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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penyakit Ginjal Kronik 

1. Definisi Gagal Ginjal Kronik 

     Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisioligis dengan etiologi 

yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan 

pada umum berakhir dengan gagal ginjal. Gagal ginjal adalah suatu 

keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang 

irrevesibel dan memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa 

dialisis dan transplantasi ginjal. Penyakit ginjal kronik adalah suatu 

sindrom klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat 

menahun, berlangsung progresif dan irreversibel.  Hal ini terjadi apabila 

laju filtrasi glomerular (LFG) kurang dari 50 ml/liter.  

     Gagal jantung kongestif adalah kondisi dimana fungsi jantung sebagai 

pompa untuk mengantarkan darah yang kaya oksigen ke tubuh tidak cukup 

untuk memenuhi keperluan keperluan tubuh (Wijaya & Putri, 2013).Gagal 

jantung kongestif adalah suatu keadaan dimana jantung gagal memompa 

darah yang menyebabkan cardiac output tidak seimbang sehingga jantung 

tidak dapat mencukupi kebutuhan oksigen di berbagai organ dalam tubuh 

(Padila, 2012).  
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2. Etiologi  

a. Glomerulonelritis 

Berdasarkan sumber terjadinya, kelainan glomerulonefritis dibedakan 

primer dan sekunder. Glomerulonefritis primer apabila penyakit 

dasarnya berasal dari ginjal sendiri sedangkan glomerulonelritis 

sekunder apabila kelainan ginjal terjadi akibat penyakit sistemik lain 

seperti diabetes melitus, lupus eritematosus sistemik (LES), mieloma 

multiple atau amiloidosis. 

b. Diabetes melitus 

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. 

c. Hipertensi 

Hipertensi adalah tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan tekanan 

darah diastolik > 90 mmHg, atau bila pasien memakai obat 

antihipertensi). 

d. Ginjal polikistik 

Kista adalah suatu rongga yang berdinding epitel dan berisi cairan atau 

material yang semisolid. Polikistik berarti banyak kista. Pada keadaan 

ini dapat ditemukan kista-kista yang tersebar di kedua ginjal, baik di 

korteks maupun di medula. Selain oleh karena kelainan genetik, kista 

dapat disebabkan oleh berbagai keadaan atau penyakit. Jadi ginjal 

polikistik merupakan kelainan genetik yang paling sering didapatkan. 
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Nama lain yang lebih dahulu dipakai adalah penyakit ginjal polikistik  

dewasa (adult polycystic kidney disease), oleh karena sebagian besar 

baru bermanilestasi pada usia di atas 30 tahun (Husna. C, 2010). 

3. Gambaran Klinik  

     Manifestasi kardiovaskular pada gagal ginjal kronis mencakup 

hipertensi, gagal jantung kongestif dan edema pulmoner sedangkan gejala 

dermatologi yang sering terjadi mencakup rasa gatal yang parah dan gejala 

gastrointestinal juga sering terjadi mencakup anoreksia, mual, muntah, dan 

cegukan. Beberapa gejala dan pemeriksaan yang dapat dijadikan pegangan 

/indikator telah terjadinya penurunan fungsi ginjal yang signifikan yaitu: 

a. Jumlah urin (kemih) berkurang atau tidak ada urin. Jumlah urin < 500 

ml/24 jam atau < 20 m/KgBB/jam pada orang dewasa dan <1 

ml/KgBB/jam pada anak-anak, walaupun jumlah air yang diminum 

dalam jumlah yang wajar/normal.  

b. Puca vanemia, penderita terlihat pucat pada muka maupun telapak 

tangannya, bila diukur Hb < 10 g/dl.  

c. Mual, muntah dan tidak nafsu makan.  

d. Nafas berat, mudah sesak bila banyak minum atau melakukan kerja 

berat.  

e. Rasa sangat lemah.  

f. Sering cegukan/ sedakan (hiccup) yang berkepanjangan.  

g. Rasa gatal di kulit.  
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Pemeriksaan laboratorium yang penting: ureum darah sangat tinggi (nilai 

normal ureum < 40 mg/dl), kreatinin darah juga tinggi (nilai normal 

kreatinin <1,5 mg/dl), Hb sangat rendah (nilai normal Hb 12-15 g/dl 

perempuan dan 13-17,5 g/dl pada laki-laki) (Husna. C, 2010).  

4. Komplikasi Gagal Ginjal Kronik 

     Komplikasi yang sering ditemukan pada penderita penyakit gagal ginjal 

kronik antara lain: 

a. Anemia 

Terjadinya anemia karena gangguan pada produksi hormon 

eritropoietin yang bertugas mematangkan sel darah, agar tubuh dapat 

menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan 

sehari-hari. Akibat dari gangguan tersebut, tubuh kekurangan energi 

karena sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh 

tubuh dan jaringan tidak mencukupi. Gejala dari gangguan sirkulasi 

darah adalah kesemutan, kurang energi, cepat lelah, luka lebih lambat 

sembuh, kehilangan rasa (baal) pada kaki dan tangan. 

b. Osteodistofi ginjal 

Kelainan tulang karena tulang kehilangan kalsium akibat gangguan 

metabolisme mineral. Jika kadar kalsium dan fosfat dalam darah sangat 

tinggi, akan terjadi pengendapan garam dalam kalsium fosfat 

diberbagai jaringan lunak (klasifikasi metastatik) berupa nyeri 

persendian (artritis), batu ginjal (nefrolaksonosis), pengerasan dan 
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penyumbatan pembuluh darah, gangguan irama jantung dan gangguan 

penglihatan. 

c. Gagal jantung 

Jantung kehilangan kemampuan memompa darah dalam jumlah yang 

memadai ke seluruh tubuh. Jantung tetap bekerja, tetapi kekuatan 

memompa atau daya tampungnya berkurang. Gagal jantung pada 

penderita gagal ginjal kronik dimulai dari anemia yang mengakibatkan 

jantung harus bekerja lebih keras, sehingga terjadi pelebaran bilik 

jantung kiri (left venticular hypertrophy / LVH). Lama kelamaan otot 

jantung akan melemah dan tidak mampu lagi memompa darah 

sebagaimana mestinya (sindrom kardiorenal). 

d. Disfungsi ereksi 

Ketidakmampuan seorang pria untuk mencapai atau mempertahankan 

ereksi yang diperlukan untuk melakukan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Selain akibat gangguan endokrin (yang memproduksi 

hormon testeron) untuk merangsang hasrat seksual (libido), secara 

emosional penderita gagal ginjal kronik menderita perubahan emosi 

(depresi) yang menguras energi. Namun, penyebab utama gangguan 

kemampuan pria penderita gagal ginjal kronik adalah suplai darah yang 

tidak cukup ke penis yang brhubungan langsung dengan ginjal. 

5. Pengobatan Gagal Ginjal Kronik 

     Terdapat 2 jenis terapi pengganti ginjal yaitu: dialisis dan transplantasi 

ginjal: 

a. Dialisis yang terdiri dari hemodialisis, dialisis peritoneal dan 

hemofiltrasi 
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Cuci darah apabila fungsi ginjal untuk membuang zat-zat metabolik 

yang beracun dan kelebihan cairan dari tubuh sudah sangat menurun 

(lebih dari 90%) sehingga tidak mampu lagi menjaga kelangsungan 

hidup penderita gagal ginjal, maka harus dilakukan dialisis (cuci darah) 

sebagai terapi pengganti fungsi ginjal. Ada dua jenis dialisis yaitu: 

(1) Hemodialisis (cuci darah dengan mesin dialiser) 

Cara umum dilakukan di Indonesia adalah dengan menggunakan 

mesin cuci darah (dialiser) yang berfungsi sebagai ginjal buatan. 

Darah dipompa keluar dari tubuh, masuk ke dalam mesin dialiser 

untuk dibersihkan melalui proses difusi dan ultrafiltrasi dengan 

dialisat (cairan khusus untuk dialisis), kemudian dialirkan kembali 

kedalam tubuh. Agar prosedur hemodialisis dapat berlangsung, 

perlu dibuatkan akses untuk keluar masuknya darah dari tubuh. 

Akses tersebut dapat bersifat sementara (temporer). Akses temporer 

berupa kateter yang dipasang pada pembuluh darah balik (vena) di 

daerah leher. Sedangkan akses permanen biasanya dibuat dengan 

akses fistula, yaitu menghubungkan salah satu pembuluh darah 

balik dengan pembuluh darah nadi (arteri) pada lengan bawah, yang 

dikenal dengan nama cimino. Untuk memastikan aliran darah pada 

cimino lancar, secara berkala perlu adanya getaran yang 

ditimbulkan oleh aliran darah pada cimino tersebut. 
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(2) Dialisis peritonial (cuci darah melalui perut) 

Adalah metode cuci darah dengan bantuan membran selaput rongga 

perut (peritoneum), sehingga darah tidak perlu lagi dikeluarkan dari 

tubuh untuk dibersihkan seperti yang terjadi pada mesin dialisis. 

b. Transplantasi ginjal yang dapat berasal dari donor hidup atau donor 

jenazah (cadaver). 

Cangkok atau transplantasi ginjal adalah terapi yang paling ideal 

mengatasi gagal ginjal terminal. Ginjal yang dicangkokkan berasal dari 

dua sumber, yaitu donor hidup atau donor yang baru saja meninggal 

(donor kadaver). Akan lebih baik bila donor tersebut dari anggota yang 

hubungan dekat (keluarga), karena lebih besar kemungkinan cocok, 

sehingga diterima oleh tubuh pasien. Selain kemungkinan penolakan, 

pasien penerima donor ginjal harus minum obat seumur hidup. Juga 

pasien operasi ginjal lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi, 

kemungkinan mengalami efek samping obat dan resiko lain yang 

berhubungan dengan operasi. 

 

B. Hemodialisis 

1. Definisi  Hemodialisis 

     Hemodialisis merupakan suatu proses yang digunakan pada pasien dalam 

keadaan sakit akut dan memerlukan terapi dialysis jangka pendek (beberapa 

hari hingga beberapa minggu) atau pasien dengan penyakit ginjal stadium 

akhir atau end stage renal disease (ESRD) yang memerlukan terapi jangka 
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panjang atau permanen. Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh 

akumulasi sampah buangan. Hemodialisa digunakan bagi pasien dengan 

tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan 

dialysis waktu singkat. Pada klien dengan gejala uremia berat, semakin 

cepat dilakukan tindakan hemodialisis semakin baik. Pada stadium ini telah 

terjadi uremia sehingga memerlukan hemodialisis secara rutin 2-3 kali 

perminggu dengan waktu 4-5 jam perkali tindakan. 

     Hemodialisis adalah pengalihan darah pasien dari tubuh melalui dializer 

yang terjadi secara difusi dan ultrafiltrasi, kemudian darah kembali lagi ke 

dalam tubuh pasien. Hemodialisis merupakan akses ke sirkulasi darah 

pasien, suatu mekanisme untuk membawa darah pasien ke dan dari dializen 

(tempat terjadi pertukaran cairan, elektrolit, dan zat sisa tubuh) serta 

dializer. Ada lima cara memperoleh akses ke sirkulasi darah pasien antara 

lain: Fistula arteriovena, graft arteriovena, shunt (pirai) arteriovena 

eksternal, kateterisasi vena femoralis, dan kateterisasi vena subklavia 

(Nursalam, 2008; Baradero, 2009). 

2. Tujuan Tindakan Hemodialisis 

     Tindakan hemodialisis bertujuan untuk membersihkan nitrogen sebagai 

sampah hasil dari metabolisme, untuk membuang kelebihan cairan, 

mengoreksi elektrolit dan memperbaiki gangguan keseimbangan basa pada 

penderita CKD (Levy et al, 2004 dalam Pranoto, 2010). Tujuan utama 

tindakan hemodialisis adalah mengembalikan keseimbangan cairan 
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intraseluler dan ekstraseluler yang terganggu akibat dari fungsi ginjal yang 

rusak (Himmelfarb & Ikizer, 2010).  

3. Indikasi Hemodialisis 

     Indikasi hemodialisis dibedakan menjadi 2 yaitu : hemodialisis 

emergency atau hemodialisis segera dan hemodialisis kronik. Keadaan akut 

tindakan dialisis dilakukan pada : kegawatan ginjal dengan keadaan klinis 

uremik berat, overhidrasi, oliguria (produksi urine <200 ml/12 jam), anuria 

(produksi urine <50ml/12 jam), hiperkalemia (terutama jika terjadi 

perubahan EKG, biasanya K >6,5 mmol/I), asidosis berat (PH <7,1 atau 

bikarbonat <12meq/I), uremia (BUN >150 mg/dL), ensefalopati uremikum, 

neuropati/miopati uremikum, perikarditis uremikum, disnatremia berat 

(Na>160 atau <115 mmol/I), hipertermia, keracunan akut (alkohol, obat-

obatan) yang bisa melewati membran dialisis.  

     Indikasi hemodialisis kronis adalah hemodialisis yang dilakukan 

berkelanjutan seumur hidup penderita dengan menggunakan mesin 

hemodialisis, dialisis dimulai jika GFR <15 ml/mnt, keadaan pasien yang 

mempunyai GFR <15 ml/mnt tidak selalu sama, sehingga dialisis dianggap 

baru perlu dimulai jika dijumpai salah satu dari : 1) GFR <15 ml/mnt, 

tergantung gejala klinis, 2) gejala uremia meliputi: lethargi, anoreksia, 

nauseadan muntah, 3) adanya malnutrisi atau hilangnya massa otot, 4) 

hipertensi yang sulit dikontrol dan adanya kelebihan cairan, 5) komplikasi 

metabolik yang refrakter (Daugirdas et al., 2007).  
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4. Prinsip hemodialisis 

Secara sederhana proses dialisis hanya memompa darah dan dializat 

melalui membran dializer. Dialysate adalah larutan air murni yang 

mengandung, klorida, natrium kalium, magnesium, kalsium, dextrose, 

bicarbonat atau asesat. 

a. Didalam dialyzer darah dan dialysate dipisahkan oleh membran semi 

permiabel. Darah mengandung sisa produk metabolisme berupa ureum, 

creatin, dan lainnya. Sedangkan dialysate tidak mengandung produk sisa 

metabolisme. Karena perbedaan konsentrasi ini akan terjadi proses difusi 

dalam dialyzer. 

b. Proses difusi akan maksimal bila arah aliran darah dan dialisat 

berlawanan (counter current flow). Kecepatan aliran darah dan dialisat 

dalam dialiser juga berpengaruh pada peningkatan proses filtrasi. 

c. Proses konveksi dalam dialyzer dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

tekanan dalam membran dialyzer (trans membrane pressure). Pada 

proses hemodialisa konvensional, molekul dengan ukuran kecil tidak 

semua terlepas dengan proses konveksi saja. Tetapi hampir semua 

molekul dengan ukuran kecil terlepas dengan proses difusi. Sebaliknya 

molekul dengan ukuran besar (B2-mikroglobulin dan vit B12) 

dikeluarkan efektif dengan proses konveksi. Hal ini telah menyebabkan 

peningkatan penggunaan 20 metode UF di Hemodialisa untuk 

meningkatkan penghapusan molekul MW lebih besar. 
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5. Proses Hemodialisis 

     Ginjal buatan (dialyzer), mempunyai 2 kompartemen, yaitu 

kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Kedua kompartemen 

tersebut, selain dibatasi oleh membran semi-permeabel, juga mempunyai 

perbedaan tekanan yang disebut sebagai trans-membran pressure (TMP) 

(Swartzendruber et al., 2005 dalam Pranoto, 2010). 

     Selanjutnya, darah dari dalam tubuh dialirkan kedalam kompartemen 

darah, sedangkan cairan pembersih (dialisat), dialirkan ke dalam 

kompartemen dialisat. Pada proses hemodialisis, terjadi 2 mekanisme difusi 

dan mekanisme ultrafiltrasi. Mekanisme difusi bertujuan untuk membuang 

zat-zat terlarut dalam darah (blood purifacation), sedangkan mekanisme 

ultrafiltrasi bertujuan untuk mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh 

(volume control) (Roesli, 2006). Kedua mekanisme dapat digabungkan atau 

dipisah, sesuai dengan tujuan awal hemodialisanya. Mekanisme difusi 

terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara kompartemen darah dan 

kompartemen dialisat. Proses difusi ini akan terus berlangsung hingga 

konsentrasi pada kedua kompartemen telah sama. Kemudian, untuk 

menghasilkan mekanisme difusi yang baik, maka aliran darah dan aliran 

dialisat dibuang saling berlawanan. Kemudian pada mekanisme 

ultrafiltrasi, terjadi pembuangan cairan karena adanya perbedaan tekanan 

antara kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Tekanan hidrostatik 

akan mendorong cairan untuk keluar, sementara tekanan onkotik akan 

menahannya. Bila tekanan di antara kedua kompartemen sudah seimbang, 
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maka mekanisme ultrafiltrasi akan berhenti (Suwitra, Rahardjo et al., 

2006). 

6. Dampak Hemodialisis 

     Setelah dilakukan hemodialisis pasien merasa lelah, sakit kepala, 

keringat dingin, kram, dan susah BAK. Hal ini terjadi karena tekanan darah 

menurun dan sel darah merah pecah. Pengaruh lain bersifat kejiwaan 

dimana pasien menjadi tidak bisa mandiri dan bergantung pada mesin 

hemodialisis, perawat dan keluarga. 

     Diperkirakan bahwa dialisis yang cepat menyebabkan sindrome, 

dimanifestasikan oleh sekelompok gejala dari mual ringan, muntah, sakit 

kepala, hipertensi, sampai agitasi, keduatan dan kekacauan mental. 

Sehingga penurunan kecepatan aliran darah dan pemberian sedatif dapat 

mencegah gejala hemodialisis yang lebih berat. Dampak lain dari 

hemodialisis yaitu terjadinya perdarahan. Perdarahan selama dialisis 

mungkin karena kondisi medik yang mendasari seperti ulkus atau gastritis, 

atau mungkin akibat anti kogulasi berlebihan. Anti kogulasi yang sering 

dipakai adalah heparin karena metode pemberian sederhana, meningkatkan 

masa pembekuan dengan cepat dan mudah dimonitor. Kondisi psikologis 

pasien gagal ginjal kronik akan mengalami perubahan. Dimana pasien 

merasa cemas dan depresi. Namun demikian selanjutnya diikuti oleh 

penerimaan bahwa terapi hemodialisis akan diperlukan untuk sepanjang 

hidupnya. 
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C. Akses Vaskuler 

     American Journal of Kidney Diseases (AJKD) merekomendasikan bahwa 

pasien gagal ginjal kronik stadium 4 dan 5 sudah harus dipasang askes vaskuler 

untuk persiapan tindakan hemodialisis yang berupa Arteriovenus shuntatau 

keteter subklavia (AJKD, 2006). Pembuatan askes vaskuler untuk proses 

hemodilalisis bisa berjalan dengan baik. Akses vaskuler yang disarankan 

adalah AV Shunt, double lumen dantemporary catheters  (NKF DOQI, 2006). 

1. AV-shunt adalah penyambungan pembuluh darah vena dan arteri dengan 

tujuan untuk memperbesar aliran darah vena supaya dapat digunakan untuk 

keperluan hemodialisis. 

Teknik penyambungan pada AV – Shunt yaitu: 

a. Side (sisi) to End (ujung) adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan pembuluh darah vena yang dipotong dengan sisi 

pembuluh darah arteri. 

b. Side (sisi) to side (sisi) adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan sisi pembuluh darah vena dengan sisi pembuluh darah 

arteri. 

c. End (ujung) to End (ujung) adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan pembuluh darah vena yang dipotong dengan pembuluh 

darah arteri yang juga di potong 

d. End (ujung) to side (sisi) adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan pembuluh darah arteri yang dipotong dengan sisi 

pembuluh darah vena. 
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Komplikasi dari akses arteriovenous yang sering muncul adalah stenois, 

trombosis, iskemik bagian distal, anurisma, kematian jaringan, gagal 

jantung dan infeksi (Reddy & Cheung, 2009). 

2. Double lumen atau temporary catheters 

Kateter sementara ini dipasang pada pasien di vena jugularis, vena femoralis 

atau vena subklavia. Komplikasi yang sangat sering terjadi pada 

pemasangan kateter ini adalah infeksi. 

 

D. Kecemasan 

1. Definisi kecemasan 

     Kecemasan merupakan reaksi emosional terhadap persepsi adanya 

bahaya, baik nyata maupun yang hanya dibayangkan. Kecemasan 

merupakan reaksi umum terhadap penyakit karena penyakit dirasakan 

sebagai suatu ancaman: ancaman umum terhadap kehidupan, kesehatan dan 

keutuhan tubuh: pemajaman dan rasa malu, ketidaknyamanan akibat nyeri 

dan keletihan (Potter&Perry, Smeltzer&Bare, 2010). 

     Menurut Stuart (2013), kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas 

dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak 

berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan 

dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. 

Kapasitas untuk menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi 

tingkat ansietas berat tidak sejalan dengan kehidupan. Dapat dilihat dalam 

suatu rentang: 
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Rentang Respon Ansietas 

Respon Adaptif  Respon Maladaptif 

  

 Antisipasi      Ringan  Sedang  Berat Panik 

Gambar.2.1 Rentang respon ansietas 

2. Etiologi Kecemasan 

a. Faktor Presipitasi 

     Stuart (2013) menyatakan stresor pencetus dapat berasal dari sumber 

internal atau eksternal yang dikelompokkan dalam dua kategori. 

(1) Ancaman terhadap integritas fisik  

Disabilitas fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan 

untuk melakukan aktifitas hidup sehari-hari. 

(2) Ancaman terhadap sistem diri 

Membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang 

terintegrasi pada individu 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

     Menurut Hurlock (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecemasan adalah sebagai berikut: 

(1) Umur 

Usia juga dapat menentukan kecemasan dan biasanya terjadi pada 

golongan muda, hal ini disebabkan karena keadaan emosi pada 

golongan muda belum stabil. Semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang berfikir dan 
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bekerja. Semakin tua umur seseorang, makin konstruktif dalam 

menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi. 

(2) Status Perkawinan  

Seseorang yang telah menikah akan lebih mempunyai rasa percaya 

diri dan ketenangan dalam melakukan kegiatan. 

(3) Pendidikan 

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima 

informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai yang diperkenalkan. 

(4) Pendapatan  

Penghasilan setiap bulannya juga berkaitan dengan gangguan pola 

psikiatri. Diketahui pula bahwa masyarakat yang berpenghasilan 

rendah prevalensi psikiatrinya lebih banyak. Jadi keadaan 

penghasilan yang rendah mempunyai peningkatan kecemasan. 

(5) Jenis kelamin 

Stres biasanya lebih banyak dialami oleh wanita daripada pria. Lebih 

tingginya kecemasan yang dialami oleh wanita disebabkan karena 

wanita mempunyai kepribadian yang lebih labil dan bersifat 

immature. Juga adanya peran hormon yang mempengaruhi kondisi 

emosi seorang wanita sehingga wanita mudah merasa cemas dan 

curiga. 
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3. Tanda dan Gejala Kecemasan 

     Adanya gejala-gejala fisik maupun psikologis yang menyertai kecemasan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: gejala fisik meliput telapak tangan basah, 

tekanan darah meninggi, badan gemetar, denyut jantung meningkat dan 

keluarnya keringat dingin. Gejala fisik yang menyertai kecemasan adalah 

palpitasi, keringat dingin, telapak tangan basah, denyut jantung meningkat, 

serta keluarnya keringat dingin (Asmadi, 2008). 

4. Reaksi Terhadap Kecemasan 

Menurut Hawari (2006) reaksi terhadap kecemasan dapat dibagi menjadi: 

a. Reaksi adaptif 

Bila kecemasan terjadi dan individu mampu menahan dan mengelola 

kecemasan tersebut, maka akan menghasilkan reaksi positif. Tidak semua 

kecemasan bersifat merusak, kecemasan bisa menjadi tantangan, 

motivator yang kuat dalam menghadapi masalah, penyelesaian konflik 

dan menghasilkan tingkat fungsi yang lebih tinggi. 

b. Reaksi maladaptif 

Pola koping maladaptif terhadap kecemasan dapat muncul melalui 

bermacam-macam bentuk termasuk tingkat laku agresif, merusak diri dan 

isolasi diri, pemborosan uang, menggunakan obat terlarang, pelanggaran, 

mabuk, berjudi, dan tingkah laku seksual yang berlebihan. 
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5. Tingkat Kecemasan 

Menurut Stuart (2013) ada empat tingkat kecemasan yaitu: 

a. Kecemasan ringan, berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan 

sehari-hari; ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan 

meningkatkan lapang persepsinya.  

b. Kecemasan sedang, memungkinkan individu untuk berfokus pada hal 

yang penting dan mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini 

mempersempit lapang persepsi individu.  

c. Kecemasan berat, sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 

cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak 

berfikir tentang hal lain.  

d. Panik, tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan terpengaruh, 

ketakutan dan teror. Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan 

menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan 

untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan 

kehilangan pemikiran rasional. 

6. Respon Kecemasan  

Respon kecemasan menurut Asmadi (2008) yaitu :  

a. Psikoanalisis  

Dalam pandangan psikoanalisis, kecemasan adalah konflik emosional 

yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu id dan superego. Id 

mewakili dorongan insting dan impuls primitif seseorang, sedangkan 

super ego mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan oleh 
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norma-norma budaya seseorang. Ego berfungsi menengahi tuntutan dari 

dua elemen tersebut dan fungsi cemas adalah mengingatkan ego bahwa 

ada bahaya.  

b. Interpersonal  

Dalam pandangan interpersonal, kecemasan timbul dari perasaan takut 

terhadap penolakan saat berhubungan dengan orang lain. Hal ini juga 

dihubungkan dengan trauma pada masa pertumbuhan, seperti kehilangan 

dan perpisahan dengan seseorang yang dicintai, penolakan terhadap 

eksistensi diri oleh orang lain ataupun masyarakat akan menyebabkan 

individu yang bersangkutan menjadi cemas.  

c. Perilaku  

Menurut pandangan perilaku, kecemasan merupakan hasil frustasi. 

Ketidakmampuan atau kegagagalan dalam mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan akan menimbulkan frustasi atau kepusasaan. Keputusasaan 

inilah yang menyebabkan sesorang menjadi cemas. 

7. Faktor Pencetus  

     Faktor pencetus sesorang menjadi cemas menurut Asmadi (2008) dapat 

berasal dari diri sendiri (faktor internal) yaitu tidak memiliki keyakinan akan 

kemampuan diri, maupun dari luar dirinya (faktor eksternal) yaitu dari 

lingkungan seperti ketidaknyamanan akan kemampuan diri, threat 

(ancaman), conflik (pertentangan), fear (ketakutan), unfuled need 

(kebutuhan yang tidak terpenuhi). Namun demikian pencetus kecemasan 

dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu :  
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a. Ancaman terhadap integritas diri, meliputi ketidakmampuan fisiologis 

atau gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari guna pemenuhan 

terhadap kebutuhan dasarnya.  

b. Ancaman terhadap sistem diri yaitu adanya sesuatu yang dapat 

mengancam terhadap identitas diri, harga diri, kehilangan status/peran 

diri dan hubungan interpersonal.  

8. Pengukuran kecemasan 

     Adapun alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan 

menggunakan Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), alat ukur 

yang telah dirancang untuk digunakan dalam setting rumah sakit dan hanya 

terdiri dari 14 item. HADS terdiri dari dua subskala, yaitu anxiety 

(kecemasan) dan depression (depresi). Item-item dalam HADS terdiri dari 7 

item berhubungan dengan anxiety (kecemasan) dan 7 item lainnya 

berhubungan dengan depression (depresi), yang mana penderita 

menggolongkan masing-masing pernyataan dalam 4 skala nilai, dari nilai 0 

(tidak sama sekali) sampai nilai 3 (sangat sering). Nilai yang lebih tinggi 

mengindikasikan adanya permasalahan. Jawaban penderita dijumlahkan 

secara terpisah, yaitu penilaian untuk kecemasan dan penilaian untuk 

depresi, dengan jumlah minimum dan maksimum adalah 0 dan 21 untuk 

masing-masing skala. Titik potong yang direkomendasikan adalah lebih dari 

16 menyatakan kasus berat, titik potong 11-15 merupakan kasus sedang, 

titik potong 8-10 merupakan kasus ringan, dan kurang dari 7 bukan 

merupakan suatu kasus kecemasan atau depresi. Dengan menggunakan 

HADS, diharapkan pasien dapat lebih mudah memberikan respon sesuai 

dengan kondisi yang mereka rasakan. 
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9. Hubungan Kecemasan dengan Tindakan Hemodialisa  

     Cemas merupakan suatu sikap alamiah yang dialami oleh setiap manusia 

sebagai bentuk respon dalam menghadapi ancaman. Namun ketika perasaan 

cemas itu menjadi berkepanjangan (maladaptif), maka perasaan itu berubah 

menjadi gangguan cemas atau anxiety disorders. Beberapa hasil penelitian 

bahkan menengarai bahwa gangguan cemas juga merupakan komorbiditas. 

Seperti halnya pada sakit fisik lainnya, kecemasan pada pasien penyakit 

ginjal kronik stadium terminal sering dianggap sebagai kondisi yang wajar 

terjadi. Penyakit ginjal kronik (PGK) stadium terminal menyebabkan pasien 

harus menjalani hemodialisis. Selain oleh karena penyakit PGK itu sendiri, 

biaya hemodialisis yang cukup mahal mengakibatkan kecemasan maupun 

depresi pada pasien bertambah, sehingga sangat dibutuhkan dukungan sosial 

terhadap para penderita ini (Luana, 2012). Dengan adanya kompleksitas 

masalah yang timbul selama hemodialisis akan berdampak terjadinya 

kecemasan pada pasien. Gangguan psikiatrik yang sering ditemukan pada 

pasien dengan terapi hemodialisis adalah depresi, kecemasan, hubungan 

dalam perkawinan, serta ketidakkepatuhan dalam diet dan obat-obatan. 

Keterbatasan pola atau kebiasaan hidup dan ancaman kematian. Oleh karena 

itu banyak pasien dan keluarganya memerlukan dukungan secara emosional 

untuk mengahadapi kecemasan tentang penyakitnya (Sudirman, 2014). 
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E. Depresi 

1. Definisi Depresi 

     Depresi merupakan gangguan mental umum yang paling banyak 

ditemukan pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis. Depresi 

dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan alam perasaan yang 

ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, murung, tidak 

bersemangat, perasaan tidak berharga, merasa kosong, putus harapan, selalu 

merasa dirinya gagal, tidak berminat pada ADL sampai ada ide bunuh diri 

(Yosep & Hedayati et al., 2009).  

     Semiun (2006) mengungkapkan bahwa depresi merupakan salah satu 

diantara bentuk sindrom gangguan-gangguan keseimbangan mood (suasana 

perasaan). Mood adalah kondisi perasaan yang terus ada yang mewarnai 

kehidupan psikologis kita. Perasaan sedih atau depresi bukanlah lah yang 

abnormal dalam konteks peristiwa atau situasi yang penuh tekanan. Namun 

orang dengan gangguan mood (mood disorder) yang luar biasa parah atau 

berlangsung lama dan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi 

dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Selain itu, Kaplan 

mendefinisikan depresi sebagai suatu periode terganggunya fungsi manusia 

yang dikaitkan dengan perasaan yang sedih serta gejala penyertanya, 

mencakup hal-hal seperti perubahan pola makan, psikomotor, konsentrasi, 

rasa lelah, anhedonia, rasa tak berdaya, putus asa dan bunuh diri (Kaplan, 

2010). 
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2. Ciri – ciri depresi 

Menurut Nevid (2006) ciri-ciri umum dari seseorang yang mengalami 

depresi:  

a. Perubahan pada kondisi emosional  

Perubahan pada kondisi mood (periode terus menerus dari perasaan 

terpuruk, depresi, sedih atau muram). Penuh dengan air mata atau 

menangis serta meningkatkan iritabilitas (mudah tersinggung), 

kegelisahan atau kehilangan kesadaran. 

b. Perubahan dalam motivasi 

Perasaan tidak termotivasi atau memiliki kesulitan untuk memulai 

(kegiatan) dipagi hari atau bahkan sulit bangun dari tempat tidur. 

Menurunnya tingkat partisipasi sosial atau minat pada aktivitas sosial. 

Kehilangan kenikmatan atau minat dalam aktivitas yang menyenangkan. 

Menurunnya minat pada seks serta gagal untuk berespon pada pujian atau 

reward. 

c. Perubahan dalam fungsi dan perilaku motorik 

Gejala-gejala motorik yang dominan dan penting dalam depresi adalah 

retardasi motor yakni tingkah laku motorik yang berkurang atau lambat, 

bergerak atau berbicara dengan lebih perlahan dari biasanya. Perubahan 

dalam kebiasaan tidur (tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, bangun 

lebih awal dari biasanya dan merasa kesulitan untuk tidur kembali). 

Perubahan dalam selera makan (makan terlalu banyak atau terlalu 

sedikit). Perubahan dalam berat badan (bertambah atau kehilangan berat 

badan). Beraktifitas kurang efektif atau energik dari pada biasanya, 
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orang-orang yang menderita depresi sering duduk dengan sikap yang 

terkulai dan tatapan yang kosong tanpa ekspresi. 

d. Perubahan kognitif 

Kesulitan berkonsentrasi atau berpikir jernih. Berpikir negatif mengenai 

diri sendiri dan masa depan. Perasaan bersalah atau menyesal mengenai 

kesalahan dimasa lalu. Kurangnya self-esteem atau merasa tidak adekuat 

dan berpikir kematian atau bunuh diri. 

3. Resiko Depresi 

Orang yang rentan terkena depresi biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: pemurung, sukar untuk bisa merasa bahagia, pesimis menghadapi 

masa depan, memandang diri rendah, enggan bicara, mudah merasa haru, 

sedih, dan menangis, gerakan lamban, lemah, lesu, kurang enegik, keluhan 

psikosomatik, mudah tegang, agitatif, gelisah, serba cemas, khawatir, dan 

takut, mudah tersinggung, tidak ada percaya diri, merasa tidak mampu, 

merasa tidak berguna, merasa selalu gagal dalam usaha, pekerjaan ataupun 

studi , suka menarik diri, pemalu, dan pendiam, dan sulit mengambil 

keputusan.  

4. Tingkatan depresi  

Ada beberapa tingkatan depresi menurut Kusumanto (2010) diantaranya: 

a. Depresi Ringan 

Sementara, alamiah, adanya rasa sedih perubahan proses pikir 

komunikasi sosial dan rasa tidak nyaman. 
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b. Depresi Sedang 

(1) Afek: murung, cemas, kesal, marah, menangis 

(2) Proses pikir: perasaan sempit, berfikir lambat, kurang komunikasi 

verbal komunikasi non verbal meningkat. 

(3) Pola komunikasi: bicara lambat, kurang komunikasi verbal, 

komunikasi non verbal meningkat. 

(4) Partisipasi sosial: menarik diri tak mau melakukan kegiatan, mudah 

tersinggung. 

c. Depresi Berat 

(1) Gangguan afek: pandangan kosong, perasaan hampa, murung, 

inisiaif berkurang. 

(2) Gangguan proses pikir. 

(3) Sensasi somatik dan aktifitas aktifitas motorik: diam dalam waktu 

lama, tiba-tiba hiperaktif, kurang merawat sendiri, tidak mau makan 

dan minum, menarik diri, tidak peduli dengan lingkungan. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Depresi 

     Menurut Zalai et al. (2012) mengatakan bahwa pasien gagal ginjal kronik 

mengalami tekanan psikologis, tingginya prevalensi pasien mengalami 

gejala depresi yang dapat mempengaruhi status kesehatan pasien, ada 

beberapa faktor resiko terjadinya depresi diantaranya: (1) faktor biologis; 

(2) faktor psikologis dan (3) faktor sosial.  

     Menurut Kaplan (2005) dasar penyebab depresi secara pasti tidak 

diketahui, namun faktor yang berhubungan dengan penyebab tersebut 
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seperti: faktor biologi, faktor genetik, dan faktor psikososial. Dimana faktor 

tersebut juga dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya: (1) 

faktor biologi, sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

kelainan pada amin biogenik, seperti: 5 HIAA (5-hidroksi indol asetic acid), 

HVA (Homovanilic acid), MHPG (5methoxy-0-hydroksi phenil glikol), 

didalam darah, urin dan cairan serebrospinal pada pasien gangguan mood. 

Disregulasi amin biogenik yang paling sering terlibat pada gangguan mood 

adalah norepineprin, serotonin, dan dopamine; (2) faktor psikososial 

terdapat empat katagori yang berpotensi menyebabkan depresi, yaitu: stres, 

perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan, pertahanan yang ekstrim 

melawan stres, dan pengaruh hubungan interpersonal dari gangguan afektif. 

Faktor psikososial yang dapat mempengaruhi depresi meliputi peristiwa 

kehidupan dan stressor lingkungan, kepribadian, psikodinamika, kegagalan 

yang berulang, teori kognitif dan dukungan sosial. Para klinisi mempercayai 

bahwa peristiwa kehidupan memegang peranan utama dalam depresi, 

peristiwa kehidupan dan stressor lingkungan yang menyebabkan stres, lebih 

sering mendahului episode pertama gangguan mood dari episode 

selanjutnya. 

     Penelitian Baydogan & Dag (2008) mengatakan bahwa pasien yang 

menjalani hemodialisis mengalami masalah psikososial, keterbatasan 

aktivitas, pembatasan cairan yang dapat menimbulkan depresi. Depresi 

dapat timbul pada pasien baru yang menjalani hemodialisis dimana pada 

tahun pertama pada saat mulai dilakukan terapi hemodialisis hal ini 
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disebabkan oleh perubahan gaya hidup pasien, masalah kehilangan 

pekerjaan, perubahan peran dalam keluarga, perubahan hubungan sosial dan 

waktu yang terbuang untuk dialisis (Son et al., 2009).  

     Erdenen (2010) juga mengatakan bahwa kecemasan dan depresi 

ditemukan lebih sering pada pasien hemodialisis ditemukan juga bahwa 

status perkawinan, pendidikan rendah, pengangguran dan penghasilan 

rendah secara signifikan lebih tinggi pada kelompok pasien. Tingkat 

kecemasan dan depresi secara signifikan lebih tinggi pada perempuan dari 

pada laki-laki.  

6. Depresi Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisis 

     Menurut penelitian Andrade dan Sesso (2012) mengatakan bahwa 

persentase depresi terjadi lebih tinggi pada pasien yang menjalani 

hemodialisis juga menunjukkan bahwa pada pasien hemodialisis yang 

mengalami depresi memiliki penyakit penyerta lebih tinggi dan hasil 

laboratorium berubah lebih besar dari pada pasien gagal ginjal kronik 

dibawah pengobatan konservatif, depresi dapat berhubungan dengan 

pendapatan, pengangguran, penyakit penyerta (jantung) dan kemampuan 

fungsional.  

     Menurut Rai, Rustagi, dan Kohli (2011) mengatakan bahwa tingginya 

prevalensi depresi pada pasien yang menjalani hemodialisis yaitu 47,8%, 

dalam penelitian ini juga mengatakan ada hubungan antara depresi dengan 

gangguan tidur, insomnia 60,9%, resiko sleep apnea 24,6%, depresi lebih 

tinggi pada pasien yang berusia tua, pendapatan rendah, pengangguran dan 
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depresi lebih tinggi pd pasien yg menjalani hemodialisis lebih dari 1 tahun. 

Dalam studi ini juga mengatakan tidak ada perbedaan gender dengan 

depresi. 

7. Pengukuran depresi 

     Alat yang digunakan untuk mengukur (skrining) depresi pada pasien 

GGK yang menjalani hemodialisis yaitu Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), alat ukur yang telah dirancang untuk digunakan dalam 

setting rumah sakit dan hanya terdiri dari 14 item. HADS terdiri dari dua 

subskala, yaitu anxiety (kecemasan) dan depression (depresi). Item-item 

dalam HADS terdiri dari 7 item berhubungan dengan anxiety (kecemasan) 

dan 7 item lainnya berhubungan dengan depression (depresi), yang mana 

penderita menggolongkan masing-masing pernyataan dalam 4 skala nilai, 

dari nilai 0 (tidak sama sekali) sampai nilai 3 (sangat sering). Nilai yang 

lebih tinggi mengindikasikan adanya permasalahan. Jawaban penderita 

dijumlahkan secara terpisah, yaitu penilaian untuk kecemasan dan penilaian 

untuk depresi, dengan jumlah minimum dan maksimum adalah 0 dan 21 

untuk masing-masing skala. Titik potong yang direkomendasikan adalah 

lebih dari 16 menyatakan kasus berat, titik potong 11-15 merupakan kasus 

sedang, titik potong 8-10 merupakan kasus ringan, dan kurang dari 7 bukan 

merupakan suatu kasus kecemasan atau depresi. Dengan menggunakan 

HADS, diharapkan pasien dapat lebih mudah memberikan respon sesuai 

dengan kondisi yang mereka rasakan. 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.2Kerangka Teori 

Sumber: (Alam & Hadibroto, 2008); (Nursalam, 2008); (Zalai, 2012); (Stuart, 

2013); (Hurlock, 2006); (Kaplan, 2005). 

 

 

G. Kerangka Konsep 

 

     

  

 

 

Gambar.2.1 Kerangka Konsep 
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H. Hipotesis  

Menurut Arikunto (2010) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Ada hubungan bermakna antara tingkat kecemasan dengan depresi 

pada pasien yang menjalani hemodialisis dengan pemasangan Av 

shunt pada tangan kanan atau kiri pasien di RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto 

Ho : Tidak ada hubungan bermakna antara tingkat kecemasan dengan 

depresi pada pasien yang menjalani hemodialisis dengan 

pemasangan Av shunt pada tangan kanan atau kiri pasien di RSUD  

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 
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