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Pendahuluan: Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan penyakit ginjal yang mengalami 
kehilangan fungsi secara progresif dan mengakibatkan kegagalan. Penurunan fungsi 
ginjal bisa ditandai dengan laju filtrasi glomerulus (LFG) <60 ml/menit/1.73m2, kadar 
kreatinin dan ureum yang meningkat secara bersamaan. Penyakit ini memiliki berbagai 
etiologi, salah satu penyebab tertingginya adalah akibat adanya riwayat penyakit diabetus 
melitus tipe 2, obesitas  dan hipertensi. Terapi yang dilakukan untuk mengatasi penyakit 
ini bisa dengan terapi farmakologi dan terapi pengganti ginjal, salah satu terapi pengganti 
ginjal adalah dialisis yang di bagi lagi menjadi dua, yaitu hemodialisa dan CAPD 
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis). Pengguna CAPD di Indonesia belum 
banyak digunakan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai karakteristik pasien 
PGK yang menggunakan CAPD berdasarkan score predictor inadequacy dialysis.  
Metode: Metode penelitian adalah Cross Sectional. Sampel penelitian adalah pasien 
PGK CAPD di Bekasi yang sudah memenuhi kriteria inklusi dari bulan Januari-Maret 
2022. Pengumpulan data untuk penelitian dari buku rekam medis dan pengisian google 
form oleh responden.  
Hasil Penelitian: Didapatkan sebanyak 45 orang pasien PGK pengguna CAPD di Bekasi 
sebagai responden yang 60% berjenis kelamin laki-laki, usia terbanyak pada rentang 20-
60 tahun 93.3%, komorbid terbanyak adalah hipertensi 35.6%, dan sudah menjalani terapi 
CAPD selama 1-3 tahun 48.89%. Pada hasil analisis bivariat dari karakteristik pasien 
PGK dengan score predictor inadequacy dialysis yang memiliki ikatan kuat adalah kadar 
LFG dan kreatinin serum.  
Kesimpulan: Mayoritas karakteristik pasien PGK yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jenis kelamin laki-laki dan berada pada usia lanjut. Dan hasil seluruh karakteristik 
pasien yang memiliki hubungan kuat dengan score predictor inadequacy dialysis adalah 
kadar kreatinin serum dan kadar LFG (p = 0.000).  
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