, dengan mendapatkan informasi mengenai derajat keparahan 

gagal ginjal kronik dengan PJK di RSUP dr. Kariadi sehingga dapat digunakan 

sebagai data pendahuluan bagi penelitian selanjutnya.  

 b.Manfaat Pelayanan Kesehatan  

 Memberikan informasi mengenai kepada tim medis dan paramedis 

mengenai derajat keparahan gagal ginjal kronik dengan PJK sehingga dapat 

berperan aktif dalam mengurangi angka kejadian penyakit tersebut, baik 

dengan edukasi maupun intervensi dengan program-program kesehatan yang 

berbasis pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat. 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

 Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

No Peneliti, Judul 
dan Judul 
Publikasi 

Metode Hasil 

1 Chang Seong 
Kim,  et 
al.Concomita
nt renal 
insufficiency 
and diabetes 
mellitus as 
prognostic 
factors for 

Lokasi : 

Department of Internal 
Medicine, Chonnam 
National University 
Medical School, Gwangju, 
Korea. 

Desain: 

Didapatkan hasil 
dimana mortalitas 
terbanyak adalah 
pasien yang 
memiliki kedua 
penyulit tersebut 
sekaligus. 
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acute 
myocardial 
infarction. 
Cardiovasc 
Diabetol 
1475-2840. 
2011 

 

 

Cohort 

Subjek: 
Kelompok usia lanjut  
Variabel  
Variabel bebas : 
Insufisiensi renal dan 
diabetes melitus  
Variabel terikat : 
Infark Miokard Akut 
 
 

2 Holly Kramer, 
et al. 
Association 
Between 
Chronic 
Kidney 
Disease and 
Coronary 
Artery 
Calcification. 
Journal of The 
American 
Society of 
Nephrology 5
07-513. 2015 

 

Lokasi : 

Dallas County Residents 

Desain: 

Multi-stage cluster 
sampling 

Subjek: 

Kelompok usia dewasa 
dengan rata-rata umur 30 
dan 60 tahun. 

Variabel: 

Variabel bebas :  

Gagal Ginjal Kronik 

Variabel  terikat : 

Kalsifikasi arteri koroner 

Didapatkan bahwa 
prevalensi 
(Coronary Artery 
Calcium) CAC skor 
> 400 lebih tinggi 2 
kali lipat pada 
pasien dengan 
stadium GGK  1 
dan 2 (3,5%) dan 
sembilan kali lipat 
lebih tinggi pada 
GGK Stadium 3-5 
(16,5%) 
dibandingkan 
dengan penderita 
tanpa GGK (1,7%). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

lokasi, subjek, desain dan variabel penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di 

Semarang sedangkan pada penelitian Chang Seong Kim,  et al di Korea. Subjek 

penelitian sebelumnya merupakan kelompok usia lanjut sedangkan pada 

penelitian ini subjek penelitian merupakan kelompok dewasa dengan usia 

antara 18-65 tahun. Desain  yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 

cohort sedangkan pada penelitian ini desain yang digunakan adalah cross 

3. Sylwia Olechno 
wicz-Tietz. The 
Risk of 
Atherosclerosis 
in Patients with 
Chronic Kidney 
Disease.  
International 
Urology and 
Nephrology 
1605–1612. 
2013 

 

Lokasi : 

Dept. of Interventional 
Cardiology, 
Cardiodiabetology and 
Cardiac Rehabilitation 
WAM University Hospital 
of Lodz.  

Desain : 

Observasional, cross 
sectional 

Subjek : 

Kelompok usia dewasa tua 

Variabel : 

Variabel bebas :  

Atherosklerosis 

Variabel terikat : 

Pasien GGK 

 

Pada penelitian ini 
didapatkan bahwa 
kerusakan ginjal 
sedang sampai berat  
berhubungan 
dengan 
pembentukan 
atherosklerosis.  
Selain itu, pasien   
dengan nilai GFR di 
bawah 60 ml / menit 
/ 1,73 m2 cenderung 
beresiko memiliki 
komplikasi 
penyakit 
kardiovaskular. 
Penurunan GFR 
menjadi faktor 
risiko independen 
untuk penyakit 
kardiovaskular. 
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sectional. Selain itu variabel pada penelitian ini adalah derajat keparahan GGK 

yang terdiri dari 5 stadium dan variabel yang akan dinilai adalah komplikasi 

GGK yaitu PJK. 

 




