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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit Ginjal Kronik (PGK) atau penyakit ginjal tahap akhir merupakan 

gangguan fungsi ginjal yang irreversibel dimana tubuh gagal mempertahankan 

metabolisme dan keseimbangan cairan serta elektrolit, sehingga menyebabkan 

uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah) (Suharyanto & Abdul, 

2008). Menurut Annual Data Repert United States Renal Data System 

memperkirakan prevalensi PGK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di 

Amerika Serikat, kejadian dan prevalensi PGK meningkat pada tahun 2013-2016 

yaitu sekitar 14,8% (United States Renal Data System, 2018). 

 Hasil Riskesdas 2018, populasi umur ≥ 15 tahun yang terdiagnosis PGK 

dilihat dari gender yaitu laki-laki sebesar 4,17% dan perempuan sebesar 3,52% . 

Angka ini cukup tinggi dibandingkan prevalensi PGK di negara-negara lain. Hasil 

Riskesdas 2018 juga menunjukkan prevalensi meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur, dengan peningkatan tajam pada kelompok umur 65-74 tahun 

dibandingkan kelompok umur 15-24 tahun. Prevalensi lebih tinggi terjadi pada 

masyarakat perkotaan 3,85%, tidak bersekolah 5,73%, pekerjaan wiraswasta 

3,49%, petani/nelayan/buruh 4,64%, dan tidak bekerja sebesar 4,76%. Sedangkan 

provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Kalimantan Utara sebesar 6,4%, diikuti 

Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 4%. Berdasarkan 

data Indonesian Renal Registry (IRR) 2016 mendapatkan pasien aktif  PGK 

meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 44,2% (IRR,2016). 

 Akibat penurunan atau kegagalan fungsi ginjal membuang produk sisa akan 

menyebabkan gangguan fungsi endrokin, metabolik, cairan, elektrolit, serta asam 

basa. Untuk menangani masalah dapat dilakukan berbagai terapi, salah satunya 

dengan metode hemodialisis. HD yaitu metode terapi dialisis yang digunakan untuk 

mengeluarkan sisa metabolisme atau racun tertentu dari peredaran darah seperti air, 

natirum, kalium, hidrogen, urea, kreatinin, dan zat-zat lain melalui membran semi 



permeabel sebagai pemisah darah dan cairan dialisat pada ginjal buatan dimana 

terjadi proses difusi, osmosis, dan ultrafiltasi (Muttaqin & Kumala, 2008). 

 Tindakan HD dapat menurunkan risiko kerusakan organ-organ vital lainnya 

akibat akumulasi zat toksin dalam sirkulasi. (Muttaqin & Kumala, 2011). Tindakan 

HD tidak menyembuhkan atau mengembalikan fungsi ginjal secara sempurna. 

Pasien akan mengalami sejumlah permasalahan dan komplikasi serta adanya 

perubahan pada bentuk dan fungsi sistem dalam tubuh (Smeltzer & Bare, 

2008:Knap,2005). 

 Penyakit kardiovaskular berhubungan erat pada penderita PGK, karena 

meningkatkan angka mortalitas sebesar 50% , dan menjadi penyebab kematian 

yang lebih tinggi dibanding penyakit ginjalnya itu sendiri. Pada pasien PGK 

stadium V pravelensi hipertropi ventrikel kiri dan penyakit jantung koroner adalah 

75% dan 40%. Di United States, 19 juta orang dewasa penderita PGK stadium akhir 

50% mengalami kematian dikarenakan penyakit kardiovaskular dan resikonya 10 

hingga 20 kali lebih tinggi daripada populasi umum (Baigent C, 2000).  

 American Journal of Kidney Diseases memaparkan faktor-faktor risiko 

utama penyebab abnormalitas jantung pada  PGK yaitu hiperlipidemia, uremia, 

hipertensi, diabetes melitus, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik yang dapat 

mengurangi kepadatan dari pembuluh kapiler.( Parfrey P, 2000). Persentase yang 

signifikan terjadi saat pasien yang memulai menjalani HD, tetapi tidak dipungkiri 

bahwa pasien tanpa disertai klinis juga dapat menderita kelainan jantung. Kelainan 

jantung diperparah saat dimulainya HD dan kehilangan fungsi ginjal. Hal ini 

disebabkan akumulasi dari racun yang mempercepat proses inflamasi dan faktor-

faktor lain dari perawatan HD. Suatu studi menemukan bahwa persentasi penyakit 

jantung pasien HD meningkat 8% pada tahun pertama dan meningkat 18% pada 

akhir tahun kedua (Rostand S, 2000). Pada pasien  PGK gangguan sistem 

kardiovaskular dapat berupa hipertensi, aritmia, dan gagal jantung kongestif. Hal 

ini terjadi akibat dari retensi cairan  (Smeltzer & Bare, 2013) 

 Pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung dapat dilakukan 

dengan Elektrokardiogram (EKG). Rekaman EKG ini digunakan untuk 

menentukan kondisi jantung pasien. Sinyal EKG direkam menggunakan perangkat 



elektrokardiograf (Danes,2002). Grafik EKG dibentuk oleh gelombang listrik yang 

mengalir melalui serabut khusus pada jantung. Listrik tersebut dibentuk oleh nodus 

sinoatria (SA) sebagai sumber primer dan nodus atrio-ventrikular (AV) sebagai 

cadangan listrik sekunder. Gelombang P dibentuk oleh aliran listrik yang berasal 

dari nodus SA di atrium, sedangkan kompleks QRS dibentuk oleh aliran listrik di 

ventrikel (Saparudin, 2015).  

 Aktivitas fisik atau olahraga memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. 

Manfaat yang didapatkan dari latihan fisik yaitu dapat meningkatkan fungsi fisik, 

psikologis, tekanan darah dan meningkatkan kolesterol baik. (Bashore, 2009). 

Latihan fisik dapat mengubah faal tubuh dan meningkatkan kesegaran jasmani, 

berdasarkan penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada 

peningkatan daya tahan jantung paru setelah dilakukan latihan fisik 

(Thristysaningsih, 2011).  

 Penyakit ginjal kronik merupakan salah satu penyakit kerusakan yang 

terjadi pada ginjal. Penyakit tersebut diberikan pada manusia atas izin Allah SWT 

dan dijanjikan Allah SWT berupa penghapusan dosa apabila ia bersabar dan 

berikhtiar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS At-Taubah (9):51 

“Katakanlah (Muhammad), Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang 

telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada 

Allah bertawakallah orang-orang beriman”. Dalam kamus bahasa Arab-

Indonesia dikatakan bahwa jantung merupakan bagian dari qalbu. Maka dari 

itu, jika qalbu nya sehat maka niscaya Allah akan memberikan kesehatan pula 

untuk seluruh anggota tubuhnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS 

Al-Baqarah (2): 10 “Dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambah 

penyakitnya itu; dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka 

berdusta”. Penyebab kelainan jantung salah satunya disebabkan karena pola 

hidup yang tidak sehat seperti makan dan minum yang berlebihan, kebiasaan 

merokok, dan stress. Rasulullah SAW menganjurkan agar makan dan minum 

harus sesuai dengan porsinya dan membiasakan pola hidup yang sehat dan 

tidak berlebihan. 



 Terapi hemodialisis merupakan salah satu bentuk pengobatan untuk PGK. 

Dalam islam hukum berobat sangat dianjurkan. Sebagaimana hadis yang 

diriwayatkan Ahmad “Berobatlah sebab Allah tidak menurunkan penyakit 

kecuali juga menurunkan obatnya”. Hemodialisis merupakan suatu 

teknologi, Islam berpendapat bahwa berobat menggunakan teknologi 

hukumnya adalah mubah tetapi harus dilandasi niat karena Allah SWT dan 

demi kesembuhan. Pemeriksaan EKG juga merupakan upaya untuk 

mengetahui penyakit dan untuk pemeriksaannya diperbolehkan untuk 

menyentuh pasien atas alasan darurat. Islam menganjurkan manusia untuk 

latihan fisik agar menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dalam melakukan 

latihan fisik hendaknya sesuai dengan ajaran Islam.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan maka rumusan 

masalah dari skripsi ini adalah “Bagaimana hubungan adekuasi dialisis dengan 

kelainan jantung berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan latihan fisik 

pada pasien hemodialisis dan tinjaunnya menurut Pandangan Islam ?” 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimanakah gambaran EKG pada pasien PGK yang menjalani HD 

setelah latihan fisik ? 

2. Adakah hubungan antara adekuasi dialisis dengan kelainan jantung 

berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan latihan fisik pada pasien 

hemodialisis dan tinjaunnya menurut Pandangan Islam? 

3. Apakah terdapat  hubungan antara adekuasi dialisis dengan gambaran 

EKG? 

4. Apakah terdapat hubungan antara adekuasi dialisis dan EKG dengan 

latihan fisik? 

5. Bagaimana pandangan Islam tentang hubungan adekuasi dialisis 

dengan kelainan jantung berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan 



latihan fisik pada pasien hemodialisis dan tinjaunnya menurut 

Pandangan Islam ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan adekuasi dialisis dengan kelainan berdasarkan 

gambaran EKG serta kemampuan latihan fisik pada pasien 

hemodialisis dan tinjaunnya menurut Pandangan Islam. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran EKG pada pasien PGK yang menjalani HD. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan adekuasi dialisis dengan 

kelainan jantung berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan 

latihan fisik pada pasien hemodialisis dan tinjaunnya menurut 

Pandangan Islam.  

3. Mengetahui pandangan Islam tentang hubungan adekuasi dialisis 

dengan kelainan jantung berdasarkan gambaran EKG serta 

kemampuan latihan fisik pada pasien hemodialisis dan tinjaunnya 

menurut Pandangan Islam. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis. 

a. Menambah wawasan tentang hubungan adekuasi dialisis dengan 

kelainan jantung berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan 

latihan fisik pada pasien hemodialisis dan tinjaunnya menurut 

Pandangan Islam.  

b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan menulis dan 

memecahkan masalah ilmiah. 

c.  Menambah pengetahuan tentang hukum Islam dalam penerapannya di   

    bidang kedokteran. 

 

 



 2. Bagi Masyarakat. 

a. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan 

mengenai ilmu kedokteran tentang hubungan adekuasi dialisis dengan 

kelainan jantung berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan 

latihan fisik pada pasien hemodialisis dan tinjaunnya menurut 

Pandangan Islam. 

b. Menambah wawasan masyarakat untuk memahami ilmu kedokteran 

dari sudut pandang Islam. 

3.  Bagi Universitas YARSI. 

a. Diharapkan dapat menambah kepustakaan Universitas YARSI 

mengenai hubungan adekuasi dialisis dengan kelainan jantung 

berdasarkan gambaran EKG serta kemampuan latihan fisik pada 

pasien hemodialisis dan tinjaunnya menurut Pandangan Islam. 

b. Diharapkan dapat menambah karya tulis ilmiah bagi Universitas 

YARSI. 

c. Diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi civitas akademika Universitas YARSI 

 


