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Gagal Ginjal Kronis 

Banyak penyakit ginjal yang tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda gangguan 

pada kesehatan. Gagal ginjal mengganggu fungsi normal dari organ-organ tubuh 

lainnya. Penyakit ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir, yang bisa 

berakibat fatal jika tidak didukung dengan perawatan dialisis atau transplantasi ginjal. 

Saat ini, ada lebih dari 7.000 pasien gagal ginjal stadium akhir di Hong Kong yang 

menjalani perawatan dialisis atau transplantasi ginjal - angka ini 90% lebih tinggi 

daripada 10 tahun yang lalu.  

(Terima kasih kepada Dr. S.F. LUI, Konsultan, Divisi Kualitas & Keselamatan, Otoritas 

Rumah Sakit dan Dr. C. S. LI, Konsultan, Departemen Kedokteran, Rumah Sakit Queen 

Elizabeth, yang telah mengulas dan meninjau informasi pada halaman ini.) 

 

1. Apa itu Gagal Ginjal Kronis? 

Fungsi utama ginjal adalah untuk membuang produk sisa metabolisme dan mengatur 

kadar air, elektrolit, asam basa, dan tekanan darah dalam tubuh, memproduksi 

eritropoietin (hormon yang diperlukan untuk memproduksi sel-sel darah merah) dan 

membantu untuk memproduksi vitamin D. Seiring dengan penurunan fungsi ginjal, 

terjadi penumpukan produk sisa metabolisme dan cairan di dalam tubuh, 

menyebabkan gangguan fungsi tubuh - suatu kondisi kesehatan yang dikenal sebagai 

Gagal Ginjal Kronis. 

  

Gagal Ginjal Kronis bisa dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 

‧ Gangguan fungsi ginjal: 51% - 80% dari fungsi ginjal normal 

‧ Gagal ginjal: hanya 25% - 50% dari fungsi ginjal 

‧ Gagal ginjal berat: hanya 15% - 25% dari fungsi ginjal 

‧ Gagal ginjal stadium akhir: kurang dari 10-15% dari fungsi ginjal 

Saat mencapai gagal ginjal stadium akhir, pasien akan membutuhkan beberapa 

bentuk perawatan dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup.  
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2. Siapa yang lebih rentan terhadap Gagal Ginjal Kronis？ 

Pasien yang menderita penyakit-penyakit berikut ini lebih rentan terhadap gagal 

ginjal kronis: 

 Diabetes Melitus (Kencing Manis)  

 Glomerulonefritis (suatu kondisi di mana struktur kecil di dalam ginjal, yang 

dikenal sebagai glomeruli, meradang), termasuk lupus nefritis (radang ginjal 

yang disebabkan oleh Lupus Eritematosus Sistemik ((SLE - Systemic Lupus 

Erythematosus), penyakit dari sistem kekebalan tubuh)  

 Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)  

 Riwayat penyakit ginjal pada keluarga (penyakit ginjal herediter) 

 

 

3. Bagaimana cara untuk mencegah Gagal Ginjal Kronis? 

Beberapa saran untuk mencegah atau mengurangi perkembangan gagal ginjal:  

 Minumlah air dalam jumlah yang cukup untuk menjaga angka keluaran urin 

yang baik (bisa membantu mencegah batu ginjal dan infeksi saluran kemih).  

 Memerhatikan kebersihan pribadi untuk mencegah infeksi saluran kemih. 

Perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih 

(karena uretra yang pendek).   

 Kendali pola makan yang baik - hindari asupan garam berlebih dan daging, 

hindari asupan kalsium yang tinggi dan makanan oksalat untuk pasien 

penderita batu ginjal.  

 Jangan menyalahgunakan obat-obatan, misalnya obat penghilang rasa sakit 

untuk rematik dan antibiotik.  

 Cegah komplikasi dari penyakit awal, misalnya diabetes melitus, hipertensi, 

dll. Kadar gula darah dan tekanan darah harus dikendalikan dengan baik.   

 Perbaiki penyebab obstruksi saluran kemih, misalnya buang batu ginjal dan 

cobalah untuk memperbaiki penyebab awalnya.   

 Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tes urin bisa mendeteksi 

penyakit ginjal stadium awal. Jika pasien menderita hematuria (darah dalam 

urin) atau albuminuria (albumin dalam urin), maka pasien harus 

memeriksakan kesehatannya sesegera mungkin.   

 Lakukan pengobatan terhadap penyakit ginjal, misalnya nefritis, sesegera 

mungkin.  
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4. Apa penyebab Gagal Ginjal Kronis？ 

Penyebab kasus baru dari gagal ginjal kronis stadium akhir di Hong Kong pada tahun 

2008 adalah: 

 Diabetes Melitus  44%   

 Alasan yang tidak diketahui  20%  

 Glomerulonefritis  19%  

 Hipertensi/Penyakit vaskular ginjal  9%  

 Batu ginjal/obstruksi saluran kemih  3%  

 Genetik (misalnya penyakit ginjal polikistik, gangguan di mana kelompok kista 

berkembang di dalam ginjal)  4%  

 Infeksi saluran kemih  1%  

(Sumber dari: Catatan Ginjal Otoritas Rumah Sakit Hong Kong - Penyebab Kasus 

Gagal Ginjal Stadium Akhir Baru Tahun 2008) 

 

 

5. Apakah gejala Gagal Ginjal Kronis bisa dikenali dengan mudah？ 

Penyakit ginjal dan gagal ginjal kronis tidak menunjukkan gejala penyakit yang jelas 

pada stadium awalnya. Gejala ini bisa mencakup:  

 Darah dalam urin / urin berwarna seperti teh atau gelap (hematuria)  

 Urin berbusa (albuminuria)  

 Urin berwarna keruh (infeksi saluran kemih)  

 Rasa nyeri saat buang air kecil  

 Kesulitan untuk buang air kecil (tidak lancar)  

 Pasir/batu dalam urin  

 Peningkatan atau penurunan produksi urin secara signifikan, nokturia (sering 

buang air pada malam hari)  

 Nyeri di pinggang/perut  

 Pembengkakan pergelangan kaki atau kelopak mata, wajah bengkak  

 Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi) 

Jika fungsi ginjal memburuk hingga stadium gagal ginjal berat (kurang dari 25% fungsi 

ginjal normal), bisa terjadi gejala uremia:  

 Sering buang air kecil pada malam hari, penurunan jumlah urin  

 Kehilangan nafsu makan, mual, muntah  
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 Kelelahan, wajah pucat (anemia)  

 Kulit terasa gatal  

 Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)  

 Sesak napas  

 Edema (pembengkakan pergelangan kaki atau kelopak mata)  

 Mengantuk, tidak sadar, kejang, koma 

 

 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Gagal Ginjal 

Kronis? 

Mereka yang mengalami gejala tersebut harus segera berkonsultasi dengan dokter 

keluarga. Karena gejala penyakit ginjal dan gagal ginjal kronis tidaklah jelas, pasien 

mungkin perlu menjalani berbagai macam jenis pemeriksaan, termasuk:   

 Tes urine: untuk melihat apakah ada sel darah merah, sel darah putih, dan 

protein  

 Tes darah untuk mengetahui fungsi ginjal: 

‧ Darah: kadar ureum, kreatinin, protein, dan albumin 

‧ Urin 24 jam untuk melihat konsentrasi kreatinin, protein  

 Sinar-X, uji pemindaian: 

‧ Pemindaian ultrasound (yang bisa menunjukkan bentuk dan struktur ginjal, 

untuk mendeteksi apakah ada obstruksi) 

‧ Pielogram intravena (prosedur radiologi untuk mendeteksi kelainan pada 

sistem kemih)  

 Biopsi ginjal: menggunakan jarum untuk mengambil sampel kecil dari jaringan 

ginjal dengan bantuan anestesi lokal dan memeriksa jaringan di bawah 

mikroskop. Biopsi ini bisa mendiagnosis radang ginjal.  

 

 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap Gagal Ginjal Kronis？ 

Gagal ginjal kronis tidak bisa disembuhkan, sehingga tujuan dari pengobatan adalah 

untuk memperlambat proses berkembangnya gagal ginjal, mengurangi komplikasi, 

dan mengendalikan gejala penyakit. Penting sekali untuk mengendalikan penyakit 

awal yang mendasari terjadinya gagal ginjal kronis, misalnya diabetes melitus, 

hipertensi, nefritis, dll. Pasien harus melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan 
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secara berkala; mengikuti saran medis secara ketat sehubungan dengan pola makan, 

olahraga, dan obat-obatan untuk mengendalikan kondisi kesehatan mereka.   

Kendali pola makan 

Pasien yang menderita gagal ginjal kronis harus mengikuti pola makan yang tepat. 

Mengurangi asupan protein secara tepat bisa membantu memperlambat proses 

berkembangnya gagal ginjal. Pasien juga harus membatasi asupan kalium, fosfor, 

natrium, dan air, serta mengendalikan kadar kolesterolnya.  

Obat 

Obat secara umum meliputi: 

 Obat untuk mengendalikan tekanan darah: misalnya Penghambat enzim 

konversi angiotensin (ACE - Angiotensin-converting enzyme) atau penyekat 

reseptor Angiotensin II untuk melindungi fungsi ginjal.  

 Eritropoietin untuk mendukung pembentukan sel darah merah.  

 Vitamin D untuk mendukung metabolisme tulang.  

 Pengikat fosfat untuk menurunkan konsentrasi fosfor dalam darah. 

Pengobatan pengganti ginjal 

Seorang pasien tidak bisa membuang produk sisa metabolisme dan kelebihan cairan 

yang terakumulasi dalam tubuh apabila sudah memasuki stadium akhir gagal ginjal 

(kapasitas hanya 10% hingga 15% dari fungsi ginjal normal). Beberapa bentuk 

pengobatan pengganti ginjal diperlukan oleh pasien untuk bisa bertahan hidup.  

Pengobatan pengganti ginjal mencakup: 

Dialisis: saat ini, hemodialisis dan dialisis peritoneal merupakan dua jenis 

pengobatan dialisis utama. 

i) Hemodialisis 

Hemodialisis - yang dikenal sebagai "cuci darah", menggunakan alat dialiser (ginjal 

buatan) untuk membuang kelebihan cairan, elektrolit, dan produk sisa metabolisme 

dari darah. Darah diambil dari tubuh pasien melalui akses pembuluh darah seperti 

fistula arteriovenosa (koneksi dibuat antara arteri dan vena di lengan bagian bawah) 

atau sebuah kateter vena dimasukkan ke dalam pembuluh darah utama di leher. 

Darah diedarkan oleh mesin dialisis dengan kecepatan sekitar 200cc/menit, 

melewati ginjal buatan untuk menyaring produk sisa metabolisme dan kelebihan 

cairan. Darah yang sudah "dibersihkan" lalu dikembalikan ke dalam tubuh 

pasien. Seorang pasien mungkin memerlukan 2 hingga 3 kali pengobatan 

hemodialisis per minggu, dan setiap sesi pengobatan akan memakan waktu 4 hingga 

6 jam. Hemodialisis bisa dilakukan di pusat dialisis atau di rumah (di malam hari) bagi 
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mereka yang mampu melakukannya.  

 

            

Kelebihan: cepat, efektif, hanya 2 hingga 3 kali tindakan pengobatan per minggu, 

terapi sesaat. 

Kelemahan: harus pergi ke pusat dialisis untuk dilakukan tindakan pengobatan, 

pengobatan hanya dilakukan sesaat saja dan biayanya mahal. 

Pusat layanan Hemodialisis: 

 Unit Ginjal Otoritas Rumah Sakit (bagi mereka yang tidak cocok untuk 

pengobatan dialisis peritoneal)  

 "Hemodialisis Malam Hari dengan program dukungan rumah" yang 

disediakan oleh Otoritas Rumah Sakit bersama-sama dengan Hong Kong 

Kidney Foundation Limited  

 Pusat Hemodialisis diselenggarakan oleh organisasi amal   

 Pusat Hemodialisis rumah sakit swasta 

ii) Dialisis peritoneal 

Dialisis peritoneal - yang dikenal sebagai "pembersihan perut", memanfaatkan 

pembuluh darah pada peritoneum (selaput tipis yang melapisi bagian dalam perut 

dan mengelilingi serta menopang organ-organ perut) yang memungkinkan 

dilakukannya proses dialisis. 

Suatu kateter dialisis peritoneal ditanamkan ke dalam perut pasien sebagai saluran 

tempat keluar masuknya cairan dialisis. Cairan dialisis memungkinkan produk sisa 
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metabolisme menyebar keluar dari dalam tubuh dan meresap ke dalam cairan 

dialisis, untuk kemudian dibuang bersama dengan kelebihan cairan dalam tubuh. 

Dialisis peritoneal dilakukan di rumah dan bisa bersifat terus menerus atau sesaat: 

- Dialisis Peritoneal Ambulatori Berkelanjutan - CAPD (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis) 

 

Sekitar 90% dari pasien di Hong Kong menggunakan metode pengobatan ini.    

Pengobatan dialisis (pertukaran cairan dialisis) dilakukan di rumah. Cairan dialisis 

dimasukkan ke dalam perut melalui kateter yang ditanamkan ke dalam tubuh dan 

cairan dialisis dibiarkan berada di dalam rongga perut selama 4 hingga 10 jam. 

Selama jangka waktu ini, produk sisa metabolisme akan terdifusi ke dalam cairan 

dialisis. Cairan dialisis lalu dikeluarkan dari tubuh (bersama dengan produk sisa 

metabolisme) setelah 4-10 jam dan cairan dialisis baru dimasukkan ke dalam perut 

kembali. Proses ini diulang sebanyak 3-4 kali per hari.   

Kelebihan: membuang produk sisa metabolisme dan kelebihan cairan secara terus 

menerus, mengurangi beban kerja jantung, dan pasien bisa melakukan aktivitas 

normal selama proses dialisis. 

Kelemahan: risiko peritonitis (radang peritoneum) dari pertukaran cairan, namun 

komplikasi ini memiliki tingkat kemungkinan yang rendah jika proses dialisis 

dilakukan dengan hati-hati.  

 

- Dialisis Peritoneal Otomatis 
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Pengobatan dialisis dilakukan saat tidur di malam hari, dengan menghubungkan 

tubuh ke mesin dialisis peritoneal otomatis sebelum tidur setiap malam hari. Mesin 

akan menukar cairan dialisis secara otomatis setiap jam atau lebih lama sepanjang 

malam (selama 10 hingga 12 jam). 

 

Kelebihan dari dialisis peritoneal adalah bahwa pasien bisa mengurus dirinya sendiri 

dan kadar toksin serta cairan dalam tubuh akan tetap stabil. Pasien bisa 

mempertahankan kehidupan sosial dan kerja yang relatif normal. Ada risiko infeksi, 

namun tingkat kemungkinannya rendah jika proses dialisis dilakukan dengan 

hati-hati.  

iii) Transplantasi ginjal 

Merupakan transplantasi bedah ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal. Ginjal 

donor bisa berasal dari orang yang sudah meninggal (mati batang otak) atau 

disumbangkan dari orang yang masih hidup (anggota keluarga). Pada tahun 2008, 77 

orang menjalani operasi transplantasi ginjal di Hong Kong (66 orang dengan ginjal 

yang berasal dari donor yang sudah meninggal dan 11 orang dengan ginjal yang 

berasal dari donor yang masih hidup). Ada sekitar 1.600 pasien yang menunggu 

giliran untuk menjalani operasi transplantasi ginjal. 

Transplantasi ginjal sangatlah sukses:  

Tingkat kelangsungan hidup pasien dalam jangka waktu 1 tahun dan 5 tahun: 

Transplantasi ginjal dari donor yang sudah meninggal - 95% dan 89%; transplantasi 

ginjal dari donor yang masih hidup - 96% dan 95% 
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Tingkat kelangsungan hidup transplantasi ginjal dalam jangka waktu 1 tahun dan 5 

tahun: Transplantasi ginjal dari donor yang sudah meninggal - 92% dan 84%; 

transplantasi ginjal dari donor yang masih hidup - 94% dan 89%. 

Operasi transplantasi ginjal bisa menyebabkan komplikasi, yang paling sering 

diperhatikan adalah "penolakan" dari tubuh pasien. Pasien harus mengonsumsi 

berbagai jenis obat-obatan dan memerhatikan berbagai macam keterampilan 

perawatan kesehatan diri. 

 

 

8. Apa komplikasi dari Gagal Ginjal Kronis? 

Gagal ginjal kronis memengaruhi hampir semua bagian dari tubuh manusia. 

Komplikasi utama meliputi: 

 Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)  

 Anemia  

 Penyakit kardiovaskular  

 Penyakit dan patah tulang 

 

 Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Gagal Ginjal 

Kronis? 

 Memahami kondisi dan metode pengobatan  

 Kendalikan penyakit ginjal dengan mengikuti saran medis berikut ini - 

termasuk keterampilan pengobatan dan perawatan diri, misalnya terapi pola 

makan, obat-obatan, dan dialisis, dll.   

 Lakukan konsultasi dan pemeriksaan lanjutan secara berkala untuk memantau 

proses perkembangan penyakit. 
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