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ABSTRAK 
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Gambaran Perilaku Pasien Hemodialisa Dalam Mengontrol Cairan Tubuh Di 

Rumah Sakit Tahun 2020 

 

Prodi D3 Keperawatan 2020 

 

Kata kunci : Perilaku Hemodialisa Cairan Tubuh 

 

(xv + 58 +  lampiran) 

 

Latar belakang: Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. 

Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. 

Cairan pada tubuh manusia ini umumnya terkait dengan proses transport, ekskresi, 

maupun lubrikasi. Tujuan: penelitian ini untuk mengidentifikasi sejauh mana 

Gambaran Perilaku Pasien Hemodialisa Dalam Mengontrol Cairan Tubuh Di 

Rumah Sakit Tahun 2020. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif dengan metode penelitian: systematic review. Peneliti mengumpulkan 

beberapa jurnal terkait topic melalui penulusaran dari database online Google 

Scholar untuk di telaahdan di analisis. Hasil penelitian: systematic review yang 

dilakukan pada 10 artikel terdapat  kategori buruk lebih tinggi dibandingkan 

kategori baik, seperti 6 (60%) artikel kategori perilaku buruk, dan 4 (40%) artikel 

kategori berperilaku baik. Simpulan: ada 2 kategori perilaku pasien baik dan 

buruk dari systematic review 10 artikel yang telah ditelaah.  
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ABSTRACT 

 

Roseli Ayu Putri 

 

The description of hemodialysis patient behaviour in controlling body fluids in 

hospital years 2020 

 

The D3 of Nursing Prodi 2020 

 

Key words: Behavior of hemodialysis body fluids 

 

(XV + 58 + appendix) 

Background: Behavior is the action or activity of the human being itself that has 

a very wide expanse among others: walking, talking, crying, laughing, working, 

lectures, writing, reading, and so on. Hemodialysis is the process of cleansing the 

blood by accumulated waste garbage. Fluid in the human body is generally 

related to the process of transport, excretion, or lubrication. Objectives: This 

study to identify the extent to which the figure of hemodialysis patient behavior in 

controlling body fluids in hospital year 2020. The draft research used is a 

descriptive study with research methods: systematic review. Researchers 

collected several topic-related journals through the transmission of a Google 

Scholar online database for the study and analysis. Research results: Systematic 

reviews conducted on 10 articles there are worse categories higher than good 

categories, such as 6 (60%) Bad behavior category articles, and 4 (40%) Article 

categories behave well. Conclusion: There are 2 categories of good and bad 

patient behaviour from systematic review of 10 articles that have been studied.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dalam bahasa 

Inggris perilaku disebut dengan behavior yang artinya kelakuan, tindak-tanduk 

jalan. Perilaku juga tediri dari dua kata peri dan laku, peri yang artinya sekeliling, 

dekat, melingkupi dan laku artinya tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk.Secara 

etimologis perilaku artinya setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat 

dilihat.Melihat beberapa uraian tersebut nampak jelas bahwa perilaku itu adalah 

kegiatan atau aktifitas yang melingkup seluruh aspek jasmaniah dan rohaniah 

yang bisa dilihat. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang 

tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2010). 

Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah 

buangan. Hemodialisa digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau 

pasien berpenyakit akut yang membutuhkan hemodialisa waktu singkat 

(Notoatmodjo, 2015). 
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Perilaku mengontrol cairan pada pasien hemodialisa dapat ditingkatkan 

dengan memberikan dukungan baik dari tenaga kesehatan dan keluarga pasien 

selama menjalani hemodialisis dan training efikasi diri.Penurunan atau kegagalan 

fungsi ginjal berupa penurunan fungsi ekskresi, fungsi pengaturan dan fungsi 

hormonal dari ginjal sebagai kegagalan sistem sekresi yang menyebabkan 

menumpuknya zat-zat toksik dalam tubuh yang kemudian menyebabkan sindroma 

urine. Manajemen pada pasien gagal ginjal tahap akhir salah satu terapinya adalah 

hemodialisa. Pasien yang melakukan terapi hemodialisaakan tetap mengalami 

sejumlah permasalahan dan komplikasi serta adanya berbagai perubahan pada 

bentuk dan fungsi sistem dalam tubuh (Wijayanti, 2017). 

Kepatuhan pasien dalam mengurangi asupan cairan dirasakan masih kurang 

oleh kebanyakan perawat ruangan hemodialisa, merupakan salah satu prioritas 

utama diagnosa keperawatan yang ditegakkan dalam memberikan pelayanan 

keperawatan, pasien GGK yang menjalani HD rutin di rumah sakit panti rapih  

64,29% penderita GGK tidak patuh dalam mengurangi asupan cairan (Kamaludin, 

2009). Cairan yang dikonsumsi penderita penyakit ginjal harus diawasi dengan 

seksama karena rasa haus bukan lagi petunjuk yang dapat dipakai untuk 

mengetahui hidrasi tubuh (Endang et al 2011). 

Kualitas hidup merupakan keadaan dimana seseorang mendapat kepuasaan 

dan kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup tersebut menyangkut 

kesehatan fisik dan kesehatan mental yang berarti jika seseorang sehat secara fisik 

dan mental maka orang tersebut akan mencapai suatu kepuasan dalam hidupnya. 

Kesehatan fisik itu dapat dinilai dari fungsi fisik, keterbatasan peran fisik, nyeri 
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pada tubuh dan persepsi tentang kesehatan.Kesehatan mental itu sendiri dapat 

dinilai dari fungsi sosial, dan keterbatasan peran emosional (Rustandi et al 2018). 

Kegagalan fungsi ginjal dapat menimbulkan komplikasi gangguan kesehatan 

lainnya, salah satunya adalah kondisi overload cairan yang merupakan faktor 

pemicu terjadinya gangguan kardiovaskuler bahkan kematian yang terjadi pada 

pasien GGK (Prajayanti et al 2018). Dampak yang terjadi akibat penyakit gagal 

ginjal kronis penderitanya akan mengalami kerusakan ginjal dengan LFG normal 

>  90 ml/mnt, kerusakan ginjal dengan LFG 60-89 ml/mnt (disertai peningkatan 

tekanan darah), penurunan LFG sedang 30-59 ml/mnt (disertai hiperfosfatemia, 

hipokalcemia, anemia, hiperparatiroid, hipertensi), penurunan LFG  berat 15-29 

ml/mnt (disertai malnutrisi, asidosis metabolic, cendrung hiperkalemia dan 

dislipidemia) dan gagal ginjal (WHO, 2010). 

Pemberian terapi dialisis pada gagal ginjal bertujuan untuk memperpanjang 

umur dan mempertahankn kualitas hidup, dialisis dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara hemodialisa. Sebagian besar terapi hemodialisa dilakukan di 

ruang rawat inap atau di unit hemodialisa. Di Indonesia hemodialisa umumnya 

dilakukan dua kali dalam seminggu dan satu sesi hemodialisa memakan waktu 

selama 5 jam. 

Menurut data dunia World Health Organization (WHO) dalam Ratnawati 

(2014), secara global lebih dari 500 juta orang mengalami penyakit GGK. 

Artinya, sekitar 1,5 juta orang harus menjalani hidup bergantung pada terapi 

pengganti ginjal atau hemodialisa (HD), dengan insidensi sebesar 8% dan terus 

bertambah setiap tahunnya. Terapi hemodialisa akan merubah ritme kehidupan 
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seseorang, baik bagi pasien maupun keluarganya. Perubahan yang terjadi meliputi 

pola makan, pola minum, pola tidur, terapi obat-obatan, dan aktivitas 

kehidupannya yang terjadi di rumah serta di masyarakat (Sathvik et al., 2011). 

Penderita gagal ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal untuk mempertahankan 

hidupnya. Beberapa terapi pengganti ginjal antara lain cangkok ginjal dan dialisis. 

Dialisis merupakan proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk 

limbah dari dalam tubuh ketika ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. 

Semua mengalami gagal ginjal kronis dengan kreatinin endogen di bawah 3 

ml/menit. Tidak ada pasien ada bukti klinis edema atau dibesarkan tekanan vena 

jugularis. Semua kecuali dua pasien memiliki tekanan arteri berarti lebih besar 

dari 110 mmHg. Mengukur spektroskopi impedansi pada frekuensi 50. 

Pengukuran dilakukan sebelum dimulainya perawatan HD dengan pasien yang 

duduk santai di kursi dialisis. Elektroda yang melekat ke satu tangan dan satu kaki 

pada sisi yang sama dari tubuh (Relawati et al 2015). 

Masalah umum yang banyak dialami oleh pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa adalah perilaku dalam mengontrol cairan, sehingga banyak 

pasien hemodialisa yang mengeluh sesak nafas karena kelebihan cairan. 

Pengontrolan cairan merupakan hal yang sangat kurang dipatuhi dalam 

menajemen diri pasien hemodialisa (Wijayanti, 2017). 

Di dunia, sekitar 2.622.000 orang telah menjalani pengobatan End – Stage 

Renal Disease (ESRD) pada akhir tahun 2010, sebanyak 2.029.000 orang (77%) 

diantaranya menjalani pengobatan hemodialisis dan 593.000 orang (23%) 

menjalani transplantasi ginjal. Sedangkan kasus gagal ginjal di Indonesia, setiap 
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tahunnya masih terbilang tinggi karena masih banyak msyarakat Indonesia tidak 

menjaga pola makan dan kesehatan tubuhnya. Dari survey yang dilakukan 

PERNEFRI (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) pada tahun 2009, prevalensi 

gagal ginjal kronik di Indonesia sekitar 12,5 % berarti sekitar 18 juta orang 

dewasa di Indonesia menderita penyakit gagal ginjal kronik (Fahmi, 2016). 

Di Amerika Serikat, kejadian dan prevalensi gagal ginjal meningkat, dan 

jumlah orang dengan gagal ginjal yang dirawat dengan hemodialisa dan 

transplantasi diproyeksikan meningkat dari 340.000 di tahun 1999 dan 651.000 

dalam tahun 2010. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010.Penyakit 

gagal ginjal kronik, merupakan penyebab kematian ke-27 di dunia pada tahun 

1990 dan meningkat di urutan ke-18 pada tahun 2010. Sedangkan di Indonesia, 

perawatan penyakit ginjal merupakan ranking kedua dengan pembiayaan terbesar 

dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung (Fahmi, 2016). 

Hasil Riskesdas 2013, menunjukkan pravalensi meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur, dengan peningkatan yang tajam. Sedangkan Aceh 

merupakan provinsi dengan pravalensi tertinggi kedua 0,4% setelah Sulawesi 

Tengah sebesar 0,5%. Penyakit ginjal kronis merupakan masalah kesehatan 

masyarakat global dengan pravelensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat, 

prognosis yang buruk dan biaya yang tinggi. Peningkatan penyakit ginjal kronik 

berhubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk di usia lanjut dan juga 

diabetes mellitus serta hipertensi (Fahmi, 2016). 

Di Indonesia sendiri menurut Indonesian Renal Registry (IRR) pada tahun 

2011 sekitar15.353 pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa. Di Jawa 
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Timur, 1-3 dari 10.000 penduduknya mengalami gagal ginjal kronik. Data yang 

diperoleh dari data Administrasi ruang Hemodialisa RSUD Dr. Harjono Ponorogo 

pada tahun 2014 terdapat sekitar 200 pasien hemodialisa, sedangkan pada tahun 

2015 terhitung Januari sampai Oktober terdapat peningkatan yaitu 250 pasien 

hemodialisa baik itu pasien baru maupunlama (Wijayanti, 2017). 

Kesuksesan hemodialisa tergantung pada kepatuhan pasien. Pada penyakit 

ginjal tahap akhir urine tidak dapat dikonsentrasikan atau diencerkan secara 

normal sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan elektrolit. Dengan tertahannya 

natrium dan cairan bisa terjadi edema di sekitar tubuh seperti tangan, kaki dan 

muka. Penumpukan cairan dapat terjadi di rongga perut disebut asites, sehingga 

penting bagi pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan guna mengurangi 

terjadinya kelebihan cairan. Selain itu natrium dan cairan yang tertahan akan 

meningkatkan risiko terjadinya Gagal Jantung Kongestif. Pasien akan menjadi 

sesak akibat ketidakseimbangan asupan zat oksigen dengan kebutuhan tubuh 

(Wijayanti, 2017).  

Pengontrolan cairan sangat penting guna mengurangi risiko kelebihan volume 

cairan antara waktu dialisa. Pengontrolan cairan pada pasien hemodialisa adalah 

faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan terapi. Pasien hemodialisa 

yang tidak mematuhi pengontrolan cairan dapat mengalami komplikasi. 

Manajemen pengontrolan cairan dan makanan akan berdampak terhadap 

penambahan berat badan di antara dua waktu hemodialisa. Penambahan berat 

badan diantara dua waktu dialisis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

lingkungan, gizi, perilaku, fisiologis, dan psikologis. Selain itu, dukungan sosial 
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dari perawat dan keluarga juga diperlukan untuk menjaga agar pasien tetap 

konsisten terhadap pengontrolan cairan karena perawat berinteraksi langsung 

dengan pasien pada setiap sesi hemodialisa. Perawat dapat senantiasa 

mengingatkan pasien untuk senantiasa patuh terhadap pengontrolan cairan. 

Dukungan sosial dari keluarga dapat berupa informasi, dukungan penilaian, 

dukungan emosional dan instrumental. Sedangkan dalam penelitian Retno, bahwa 

training efikasi diri merupakan cara efektif dalam meningkatkan kepatuhan 

terhadap pengontrolan cairan yang ditunjukkan dengan menurunnya rata-rata 

kenaikan BB diantara waktu hemodialisa (Wijayanti, 2017).  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ini bertujuan untuk lebih mengetahui dan melihat gambaran pengetahuan pasien 

hemodialisa dalam mengontrol cairan dalam tubuh dirumah sakit santa Elisabeth 

medan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimana Gambaran Perilaku 

Pasien Hemodialisa Dalam Mengontrol Cairan Tubuh Di Rumah Sakit tahun 

2020” 

 

1.3.Tujuan 

Mengetahui Gambaran Perilaku Pasien Hemodialisa Dalam Mengontrol 

Cairan Dalam Tubuh Di Rumah Sakit tahun 2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan sumber bacaan mengenai 

perilaku pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi praktek keperawatan 

Sebagai masukan bagi bidang keperawatan dalam menganjurkan perilaku 

pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh. 

2. Bagi pasien hemodialisa 

Sebagai masukan bagi pasien hemodialisa agar dapat melatih diri dam 

memahami dalam mengontrol cairan dalam tubuh. 

3. Bagi Institusi 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam bidang keperawatan khususnya 

dalam menggambarkan pasien-pasien dibidang teknologi kesehatan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

perilaku pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Anatomi Dan Fisiologi Urinaria 

2.1.1 Ginjal 

Manusia memiliki dua buah ginjal (ren), yang berbentuk seperti kacang 

merah dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tebalnya 3 cm. lokalisasi 

ginjal adalah didalam kavum abdominis, berada disebelah kanan dan kiri kolumna 

vertebralis. Ujung cranial disebut polus superior (polus kranial) dan ujung kaudal 

disebut polus inferior (polus kaudalis), membentuk fasies anterior dan fasies 

posterior. Kedua permukaan tersebut membentuk margo lateralis dan margo 

medialis. Pada margo medialis terdapat hilum renale, yang merupakan tempat 

keluar masuk arteri renalis, ureter, dan serabut-serabut saraf. Pada polus superior 

terdapat glandula suprarenalis (Manaba, 2016). 

 

2.1.2 Struktur ginjal 

Ginjal terdiri dari korteks dan medulla renalis. Korteks renalis berwarna 

pucat dengan permukaan kasar. Medulla renalis berwarna agak gelap, terdiri dari 

12-20 piramida. Dasar piramida, yang disebut basis piramida, berada pada 

korteks.Apeks piramida disebut papilla renalis, terletak menghadap kearah medial, 

yang bermuara pada kaliks minor. Di antara satu piramida dengan piramida 

lainnya terdapat jaringan korteks, yang disebut kolumna renalis bertini.Setiap 

piramida, bersama-sama dengan kolumna renalis bertini yang ada disampingnya, 
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membentuk lobus renalis yang berjumlah 5-14 buah. Pada setiap papilla renalis 

bermuara 10-40 buah duktus yang mengalirkan urine ke kaliks mayor (Manaba, 

2016). 

 Hilum renalis meluas membentuk sinus renalis, dan di dalam sinus renalis 

terdapat pelvis renalis, yang merupakan pembesaran ureter kearah cranial. Pelvis 

renalis terbagi menjadi 2-3 kaliks mayor dan setiap kaliks mayor terbagi menjadi 

3-4 buah kaliks minor (Manaba, 2016). 

 

2.1.3 Anatomi ginjal 

Ginjal terletak di belakang kavum abdominis, retroperitoneal, di kiri-kanan 

kolumna vertbralis, setinggi vertebra lumbalis 1-4. Ginjal kanan terletak lebih 

rendah daripada ginjal kiri karena adanya hai disebelah cranial ginjal kanan.Ginjal 

kiri dan ginjal kanan terletak berdampingan dengan organ-organ yang ada 

disekitarnya, baik pada prmukaan anterior maupun posterior (Manaba, 2016). 

Permukaan anterior ginjal berbentuk cembung. Permukaan anterior ginjal kiri 

berbatasan dengan pancreas, lambung, limpa, duodenum, dan fleksurea coli 

sinistra.Permukaan anterior ginjal kanan terletak ginjal kanan terletak berbatas 

dengan permukaan posterior lobus dekster hepatis, fleksure coli sinistra, dan 

duodenum. Pada permukaan posterior, ginjal kiri berbatasan  dengan kosta XI, 

kosta XII, prosessus transverses vertebra lumbalis 1, dan m.kuadratus lumborum. 

Permukaan posterior ginjal kanan berbatasan dengan diafragma torasis, kosta XII, 

prosessus transverses vertebra lumbal 2, m.kuardatus lumborum, dan m.psoas 
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mayor.Ginjal difiksasi oleh fasia renalis, vasa renalis, dan korpus adiposum 

(Manaba, 2016). 

Unit fungsional ginjal adalah suatu nefron, yang terdiri dari glomerulus, 

kapsula bowman, tubulus kontortus proksimal, lrngkukng henle, tubulud kontortus 

distal, tubulus rektus, tubulus koligentes, dan duktus koligentes (Manaba, 2016). 

 

2.1.4 Ureter 

Ureter adalah suatu jaringan yang dibentuk oleh jaringan polos dengan ukuran 

panjang 25-30 cm. ureter menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Sebagian 

ureter berada didalam kavum abdominis, disebut pars abdominalis, dan sebagian 

dari pelvis renalis, yang meninggalkan ginjal melalui hilum renale, berada di 

sebelah dorsal vasa renalis (Manaba, 2016). 

Kedua ureter bermuara ke dalam vesika urinaria dengan jarak 5 cm satu sama 

lain. Ureter berjalan secara oblik sepanjang 2 cm di dalam dinding vesika urinaria 

sebelum bermuara ke dalam vesika urinaria, disebut ostium ureteris. 

Terdapat 3 tempat penyempitan ureter, yakni pada: 

1. Peralihan pelvis renalis menjadi ureter 

2. Ketika menghilangnyaa.iliaka komunis 

3. Ketika bermuara ke dalam vesika urinaria (Manaba, 2016) 

2.1.5 Vesika urinaria 

Vesika urinaria atau kandung kemih merupakan sebuah kantong yang 

dibentuk oleh jaringan ikat dan otot polos, serta berfungsi sebagai tempat 
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penyimpanan urine. Volume vesika urinaria adala 2000-3000 cc. morfologi vesika 

urinaria sangat bervariasi, dan ditentukan oleh usia, jenis kelamin, dan volume. 

 Dalam keadaan kosong, vesika urinaria mempunyain4 buah dinding, 

yakni: 

1. Fasies superior, berbentuk segitiga dengan basis/dasar  menghadap kea rah 

posterior 

2. Fasies infero-lateral, ada 2 buah yang saling bertemu dibagian anterior 

membentuk sisi anterior yang bulat, dan di bagian inferior membentuk 

kolum vesikae, yang difiksasi oleh diafragma urogenitalis. Fasies infero-

lateral dan fasies superior bertemu di bagian ventral membentuk apeks 

vesikae. 

3. Fasies posterior, membentuk fundus (basis vesikae) (Manaba, 2016). 

Di sebelah dorsal vesika urinaria, peritoneum membentuk refleksi kea rah 

uterus pada wanita, dan rectum pada pria. Di antara simfisis os pubis dan vesika 

urinaria terdapat spasium retropubis, berbentuk huruf U, berisi jaringan ikat 

longgar, lemak, dan pleksus venosus (Manaba, 2016). 

Dari apek vesikae sampai ke umbilicus terdapat ligamentum umbilical 

medianum, yang merupakan sisa dari urakus. Sisa arteri umbilical membentuk 

ligamentum umbilical lateral. Ketiga ligamentum tersebut dibungkus oleh 

peritoneum parietal membentuk plika umbilikalis media dan plika umbilikalis 

lateral. Pada fundus vesikae terdapat trigonum vesikae lieutaudi, tempat bermuara 

ureter pada sudut kranio-dorsal dan pangkal uretra dari sudut kaudal (ostium 

uretrae internum) (Manaba, 2016). 
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2.1.6 Uretra 

Uretra merupakan suatu saluran fibromuskular. Uretra dilalui oleh urine dari 

vesika urinaria.Saluran ini menutup pada saat kosong. Pada pria, uretra juga 

dilalui oleh semen (spermatozoa). Ada beberapa perbedaan antara uretra wanita 

dan uretra pria: 

1. Uretra wanita 

Panjang uretra wanita adalah 4 cm, terletak dibagian anterior 

vagina.Muaranya disebut ostium uretrae eksternum, yang berada didalam 

vestibulum vaginae, disebelah ventral ostium (mulut) vagina, di antara kedua 

ujung anterior labia minor. Uretra wanita berjalan melalui diafragma pelvis dan 

diafragma urogenital. Uretra ini difiksasi pada pubis oleh serabut-serabut 

ligamentum pubovesikalis. 

2. Uretra pria 

Uretra pria dimulai pada kolum vesikae. Panjang uretra pada pria adalah 20 

cm, berjalan menembus kelenjar prostat, diafragma pelvis, diafragma urogenital, 

dan penis. Uretra pada pria dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a) Pars prostatika, 

b) Pars memberanasea, 

c) Pars spongiosa. (Manaba, 2016) 

Uretra pars prostatika, berjalan melalui prostat, panjang kira-kira 3 cm, 

dan mempunyai banyak lumen yang lebih besar daripada yang lain. Uretra pars 

membranesea berjalan kearah kaudo-ventral, mulai dari apeks prostat menuju 
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menuju ke bulbus penis. Uretra pars membranesea merupakan bagian terpendek 

dan tersempit. Panjang uretra pars membranesea adalah sekita 1-2 cm, terletak 2,5 

cm didorsal tepi kaudal simfisis os pubis. (Manaba, 2016) 

Uretra pars spongiosa berada didalam korpus spongios penis, berjalan 

didalam bulbus penis, korpus penis, sampai pada kelenjar penis. Panjang uretra 

pars spongios kira-kira 15 cm. lumennya besar, membentuk pelebaran didua 

tempat yaitu didalam bulbus penis disebut fossa intrabulbarris, dan pada glans 

penis disebut fossa navikularis uretrae (Manaba, 2016). 

Ostium uretrae eksternum terdapat pada ujung kelenjarpenis, dan merupakan 

bagian paling sempit. 

 

 

 

 

Gambar anatomi ginjal 
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2.2. Perilaku Pasien Hemodialisa 

Perilaku artinya setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. 

Melihat beberapa uraian tersebut nampak jelas bahwa perilaku itu adalah kegiatan 

atau aktifitas yang melingkup seluruh aspek jasmaniah dan rohaniah yang bisa 

dilihat. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010). 

Perilaku yang dilakukan mungkin jarang mendapatkan hambatan tersendiri 

kecuali dengan orang yang memiliki keseharian nya mempunyai penyakit yang 

dapat menghambat perilakunya/aktifitas keseharian. Pada orang yang memiliki 

penyakit tertentu akan mengalami hambatan pada saat menjalani perilaku/ 

aktifitas ksehari-hari missal pada orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus 

yang msudah memiliki ulkus, hipertensi,  Congestive Heart Failure CHF (gagal 

jantung) dan lain sebagainya. Berbeda lagi dengan hal nya orang yang sedang 

menjalani terapi hemodialisa, sangat mengalami keterbatasan perilaku/aktifitas 

yang dijalani karena dipasang alat hemodialisis. Observasi yang telah dilakukan 

diruang hemodialisa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, orang 

yang menjalani hemodialisa hanya dapat melakukan tiduran, tidur, makan, 

minum, duduk (Notoatmodjo, 2010). 

Perilaku saat terapi hemodialisa sangat terbatas dari situ timbul komplikasi 

intradialisis, contoh sehari-hari pasien dirumah melakukan aktifitas dengan 

biasanya seperti berjalan, bekerja dan lain sebagainya tetapi saat pasien 

melakukan hemodialisa akan berdiam dengan keadaan duduk dan tidur dalam 
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jangka waktu yang cukup lama sekitar4-5 jam setiap hari nya, yang biasanya otot 

yang bergerak semestinya tapi saat menjalani terapi tidak dapat bekerja dengan 

baik itu dan membuat otot menjadi kram dan kaku, kram dan kaku pada otot 

adalah salah satu contoh dari komplikasi intradialisis. Latihan fisik didefinisikan 

sebagai pergerakan terencana, terstruktur yang dilakukan untuk memperbaiki atau 

memelihara satu atau lebih aspek kebugaran fisik (Notoatmodjo, 2010). 

 

2.2.1. Hemodialisa 

Ginjal yang tak dapat difungsikan lagi untuk mengatur atau mengelola 

cairan dalam tubuh yang bisa mengakibatkan penumpukan cairan dalam ginjal 

dan bisa mengakibatkan bengkak (edema), dan juga bisa mengakibatkan sesak 

nafas, tekanan darah yang tinggi dan gangguan fungsi jantung. Kondisi yang 

sudah mengalami komplikasi yang sangat berat itu tidak dapat diatasi lagi dengan 

obat-obatan melainkan harus menjalani hemodialisa dengan secara rutin maupun 

harus melakukan tranplantasi ginjal (Nursalam, 2014). 

Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah 

buangan. Hemodialisa digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau 

pasien berpenyakit akut yang membutuhkan hemodialisa waktu singkat 

(Nursalam, 2014). 

Menurut pardede (dalam Indonesian nursing, 2008) menjelaskan hemodialisa 

berasal dari kata hemo = darah dan dialisa = pemisah atau filtrasi. Pada prinsipnya 

hemodialisa menempatkan darah berdampingan dengan cairan dialisat atau 

pencuci yang dipisahkan oleh suatu membran atau selaput semi permeable. 
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Membran ini dapat dilalui oleh air dan zat tertentu atau zat sampah. Proses ini 

disebut hemodialisa, yaitu proses berpindahnya air atau zat, bahan melalui 

membran semi permeable. 

2.2.2 Tujuan hemodialisa 

Tujuan utama hemodialisa adalah menghilangkan gejala yaitu mengendalikan 

uremia, kelebihan cairan, dan ketidakseimbangan elektrolit yang terjadi pada 

pasien CKD dengan ESRD. Hemodialisa efektif mengeluarkan cairan, elektrolit 

dan sisa metabolisme tubuh, sehingga secara tidak langsung bertujuan untuk 

memperpanjang umur pasien. 

Tujuan utama tindakan hemodialisa adalah mengembalikan keseimbangan 

cairan intraseluler dan ekstraseluler yang terganggu akibat dari fungsi ginjal yang 

rusak. 

2.2.3 Komplikasi hemodialisa 

Hemodialisa diindikasikan pada klien dalam keadaan akut yang memerlukan 

terapi hemodialisa jangka pendek (beberapa hari hingga beberapa minggu) atau 

klien dengan penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan terapi jangka 

panjang/permanen. Beberapa efek samping atau komplikasi intradialisa antara 

lain; 

1. Hipotensi intradialisa 

Intradialytic hipotension adalah penurunan tekanan darah sistolik > 30% atau 

penurunan tekanan diastolik sampai di bawah 60 mmHg yang terjadi saat pasien 
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menjalani hemodialisa, disebabkan oleh karena penurunan volume plasma, 

disfungsi otonom, vasodilatasi karena energi panas, obat anti hipertensi. 

2. Kram otot 

Kram otot terjadi pada 20%  pasien hemodialisa, penyebabnya idiopatik 

namun diduga karena kontraksi akut yang dipicu oleh peningkatan volume 

ekstraseluler. Intradialytic muscle craping, biasa terjadi pada ekstrimitas bawah 

Mual dan muntah. 

Mual dan muntah saat hemodialisis kemungkinan dipengaruhi beberapa hal 

yaitu lamanya waktu hemodialisa, banyaknya ureum yang dikeluarkan dan atau 

besarnya ultrafiltrasi. 

3. Sakit kepala (headache) 

Frekuensi sakit kepala saat dialisa adalah 5% dari keseluruhan prosedur 

hemodialisa. Penelitian menunjukan bahwa migren akibat gangguan vaskuler dan 

tension headache adalah dua tipe sakit kepala yang dialami oleh saat hemodialisa. 

4. Nyeri dada 

Nyeri dada hebat saat hemodialisa frekwensinya adalah 1-4%. Nyeri dada saat 

hemodialisis terjadi akibat penurunan hemotokrit dan perubahan volume darah 

karena penarikancairan. 

5. Demam danmenggigil 

Demam selama hemodialisa sebagai peningkatan suhu tubuh selama 

hemodialisis lebih dari 0.5° C atau suhu rectal atau aksila selama dialisis lebih 
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dari 38° C. Mayoritas (70%) reaksi febris berhubungan dengan infeksi akses 

vaskuler, perkemihan dan pernafasan. Demam selama hemodialisa juga 

berhubungan dengan jenis dialisat yang digunakan dan reaksi hipertensifitas. 

6. Hipertensi intradialisa 

Terjadinya hipertensi saat hemodialisa lebih sering terjadi akibat peningkatan 

tahanan perifer. Pada pasien yang mengalami hipertensi tejadi peningkatan 

tahanan perifer vaskuler resitence (PVR) yang signifikan. Peningkatan resistensi 

vaskuler dapat dipicu oleh kelebihan cairan pradialisis juga akan meningkatkan 

resistensi vaskuler dapat vaskuler. Akibatnya curah jantung meningkat, 

menyebabkan peningkatan tekanan darah selama dialisa. 

7. Aritmia 

Aritmia saat hemodialisa dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu: adanya 

hipertensi, penyakit jantung, penarikan kalium yang berlebihan dan terapi digoxin 

hemolisis. Hemolisis adalah kerusakan atau pecahnya sel darah merah akibat 

pelepasan kalium intraseluler. Penyebabnya adalah peningkatan tekanan vena 

akibat adanya sumbatan akses selang darah dan sumbatan pada pompa darah, 

peningkatan tekanan negative yang berlebihan karena penggunaan jarum yang 

kecil pada kondisi aliran darah yang tinggi. 

8. Emboli udara 

Emboli udara terjadi ketika udara atau sejumlah busa (mikrobuble) memasuki 

system peredaran darah pasien melalui selang darah yang rusak (kallenbach et 

al,2010) 
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2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi hemodialisa 

1. Jenis Kelamin 

Menurut Ganong dalam Ratnawati (2014) bahwa laki-laki beresiko 

terkena penyakit GGK dibandingkan perempuan.Hal ini disebabkan perempuan 

memiliki hormon esterogen yang lebih banyak. Hormon esterogen dapat 

mempengaruhi  kadar kalsium dalam tubuh dengan menghambat pembentukan 

sitokin tertentu untuk menghambat osteoklas agar tidak berlebihan dalam 

menyerap tulang. Kalsium memiliki efek protektif dengan mencegah penyerapan 

oksalat yang bisa membentuk batu ginjal yang merupakan salah satu penyebab 

GGK (Jasitasari, 2018). 

Laki-laki memiliki kebiasaan yang berbeda dengan perempuan, kebiasaan 

seperti merokok, alkohol, kurang tidur, kurang minum air, kurang olah raga dan 

banyak memakan makanan cepat saji sehingga laki- laki memiliki frekuensi lebih 

banyak terkena penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan dengan perempuan. 

Berhubungan dengan budaya, Di Aceh juga sedikit perempuan yang melakukan 

hal-haltersebut (Jasitasari, 2018). 

2. Pendidikan 

Sebagian besar dari 92 reponden berpendidikan Menengah (51,1%). 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan cenderung berprilaku 

positif karena pendidikan yang diperoleh dapat meletakkan dasar-dasar pengertian 

dalam diri sesorang (Nototatmodjo, 2010). 
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Semakin tinggi pendidikan membuat perilaku dan cara berfikir seseorang 

menjadi lebih matang dan lebih rasionalisme. Hal tersebut dapat berhubungan 

dengan pengalaman dan ilmu yang didapatkan selama masa pendidikannya. 

3. Umur 

Menurut Smeltzer (2010), laju penyakit renal tahap akhir meningkat 

hampir 8% tiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Lansia (berusia antara 55-65 

tahun) merupakan kelompok yang  berkembang cepat untuk mengalami penyakit 

renal tahap akhir. Sesudah usia 40 tahun akan terjadi penurunan laju filtrasi 

glomerulus (LFG) secara progresif hingga usia 70 tahun, kurang lebih 50%. 

Fungsi tubulus termasuk kemampuan reabsorbsi dan pemekatanjuga 

berkurang.Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyakit gagal ginjal 

(Wijayanti, 2017). 

4. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan manusia didalam kehidupannya sehari 

hari. Pekerjaan dengan penghasilan rendah rentan akanterjadinya infeksi karena 

adanya kecenderungan mengonsumsi makanan yang kualitasnya kurang baik. 

Pekerjaan yang penghasilan rendah juga merupakan suatu masalah untuk 

kesehatan dikarenakan tidak dapat mencukupi biaya hidup (Wijayanti, 2017). 

 

2.3 Defenisi Mengontrol Cairan 

Cairan adalah zat tidak padat seperti larutan atau gas yang akan mengalir 

ataupun mengikuti bentuk dari tempatnya. Cairan pada tubuh manusia sekitar 95% 
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terdiri dari air dan dua pertiganya adalah cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler 

pada tubuh manusia umumnya terdiri dari cairan interstitial (25% dari total cairan 

tubuh), plasma (7%) dan cairan transseluler (1%). 

Cairan pada tubuh manusia ini umumnya terkait dengan proses transport, 

ekskresi, maupun lubrikasi. Cairan memungkinkan adanya distribusi oksigen serta 

nutrisi ke dalam jaringan dan organ, dan berperan besar dalam transport zat sisa 

dari jaringan sert mengeliminasi mereka keluar dari tubuh. 

2.4 Fungsi Air Bagi Tubuh 

1. Detoksifikasi. Tubuh manusia menghasilkan berbagai sisa metabolism 

yang tidak diperlukan termasuk toksin.Berbagai sisa metabolisme itu dikeluarkan 

melalui saluran cerna, saluran kemih, saluran napas, dan kulit.Untuk 

mengeluarkan sisa metabolisme tersebut memerlukan media, yaitu air. 

2. Pembentuk sel dan cairan tubuh. Komponen utama dari sel, kecuali sel 

lemak, adalah air, yaitu sekitar 70-85 %.Air sangat berperan penting dalam 

pembentukan berbagai cairan tubuh, seperti darah, hormone, cairan lambung, 

enzim dan sebagainya.Selain itu, air juga terdapat dalam otot dan berguna 

menjaga tonus otot sehingga otot mampu berkontraksi. 

3. Media transportasi. Struktur air terdiri atas dua atom hydrogen dan satu 

atom oksigen, sehingga dengan struktur ini, air dapat mudah bergerak dari satu 

kompartemen sel kekompartemen sel lainnya, dari satu system tubuh ke system 

lainnya.Air merupakan media transportasi yang efektif.Dalam system pernapasan, 

air membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh. 
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4. Pengatur suhu tubuh. Air menghasilkan panas, menyerap dan 

menghantarkan panas keseluruh tubuh sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap 

stabil. Melalui produksi keringat yang sebagian besar terdiri atas air dan garam, 

air berguna untuk mendinginkan suhu tubuh. 

5. Pelarut. Air melarutkan zat-zat gizi lainnya untuk membantu proses 

pencernaan makanan. Karena itu air merupakan zat anorganik, air tidak 

dicerna.Air dengan cepat melewati usus halus dan sebagian besar diserap 

kemudian turut berfungsi sebagai salah satu komponen mucus agar sisa zat 

makanan dapat keluar sebagai feses. 

6. Pelumas dan bantalan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, air juga 

berfungsi sebagai bantalan tahan gentar pada jaringan tubuh, misalnya pada otak, 

mata, medulla spinalis, dan kantong amniom dalam rahim (Marmi, 2019). 

2.5 Jenis-jenis Makanan Yang Mengandung Tinggi Air 

ada beberapa makanan yang mengandung tinggi serat, yaitu: 

1. Apel  

Apel merupakan buah banyak manfaatnya untuk kesehatan. Apel mengandung 

serat yang larut dalam air, asam organic dan kalium, sumber serat buah apel tidak 

hanya didaging buahnya saja, namun juga dikulitnya, karena itu jangan mengupas 

apel saat akan memakannya, sebuah apel berukuran biasa mengandung sekitar 4,4 

gram serat. 
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2. Pisang  

Pisang akan menambah energy dan meningkatkan kesehatan pencernaan anda. 

Buah pisang mengandung serat sebanyak 0,6 gram per 100 gram bahan. Pisang 

juga mengandung vitamin A, vitamin C, fosfor dan zat besi. 

3. Pir  

Pir baik dikonsumsi dalam keadaan mentah, kandung serat didalamnya selain 

dapat menyehatkan pencernaan, juga membuat anda merasa cepat kenyang.Pir 

hijau mengandung vitamin C, kalium, magnesium, dan pectin. Pir hijau termasuk 

jenis buah yang banyak mengandung serat dengan kadar 2,3 gram per 100 gram 

bahan. Pir hijau bisa juga untuk meredahkan panas dalam, membantu proses 

pencernaan, dan mencegah konstipasi. 

4. Pepaya 

Mengkonsumsi papaya dapat memperlancar proses pembuangan sisa 

metabolisme atau menghindari sembelit. Enzim papain yang terdapat pada papaya 

juga dapat mencegah makanan yang mengandung protein hingga terbentuk 

sebagai senyawa asam amino yang bersifat menghilangkan terbentuknya substansi 

yang tidak diinginkan akibat pencernaan yang tidak sempurna. Papaya 

mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, kalsium, magnesium, 

karbohidrat dan papain. Papaya juga mengandung serat dengan kadar 1,3 gram per 

100 gram bahan.  
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5. Brokoli  

Kita semua tahu bahwa brokoli sangan baik untuk kesehatan.Brokoli dapat 

mencegah kanker dan juga mengandung banyak serat. Anda akan mendapatkan 

sekitar 5,1 gram dalam secangkir brokoli rebus. 

6. Sayuran 

Sayuran seperti bayam, lobak, kentang, ubi jalar, kembang kol, kubis merah, 

kacang kedelai, dan labu adalah sumber tinggi serat.Jika anda sedang mengalami 

kesulitan BAB, mungkin mengkonsumsi diantara sayuran bagus untuk 

mengatasinya.Tak diragukan lagi, selain kaya serat, sayuran juga banyak 

mengandung nutrisi penting lainnya bagi kesehatan (Marmi, 2019). 

2.6 Cara Mengontrol Cairan Dalam Tubuh 

Jumlah air total (total body water) dapat ditentukan melalui beberapa 

perhitungan yang menerapkan teknik dilusi menggunakan berbagai zat seperti, 

deuterium, tritium, dan antipirin. Penentuan jumlah cairan ekstrasel biasanya 

diukur secara langsung tapi lebih sulit dibanding pengukuran air tubuh total. Hal 

ini disebabkan bahan yang digunakan dalam proses dilusi harus hanya terdapat 

pada cairan ekstrasel dan tersebar pada seluruh kompartemen ekstrasel. 

Ada beberapa cara mengukur kompartemen cairan tubuh, yaitu: 

a. Pengukuran cairan kompartemen tubuh berdasarkan konsentrasi suatu zat 

didalam kompartemen. 
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b. Dalam melakukan pengukuran jumlah air di kompartemen, perlu 

dilakukan perhitungan (koreksi) zat-zat yang diekskresikan dalam kurun 

waktu yang dibutuhkan oleh zat tersebut sejak diberikan dan terdistribusi 

ke dalam kompartemen. 

   
                                              

                               
 

c. Untuk mengukur volume cairan kompartemen, diperhitungkan zat tertentu 

yang terdistribusi dengan sendirinya didalam kompartemen. Sementara 

pengukuran volume kompartemen yang tidak mengandung zat tertentu, 

dilakukan dengan menggunakan pengurangan (FKUI, 2012). 

 

2.7 Cara Mengkonsumsi Jumlah Air Dalam Sehari 

Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Sekitar 80% dari 

kebutuhan individu merupakan kontribusi dan cairan termasuk air, dan sisanya 

diperoleh dari makanan (popkin et al. 2006) kebutuhan cairan setiap individu 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tinkat aktivitas, faktor 

lingkungan dan status gizi. 

Kebutuhan cairan subjek diperoleh dari minuman terdiri atas air putih dan 

non air putih (teh, kopi, sirup, dan susu kental manis). Rata-rata kebutuhan cairan 

subjek dalam sehari adalah 1.496 ml, sedangkan kebutuhan rata-rata air putih 

1.200 ml. konsumsi rata-rata cairan 963 ml dan air putih 699 ml. hal ini berarti 

bahwa konsumsi cairan subjek termasuk kategori kurang. Hal ini dikarenakan 

Stikes Santa Elisabeth Medan



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

 

dalam sehari subjek mengkonsumsi rata-rata air putih sebanyak 3 gelas (600 ml) 

ditambah dengan minuman lain, seperti teh atau kopi 1-2 gelas (Aprilia, 2014). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Tahap yang penting dalam suatu penelitian adalah menyusun kerangka 

konsep.Konsep adalah abstraktif dari suatu realita agar dapt dikomunikasikan dan 

membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antarvariabel (baik variabel 

yang diteliti maupun yang diteliti). Kerangka konsep akan membantu peneliti 

menghubungkan hasil penemuan dengan teori (Nursalam, 2014). 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Gambaran Perilaku Pasien Hemodialisa Dalam 

Mengontrol Cairan Tubuh di Rumah Sakit Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

                Yang diteliti  

Gambaran Perilaku 

Pasien Hemodialisa 

Dalam Mengontrol Cairan 

Dalam Tubuh Di Rumah 

Sakit tahun 2020. 

 

1. Baik 76-100% 

2. Cukup 56-75% 

3. Kurang dibawah 

56% 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Menurut Nursalam (2014), rancangan penelitian merupakan suatu strategi 

penelitian dalam megidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir 

pengumpulan data. Rancangan penelitian juga digunakan untuk 

mengidentifikasikan struktur penelitian yang akan dilaksanakan. 

 Jenis rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian studi literature. Penelitian studi literature adalah menulis 

ringkasan berdasarkan masalah penelitian (polit & beck, 2012). Studi literature ini 

akan diperoleh dari penelusuran artikel penelitian-penelitian ilmiah dari rentang 

tahun 2010-2020 dengan menggunakan google scholar dengan kata kunci perilaku 

dalam mengontrol cairan tubuh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perilaku 

pasien. 

 

4.2 Populasi Dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang 

sama dapat berbentuk kecil ataupun besar (Creswell, 2015). Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jurnal yang terdapat dalam google 

scholar dengan kata kunci perilaku hemodialisa cairan tubuh. 
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4.2.2 Sampel 

Nursalam (2014), sampel adalah bagian yang terdiri dari populasi 

terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. 

Sampling adalah proses menyelesaikan porsi dari populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah jurnal yang telah diseleksi 

oleh peneliti dan memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Kriteria inklusi: 

1. Jurnal yang dipublikasikan google scholar dalam kurun waktu 2010-2020 

2. Penelitian kualitatif dan kuantitatif (data primer) 

3. Penelitian yang terkait dalam masalah yang akan diteliti 

4. Berbahasa Indonesia dan berbahasa inggris 

5. Menggunakan data tersier 

6. Penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti (perilaku pasien 

hemodialisa). 

4.3 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional 

4.3.1 Defenisi Variabel 

Nursalam (2014), variabel adalah prilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Dalam 

riset, variabel dikarakteristikan sebagai derajat, jumlah dan perbedaan. Variabel 

juga merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefenisikan sebagai 

suatu vasilitas untuk pengukuran dan atau memanipulasi suatu penelitian. 
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4.3.2 Defenisi Operasional 

Defenisi operasional adalah defenisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefenisikan tersebut. Karakteristik dapat diukur 

(diamati) itulah yang merupakan kunci defenisi operasional. Dapat diamati artinya 

memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara 

cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemungkinan dapat diulangi lagi 

oleh orang lain. Ada dua macam defenisi, defenisi nominal menerapkan arti kata 

sedangkan defenisi rill menerapkan objek (Nursalam, 2014). 

 

Tabel 4.1 Defenisi Operasional Perilaku Pasien Hemodialisa Dalam 

Mengontrol Cairan Tubuh di Rumah Sakit Tahun 2020. 

Variabel Defenisi Indicator Alat ukur Skala Skor 

Perilaku 

pasien 

hemodial

isa dalam 

mengontr

ol cairan 

tubuh  

Perilaku yang 

dilakukan 

mungkin 

jarang 

mendapatkan 

hambatan 

tersendiri 

kecuali dengan 

orang yang 

memiliki 

keseharian nya 

mempunyai 

penyakit yang 

dapat 

menghambat 

perilakunya/akt

ifitas 

keseharian. 

Mengetahui 

gambaran 

perilaku pasien 

hemodialisa 

dalam 

mengontrol 

cairan tubuh 

Sistematik 

review 

jurnal 

 

- 1.baik 

2.cukup 

3.kurang 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa 

systematic review yang diambil dari google scholar yang belum diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan beberapa jurnal yang 

diperoleh dari google scholar dan akan kembali di telaah dalam bentuk systematic 

review. 

4.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

4.5.1 Lokasi 

Penulis tidak memiliki lokasi penelitian karena penelitian menggunakan 

metode systematic review. 

4.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 

4.6 Prosedur Penelitian Dan Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan Data 

Pengambilan data ialah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2014). Pengambilan data diperoleh dari data sekunder berdasarkan 

hasil atau temuan peneliti dalam membaca dan menelaah beberapa jurnal dalam 

bentuk systematic review. 

4.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Grove (2015), teknik pengumpulan data merupakan suatu pengumpulan 

informasi yang akurat, sistematis, dari suatu tujuan, pertanyaan atau hipotesis 
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penelitian. Dalam pengumpulan data, dapat menggunakan beberapa teknik dalam 

mengukur variabel studi, seperti observasi, wawancara, skala, dan tindakan 

biologis. 

Jenis pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis data sekunder yakni memperoleh data secara tidak langsung melalui jurnal 

atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan perilaku pasien hemodialisa 

dalam mengontrol cairan tubuh.  

4.6.3 Uji validitas Dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Validitas instrument adalah penentuan seberapa baik instrument tersebut 

mencerminkan konsep abstrak yang sedang diteliti. Validitas akan bervariasi dari 

satu sampel ke sampel yang lain dan satu situasi ke situasi yang lainnya. Oleh 

karena itu uji validitas mengevaluasi penggunaan instrument untuk tertentu sesuai 

dengan ukuran yang diteliti (Polit, 2012). Peneliti tidak melakukan uji validitas 

karena penelitian ini merupakan studi literature. 

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta 

atau kenyataan hidup tapi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang 

peranan penting dalam waktu yang bersamaan, perlu diperhatikan bahwa eliabel 

belum tentu akurat (Nursalam, 2014). Dalam penelitian ini tidak melakukan uji 

reliabilitas  dikarenakan penelitian ini merupakan studi literature. 
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4.7 Kerangka Operasional 

Berdasarkan uraian teori tersebut diatas, banyak faktor yang 

mempengaruhi pengontrolan cairan dalam tubuh, maka kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Bagan 4.7 Kerangka Operasional Gambaran perilakuPasien Hemodialisa 

Dalam Mengontrol Cairan Tubuh Di Rumah Sakit Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan judul proposal 

 

Prosedur izin penelitian  

 

Pasien hemodialis dalam mengontrol cairan tubuh di rumah 

sakit santa Elisabeth Medan 

Pengambilan data awal 

 

Ujian proposal 

 

Prosedur izin penelitian 

Mencari jurnal 

Membuat sistematik review  

Menelaah jurnal 

Analisa data 

Seminar hasil 
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4.8 Analisis Data 

 Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

mengungkapkan fenomena, melalui berbagai uji statistik. Statistik merupakan alat 

yang sering dipergunakan pada penelitian kuantitatif. Salah satu fungsi statistik 

adalah menyederhanakan data yang berjumlah sangat besar menjadi informasi 

yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk membuat keputusan, 

statistik memberikan metode bagaimana memperoleh data menganalisis data  

dalam proses mengambil suatu kesimpulan berdasarkan data tersebut. Tujuan 

mengolah data dengan statistik berguna saat menetapkan bentuk dan banyaknya 

data yang diperlukan (Nursalam, 2013). 

4.9. Etika Penelitian 

Kode etik penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap 

kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, Pada penelitian ilmu 

keperawatan, karena hampir 90% subejek yang dipergunakan adalah manusia, 

maka peneliti harus memahami rinsip-prinsip etika penelitian. Pihak yang diteliti 

dan masyarakat yang memperoleh dampak hasil penelitian tersebut.Jika hal ini 

tidak dilaksanakan, maka akan melanggar hak-hak (otonomi) manusia yang 

kebetulan sebagai klien secara umum prinsip etika dalam penelitian pengumpulan 

data dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:  

1. Prinsip Manfaat  

a. Bebas dari eksploitasi  
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Partisipasi subjek  dalam penelitian, harus dihindari dari keadaan 

yang tidak menguntungkan subjek dalam penelitian, informasi 

yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang 

dapat merugikan subjek dalam bentuk apapun.  

b. Risiko (benefis ratio)  

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan resiko dan keuntungan 

yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.  

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human diginity) 

a. Hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi (Privacy)  

Peneliti perlu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak 

menginvasi melebihi batas yang diperlukan dan privasi subjek 

harus tetap dijaga selama masa penelitian dilakukan (Nursalam, 

2020). 

Penelitian ini telah lulus uji etik dari komisi etik penelitian 

kesehatanSTIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0225/KEPK-

SE/PEDT/VI/2020. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Seleksi studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Included 

 

 

 

 

 

 

N= 631 artikel penelitian berdasarkan penelusuran melalui google scholar. 

N= 30 artikel dikumpulkan oleh peneliti 

N= 30 artikel penelitian 

diseleksi melalui pemilihan 

N= 15 artikel penelitian 

tidak sesuai dengan 

kriteria inklusi 

N= 15 artikel penelitian 

diseleksi melalui 

pemilihan abstrak yang 

sesuai 

N= 3 artikel penelitian 

tidak sesuai dengan 

kriteria inklusi 

N=12 full text artikel dikaji 

apakah memenuhi 

persyaratan atau kelayakan 

abstrack  

N=2 artikel penelitian 

tidak sesuai dengan 

kriteria inklusi  

N= 10 penelitian termasuk 

kriteria inklusi 
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Tabel 5.1 Tabel Summery Literature Of SR 

No Jurnal Tujuan Design Sampel Instrume

nt 

Hasil Rekomendasi 

1. Perilaku 

mengontrol 

cairan pada 

pasien 

hemodialisia 

 

Fina jasitasari. 

K, teuku samsul 

bahri 

 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui perilaku 

pasieh hemodialisa 

untuk mengontrol 

cairan tubuh. 

cross 

sectional 

study 

92 pasien  Kuesioner Perilaku mengontrol 

cairan tubuh dapat 

dijalankan sebagai 

strategi untuk 

mengetahui cara dalam 

mengontrol cairan 

tubuh  

Kepada pasien, untuk 

dapat lebih 

memperhatikan lagi 

terkait tentang anjuran 

diet, khususnya batasan 

asupan intake yang 

telah di tetapkan oleh 

tenaga kesehatan, agar 

dapat menghindarkan 

dari 

berbagairesiko.Kepada 
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peneliti lain,  

 

untuk dapat 

melanjutkan penelitian 

lanjutan mengenai 

perilaku mengontrol 

cairan pada pasien 

hemodialisis dengan 

memperhatikan faktor 

lain yang tidak diteliti 

dalam penelitianini. 
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2. Hubungan 

antara 

kepatuhan 

mengontrol 

asupan cairan 

dengan 

penambahan 

nilai Inter-

Dialytic Weight 

Gain (IDWG) 

pada pasien 

yang menjalani 

terapi 

hemodialisis. 

Fazriansyah, 

Farhandika 

Putra, Gathut 

pringgotomo. 

F

Tujuan dari jurnal 

tersebut adalah untuk 

meningkatkan 

kepatuhan atau perilaku 

pasien hemodialisa 

dalam penambahan nilai 

IDWG pada pasien yang 

menjalani terapi 

hemodialisis 

Jenis 

penelitian 

ini adalah 

penelitian  

korelasi 

dengan 

pendekata

n 

mengguna

kan  

cross 

sectional 

24 orang kuesioner 
Perilaku pengontrolan 

cairan pada pasien 

hemodialisis adalah 

faktor penting yang 

dapat menentukan 

keberhasilan terapi. 

Sesungguhnya 

ketidakpatuhan 

disebabkan oleh 

kecerobohan, lupa dan 

merasa lebih baik 

sehingga enggan 

mempertahankan 

IDWG. Pasien terhadap 

penyakitnya. 

 

 

Diharapkan dapat 

menjadi informasi bagi 

pasien hemodialisis 

mengenai pentingnya 

mengontrol asupan 

cairan sesuai  yang 

dianjurkan untuk 

menjaga penambahan 

nilai Interdialytic 

Weight Gain (IDWG) 

agar tidak meningkat. 

3. Kepatuhan 

pembatasan 

asupan 

cairan 

terhadap 

Tujuan umum dalam 

penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi 

perbedaan dan hubungan 

antara kepatuhan 

Penelitian 

ini 

merupaka

n 

penelitian 

38 

responden  

kuesioner Hasil penelitian 

meskipun menunjukkan 

adanya hubungan antara 

lama menjalani 

hemodialisa dengan 

Hasil penelitian 

diharapkan dapat 

dijadikan masukan bagi 

keluarga pasien dan 

petugas kesehatan di 
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lama 

menjalani 

hemodialisa 

 

Diyah 

Chandra 

Anita, Dwi 

Novitasari. 

pembatasan asupan 

cairan berdasarkan lama 

menjalani. 

deskriptif 

komparasi 

dan 

korelasi 

dengan 

rancangan 

cross-

sectional 

kepatuhan pembatasan 

cairan, namun tidak 

menunjukkan adanya 

perbedaan yang 

bermakna. Hal ini 

disebabkan sebagian 

besar pasien yang 

memiliki tingkat 

kepatuhan yang baik 

adalah pasien yang baru 

saja menjalani 

hemodialisa (15 orang 

dari 16 responden atau 

setara 93,75%), 

RS PKU untuk lebih 

memberikan dukungan 

dan motivasi bagi 

pasien hemodialisa 

dalam meningkatkan 

kepatuhan untuk 

pembatasan asupan 

cairan. 
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sedangkan pasien yang 

sudah lama menjalani 

hemodialisa dan 

memiliki tingkat 

kepatuhan yang baik 

hanya 24 orang dari 38 

responden (63,16%). 

4. Konsep diri 

dengan kejadian 

depresi pada 

pasien gagal 

ginjal kronik 

yang menjalani 

hemodialisa di 

Tujuan penelitian untuk 

mengetahui adakah 

hubungan antara konsep 

diri dengan kejadian 

depresi pada pasien gagal 

ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa di 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

deskriptif 

50 patient kuesioner menunjukan bahwa 

menurut sebagian besar 

responden memiliki 

konsep diri negatif 

yaitu sebanyak 41 

orang (67,2%) dan 

pasien yang menjalani 

bagi pasien gagal ginjal 

kronik agar memiliki 

konsep diri positif dan 

pihak keluarga 

memberikan dukungan. 
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RSUD 

Panembahan 

Senopati Bantul 

 

Eka Nurul 

Fitriyani, Sri 

Arini Winarti, 

Sunarsih. 

RSUD Panembahan 

Senopati Bantul. 

dengan 

rancangan 

penelitian 

Cross 

Sectional. 

hemodialisa mengalami 

depresi yaitu sebanyak 

50 orang (82%). 

5. Analisa faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kepatuhan 

asupan cairan 

pada pasien 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor 

karakteristik pasien yang 

mempengaruhi 

kepatuhan dalam 

Penelitian 

ini 

merupaka

n jenis 

penelitian 

non 

51 orang kuesioner perilaku yang didasari 

pengetahuan akan lebih 

langgeng daripada yang 

tidak didasari 

pengetahuan. perilaku 

kepatuhan tergantung 

Perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kepatuhan dalam 

memberikan asuhan 

keperawatan, 
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gagal ginjal 

kronik dengan 

hemodialisis di 

RSUD Prof. Dr. 

Marngono 

Soekarjo 

Purwokerto. 

 

Ridlwan 

Kamaluddin, 

Eva Rahayu 

mengurangi asupan 

cairan dan faktor 

keterlibatan orang lain 

yang mempengaruhi 

kepatuhan dalam 

mengurangi asupan 

cairan 

eksperime

n dengan 

metode 

deskriptif 

analitik 

dengan 

rancangan 

cross 

sectional. 

pada situasi klinis 

spesifik, sifat alam 

penyakit, dan program 

pengobatan 

diantaranya faktor 

Pendidikan, keterlibatan 

keluarga dan juga 

keterlibatan tenaga 

kesehatan yang 

merupakan usaha 

perawat dalam 

memotivasi pasien 

supaya termotivasi 

untuk mengikuti 

anjuran.  

6. Analisis 

perilaku pasien 

hemodialisis 

Tujaun dari jurna 

tersebutadalah untuk 

mengetahui perilaku 

Desain 

penelitian 

yang 

38 

responden 

kuesioner 

atau 

angket 

Perilaku baik pada 

pasien hemodialisis 

juga dipengaruhi oleh 

Perilaku mengontrol 

cairan pada pasien 

hemodialisis dapat 
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dalam 

pengontrolan 

cairan tubuh 

 

Wahyu 

Wijayanti, 

Laily Isroin, 

Lina Ema 

Purwanti. 

pasien dalam 

mengontrol cairan 

digunaka

n adalah 

desain 

penelitian 

deskriptif

. 

umur dan pendidikan, 

dari 18 responden 

terdapat 6 responden 

(15,78%) dengan umur 

49-57 tahun dan 58-66 

tahun memiliki 

perilaku baik. 

ditingkatkan dengan 

memberikan 

dukungan baik dari 

tenaga kesehatan dan 

keluarga pasien 

selama menjalani 

hemodialisis dan 

training efikasi diri. 

 

7. Gambaran self 

care status 

cairan pada 

pasien 

hemodialisa 

Tujuan literatur review 

ini adalah untuk 

mereview literatur terkait 

program / upaya 

peningkatan kemampuan 

Metode 

yang 

digunaka

n dalam 

penulisan 

Peneliti 

hanya 

menjaring 

artikel 

yang 

Sistemati

k review 

Hasil literatur review 

didapatkan bahwa 

kemampuan self care 

pengelolaan cairan 

Dari telaah beberapa 

jurnal yang didapatkan 

peneliti, menyebutkan 

bahwa kemampuan self 

care dalam pengelolaan 
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Faradisa 

yuanita fahmi, 

Titiek hidayati 

self care status cairan 

pada pasien hemodialisa. 

literatur 

review 

dipublishk

an 

pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani 

hemodialisa masih 

rendah. Hal itu 

menyebabkan 

terjadinya penurunan 

kualitas hidup pasien. 

cairan pasien gagal 

ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa 

masih belum maksimal. 

8. A randomized 

controlled trial 

to evaluate the 

effectiveness of 

a cognitive 

behavioural 

group approach 

The goal is to test the 

evaluation of the 

effectiveness of cognitive 

behavior to increase the 

dialysis fluid restriction 

A 

randomize

d 

controlled 

trial 

(RCT) 

design 

15 

participant 

kuesioner Forty-two eligible 

patients were identified 

to participate; 27 

declined and the 

remaining 15 

participants were 

randomly allocated to 

Patient's ability to 

increase in the control 

of fluid in the body 

after the research test 
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to improve 

patient 

adherence to 

peritoneal 

dialysis fluid 

restrictions: a 

pilot study 

 

Jennifer Hare, 

David Clark-

carter, mark 

Forshaw. 

was 

employed, 

with a 

deferred-

entry CG; 

to answer 

the 

primary 

research 

question 

the IG or CG.  

9.  Dialysis staff 

encouragement 

  The purpose of the 

journal is to encourage 

The study 

was 

72 

participant 

kuesioner A total of 77 patient 

were invited to 

  Patients are expected 

to adhere to the 
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and fluid 

control 

adherence in 

patients on 

hemodialysis 

 

Yoko 

Yokoyama dkk. 

patients to comply with 

how to control body 

fluids 

conducte

d under a 

cross-

sectional  

participate, of whom 

72 agreed, while 5 

declined due to work 

or other scheduling 

conflicts. Three 

DMSES and 2 IHLC 

data were missing 

recommendation to 

undergo hemodialysis 

with preferably. 

10. The 

effectiveness of 

education or 

behavioral 

interventions 

on adherence 

The purpose of the 

following journals is to 

direct the patient to 

behave well in obeying 

the way the body fluids 

control. 

Study 

titles and 

abstracts 

were first 

screened 

against 

18 studies Sistematy

c review 

A total of 18 studies 

were included in the 

review: seven studies 

focused on dietary 

phosphate, four 

studies focused on 

Hemodialysis patient is 

expected to remain in 

compliance with the 

way to control body 

fluids and behave well 

in the running of 
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to phosphate 

control in 

adults 

receiving 

hemodialysis:  

A systematic 

review 

Molly milazi, 

Ann bonner, 

Clint Douglas. 

the 

inclusion 

criteria 

medications 

(phosphate binders), 

and six studies focused 

on dietary phosphate 

and medications 

hemodialysis. 
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Systematic review ini dimulai dengan mencari beberapa jurnal nasional 

dan internasional yang berkaitan dengan perilaku pasien hemodialisa dalam 

mengontrol cairan tubuh dan ditemukan ratusan referensi. Pencarian referensi 

terbatas pada artikel yang diterbitkan antara 2010-2020. Dalam hasil pencarian 

google scholar ditemukan sekitar 631 artikel dan sekitar 30 artikel yang 

menjelaskan tentang pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh 

dikumpulkan oleh peneliti. Kata kunci dalam pencarian adalah pasien 

hemodialisa dalam mengontrol cairan dalam tubuh. Data yang relevan 

diekstrakan dengan memilih artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi/eksklusi 

yang telah ditetapkan kemudian dilakukan sintesis narasi. Kriteria inklusi terdiri 

dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan laporan penelitian primer yang 

mengeksplorasi perilaku pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan dalam 

tubuh. 

Dari 30 artikel, 10 yang diambil dan sesuai dengan kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan oleh peneliti, diperoleh dari data dan diperiksa secara detail, yang 

terdiri dari desain quasi eksperimental: cross sectional study, deskriptif, literature 

review. Dari proses systematic review diperoleh bahwa terdapat berbagai tema 

terkait perilaku pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh. 

5.2 Hasil telaah 

Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah 

buangan. Hemodialisa digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau 

pasien berpenyakit akut yang membutuhkan hemodialisa waktu singkat 

(Nursalam, 2014). 
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Cairan adalah zat tidak padat seperti larutan atau gas yang akan mengalir 

ataupun mengikuti bentuk dari tempatnya. Cairan pada tubuh manusia sekitar 

95% terdiri dari air dan dua pertiganya adalah cairan intraseluler. 

1. Menurut Jasitasari (2018), Ginjal merupakan organ yang paling penting untuk 

menjaga komposisi darah yang dapat mencegah terjadinya penumpukan limbah 

serta menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dikatakan gagal ginjal apabila 

ginjal tidak mampu mengangkut sampah metabolisme tubuh atau melakukan 

fungsi regulernya dengan sempurna.  Pasien GGK yang tidak mematuhi 

pembatasan asupan cairan akan mengalami penumpukkan cairan sehingga 

menyebabkan edema paru dan hipertropi pada ventrikel kiri. Penumpukkan cairan 

dalam tubuh dapat menyebabkan fungsi kerja jantung danparu-paru berat, 

sehingga mengakibatkan pasien cepat sesak dan lelah. Aktivitas fisik juga 

mengalami gangguan, baik pada saat beraktivitas ringan maupun sedang. 

Pembatasan asupan cairan akan mengubah gaya hidup dan dirasakan pasien 

sebagai gangguan, sehingga beberapa pasien sering mengabaikan dietnya. 

Secara keseluruhan dari 92 responden, mayoritas sudah menjalani terapi 

hemodialisis lebih dari 24 bulan sebanyak 54 responden (54,3%) sehingga dapat 

mempengaruhi perilaku dalam melakukan pengontrolan cairan.. Pasien 

hemodialisis ada yang tidak lama bertahan hidup, namun ada juga yang bertahan 

hingga bertahun-tahun hidup dengan terapi hemodialisis perilaku pasien 

hemodialisis dalam mengontrol cairan dalam kategori baik, menunjukkan bahwa 

semakin baik pasien hemodialisis dalam mengontrol cairan, dapat 
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memperpanjang usia ginjal dengan terapi hemodialisis jika responden tidak 

mendapatkan pendonor ginjal. 

2. Menurut Fazriansyah (2018), Hemodialisis (HD) adalah suatu prosedur ketika 

darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar 

tubuh yang disebut dialyzer dengan tujuan menggantikan fungsi ginjal sehingga 

dapat memperpanjang kelangsungan hidup. Meskipun dapat memperpanjang usia 

tanpa batas yang jelas, hemodialisis (HD) tidak akan mengembalikan seluruh 

fungsi ginjal. Pasien tetap akan mengalami sejumlah permasalahan dan 

komplikasi. Kepatuhan pengontrolan cairan pada pasien hemodialisis adalah 

faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan terapi.Kepatuhan pasien 

diartikan sebagai perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh 

profesional kesehatan Pasien yang tidak patuh tidak melakukan pembatasan 

intake cairan. 

Kepatuhan dimaknai sebagai perilaku seseorang dalam meminum obat, 

mengikuti anjuran diet dan atau melakukan perubahan gaya hidup yang sesuai 

dengan rekomendasi dari tenaga kesehatan professional. Peneliti menilai 

kepatuhan pasien dalam mengontrol intake (asupan) cairan yang ada di ruang 

hemodialisa RSUD Kotabaru berdasarkan kuisioner dengan cheklist yang berisi  

20 pertanyaan mengenai kepatuhan pasien dalam mengontrol asupan cairan 

dengan menggunakan pengukuran Skala Guttman yang dimana hasilnya berada 

pada kategori tidak patuh hampir seluruhnya (87,5%), hal ini dikarenakan 

sebagian responden kurang termotivasi dalam mengontrol asupan cairan dan 

pasien memiliki pemikiran sendiri bahwa terapi yang dijalani tidak akan 
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meningkatkan derajat kesehatannya atau mengembalikan kesehatan pasien seperti 

semula. 

3.  Menurut Anita (2017), Hasil penelitian meskipun menunjukkan adanya 

hubungan antara lama menjalani hemodialisa dengan kepatuhan pembatasan 

cairan, namun tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Hal ini 

disebabkan sebagian besar pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang baik 

adalah pasien yang baru saja menjalani hemodialisa (15 orang dari 16 responden 

atau setara 93,75%), sedangkan pasien yang sudah lama menjalani hemodialisa 

dan memiliki tingkat kepatuhan yang baik hanya 24 orang dari 38 responden 

(63,16%). Hal ini juga sesuai dengan nilai ranking rata-rata kepatuhan yang sudah 

diuji dengan menggunakan uji statistik kruskall walis, yang menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan pembatasan cairan pada pasien yang baru lebih tinggi (38,66) 

dibanding pasien yang sudah lama menjalani hemodialisa (27,32). 

Sikap juga dapat menggambarkan kepatuhan pasien dalam menjalani apa 

yang menjadi pedoman baginya. Kepatuhan dalam pembatasan asupan cairan 

pada pasien GGK yang menjalani hemodialisa merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan.Hal ini dikarenakan apabila pasien tidak patuh, maka dapat 

mengakibatkan adanya edema tungkai, wajah, sesak napas yang disebabkan oleh 

volume cairan yang berlebihan dan sindrom uremik. 

4. Menurut Fitriyani (2014), Konsep diri yang dimaksud adalah berupa gambaran 

diri, ideal diri, identitas diri, peran diri, dan harga diri pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisa. Penggolongan konsep diri ini digolongkan menjadi 

2 kategori yaitu negatif dan positif. Pasien gagal ginjal kronik selalu 
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ketergantungan pada mesin dialisa atau harus melakukan hemodialisa seumur 

hidup, hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan pasien, di 

antaranya perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Efek fisik dapat 

menimbulkan kelelahan, sakit kepala dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, 

kondisi seperti ini akan menyebabkan pasien menjadi pesimis dan beranggapan 

hidup tidak akan bertahan lama, sebagai kepala keluarga pasien akan kehilangan 

sumber  pendapatanya  karena  tidak mampu bekerja seperti biasanya, sehingga 

tidak sedikit pasien yang menjalani hemodialisa banyak yang merasa putus asa 

dan ingin menghentikan pengobatanya serta melakukan tindakan bunuh diri. 

Konsep diri adalah cara individu yang melihat pribadinya secara utuh 

menyangkut emosi, fisik, intelektual, sosial dan spiritual. Menurut Agustiani 

mengatakan bahwa konsep diri berpengaruh kuat pada tingkah laku seseorang. 

Konsep diri yang positif akan menghasilkan bentuk-bentuk tingkah laku yang 

positif pula. Tingkah laku yang positif akan mengurangi sifat rendah diri, takut, 

kecemasan yang berlebihan, dan sebagainya. 

5. Menurut Kamaluddin (2010), Kepatuhan pasien dalam mengurangi asupan 

cairan dirasakan masih kurang oleh kebanyakan perawat ruangan hemodialisa, 

merupakan salah satu prioritas utama diagnosa keperawatan yang ditegakkan 

dalam memberikan pelayanan keperawatan, pasien GGK yang menjalani HD 

rutin di rumah sakit panti rapih  64,29 % penderita GGK tidak patuh dalam 

mengurangi asupan cairan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam mengurangi 

asupan cairan yang mungkin timbul antara orang dengan latar belakang atau 
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karekteristik fisiologis yang berbeda, sebagai sumbangan alternatif pemecahan 

masalah pada pasien. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimen 

dengan metode deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. 

Pengumpulan data selain menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan 

langsung kepada responden, peneliti juga menggunakan lembar angket untuk 

menganalisa kepatuhan dalam mengurangi asupan cairan selama 3 hari berturut-

turut yaitu dengan menghitung BB post hemodialisis dengan BB pre hemodialisis 

berikutnya. 

6. Menurut Wijayanti (2017), Kesuksesan hemodialisis tergantung pada 

kepatuhan pasien. Dengan tertahannya natrium dan cairan bisa terjadi edema di 

sekitar tubuh seperti tangan, kaki dan muka.Penumpukan cairan dapat terjadi di 

rongga perut disebut asites, sehingga penting bagi pasien hemodialisis dalam 

mengontrol cairangunamengurangiterjadinyakelebihancairan. Selain itu natrium 

dan cairan yang tertahan akan meningkatkan risiko terjadinya Gagal Jantung 

Kongestif. Pasien akan menjadi sesak akibat ketidakseimbangan asupan zat 

oksigen dengan kebutuhan tubuh. Pengontrolan cairan sangat penting guna 

mengurangi risiko kelebihan volume cairan antara waktu dialisis. Pengontrolan 

cairan pada pasien hemodialisis adalah faktor penting yang dapat menentukan 

keberhasilan terapi.Pasien hemodialisis yang tidak mematuhi pengontrolan cairan 

dapat mengalami komplikasi. Manajemen pengontrolan cairan dan makanan 

akanberdampak terhadap penambahan berat badan di antara dua waktu dialisis. 

Penambahan berat badan diantara dua waktu dialisis dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti lingkungan, gizi, perilaku, fisiologis, dan psikologis. 
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7. Menurut Fahmi (2016), Komplikasi baik fisik maupun psikis tentunya menjadi 

gangguan dalam melakukan perawatan diri secara mandiri pada pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani hemodialisa (Santoso, 2009). Pasien hemodialisa 

membutuhkan kemampuan dalam perawatan dirinya sendiri. Saat ini kemampuan 

self care pasien telah menjadi perhatian di dunia seiring dengan peningkatan 

kejadian penyakit kronis di dunia. Kondisi dan peningkatan biaya pengobatan 

serta jumlah tenaga edukator yang tidak cukup menjadi alasan self care penting 

ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit 

kronis, keluarga & komunitas. Hambatan pemenuhan self care status cairan yang 

sering terjadi pada pasien hemodialisa adalah adanya kurang pemahaman terkait 

pengelolaan status cairan tersebut seperti halnya dalam menentukan ukuran 

asupan cairan setiap harinya. Pasien hanya mengetahui bahwa pembatasan cairan 

memang diperlukan namun pasien tidak mengetahui batasan ukuran yang 

ditentukan. 

8. Menurut Hera (2013), Dialisis peritoneal (PD) mengharuskan pasien untuk 

mengambil peran aktif dalam kepatuhan mereka terhadap pembatasan cairan. 

Meskipun cairan non-kepatuhan telah diidentifikasi di antara kelompok pasien 

ini, tidak ada intervensi tertentu telah diteliti atau diterbitkan dengan di populasi 

PD. Penelitian saat ini berusaha untuk menyelidiki Apakah terapi perilaku 

kognitif terapan (intervensi berbasis CBT) yang digunakan di antara pasien 

hemodialisis akan meningkatkan kepatuhan cairan di antara pasien PD; 

menggunakan indikator klinis yang digunakan dalam praktek. 
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9. Menurut Yokoyama (2010), kontrol cairan pada pasien pada dialisis dalam 

prediktor penting dari hasil tetapi adalah pembatasan sulit untuk mencapai. 

penulis meneliti hubungan antara staf dialisis dorongan dan kontrol cairan 

kepatuhan pada pasien hemodialisis.  Hasil dari studi CURRET ini menunjukkan 

bahwa selain komponen HBM, dorongan yang dirasakan pasien dari staf dialisis 

merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan kontrol cairan. oleh 

karena itu, penting untuk memperjelas bagaimana perawat campur tangan 

dengan persepsi pasien dari dialisis untuk meningkatkan persepsi pasien tentang 

dorongan staf dialisis di masa depan. 

10. Menurut Milazi (2017), Secara keseluruhan, intervensi pendidikan atau 

perilaku meningkatkan kepatuhan terhadap kontrol fosfat. Studi dalam Tinjauan 

sistematis ini mengungkapkan hasil yang lebih baik pada kadar fosfat serum, 

pengetahuan pasien dan kepatuhan terhadap metode pengendalian fosfat, 

penyakit ginjal kronis perilaku pengelolaan diri dan dirasakan Self-efektivitas 

untuk penyakit ginjal kronis yang berkaitan dengan kontrol fosfat. Namun, ada 

kurangnya data yang cukup tentang bagaimana beberapa studi yang dilaksanakan 

intervensi mereka menyarankan penelitian lebih lanjut diperlukan. Strategi 

sukses yang meningkatkan dan mengoptimalkan kepatuhan jangka panjang 

terhadap kontrol fosfat masih perlu dirumuskan. 

Banyak penelitian menyarankan untuk melakukan tindakan dalam 

mengontrol cairan tubuh dengan mimum air putih minimal 8 gelas dalam sehari, 

rutin memakan buah-buahan yang mengandung tinggi air dan juga tidak lupa 

dengan rutin makan sayur-sayuran 

Stikes Santa Elisabeth Medan



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

5.3 pembahasan 

Berdasarkan dari hasil 10 artikel yang ditelaah bahwasanya  6 artikel 

mengatakankan kebanyakan tidak mematuhi atau berperilaku buruk dalam 

menjalani hemodialisa dan mengontrol cairan dalam tubuh, Dan 4 artikel 

mengatakan pasien hemodialisa mematuhi atau berperilaku baik dalam 

mengontrol cairan tubuh, Menurut hasil peneliti sendiri  bahwasannya pasien 

hemodialisa masih banyak yang berperilaku buruk dikarenakan banyak pasien 

masih belum memahami sama sekali bagaimana cara mengontrol cairan dalam 

tubuh dengan baik sama hal nya menurut Wijayanti (2017) mengatakan bahwa 

masih banyak pasien yang berperilaku buruk dalam mengontrol cairan tubuh. 

Dan juga berperilaku buruk dalam mematuhi penambahan intake cairan dalam 

diri pasien, begitu juga dengan menurut Fazriansyah (2018), mengatakan bahwa 

tidak patuh atau tidak berperilaku baik dalam penambahan intake cairan dialysis. 

Banyak juga pasien yang tidak mematuhi atau berperilaku buruk dalam 

peawatan hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh mereka Karena pasien 

menjalani hemodialisa hanya sekali saja dan tidak melanjutkannya kembali, ini 

sama hal nya menurut Fahmi (2016) mengatakan bahwa Dari beberapa sumber 

yang telah didapatkan menyebutkan bahwa kemampuan pasien hemodialisa  

dalam mengontrol cairan tubuh masih kurang. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Perilaku pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh di rumah 

sakit tahun 2020 yaitu yang terbanyak kategori buruk lebih tinggi dibandingkan 

kategori baik seperti 6 (60%) artikel kategori perilaku buruk, dan 4 (40%) artikel 

kategori berperilaku baik.  

 

6.2 Saran 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang 

gambaran perilaku pasien hemodialisa dalam mengontrol cairan tubuh. Pada 

penelitian selanjutnya diharanpak memberikan pengetahuan akan perilaku dalam 

mengontrol cairan tubuh.  
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