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ABSTRACT 

Compliance is one of the problems in hemodialysis patient who have Chronic Renal Failure (CRF). Non 

compliance in treatment can lead to the accumulation of harmful substances from the body’s metabolism in 

the blood so that the patient will feel pain all over the body and if it is allowed it will cause death. The 

purpose of this study was to determine the factors related to compliance patient with CFR who had 

hemodialysis in the Prof. BLU Dr. R. D. Kandou Manado. 

The study was an observational study with cross sectional analytic study. The number of samples of 196 

respondents, obtained by probability sampling technique is systematic random sampling. Metods of data 

collection by means of questionnaires. 

Analysis of the result of research using the Chi-Square (age, sex, and family support) and Fisher’s Exact 

Test (duration of hemodialysis) with α = 0,05, obtained a significant association between compliance with 

age (p=0,017), sex (p=0,009) , duration of hemodialysis (p=0,008), and family support (p=0,009). 

There is an association between age, sex, duration of hemodialysis, and support with compliance CRF 

patients who had hemodialysis. It is suggested to the family of CRF patient who had hemodialysis to be 

always faithful to accompany and provide support to patients in treatment so that more compliance to 

recommended by doctors or other health professionals, especially the elderly and patients who have long 

treatment 
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ABSTRAK 

Kepatuhan merupakan salah satu permasalahan pada pasien Gagal Ginjal Kronis (GGK) yang menjalani 

hemodialisa. Ketidakpatuhan dalam terapi dapat menyebabkan penumpukan zat-zat berbahaya dari tubuh 

hasil metabolisme dalam darah sehingga penderita akan merasa sakit seluruh tubuh dan jika hal tersebut 

dibiarkan maka akan menimbulkan kematian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan pasien GGK yang menjalani hemodialisa di BLU RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandou Manado.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Jumlah 

sampel 196 responden, yang didapat dengan teknik probability sampling yaitu systematic random sampling. 

Metode pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner.  

Analisis hasil penelitian menggunakan uji Chi-Square (usia, jenis kelamin, dan lamanya hemodialisa) dan 

Fisher’s Exact Test (dukungan keluarga) dengan CI= 95% dan α = 0,05, didapatkan hubungan yang 

bermakna antara kepatuhan dengan usia (p=0,017), jenis kelamin (p=0,009), lamanya hemodialisa 

(p=0,008), dan dukungan keluarga (p=0,009). 

Terdapat hubungan antara usia, jenis kelamin, lamanya hemodialisa, dan dukungan keluarga dengan 

kepatuhan pasien GGK yang menjalani hemodialisa.Disarankan kepada keluarga pasien GGK yang 

menjalani hemodialisa agar selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada pasien dalam 

menjalani terapi sehingga semakin patuh terhadap pasien yang usia lanjut dan sudah lama menjalani 

terapi. 
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PENDAHULUAN 

Ginjal adalah organ vital yang berperan 

sangat penting dalam mempertahankan 

kestabilan lingkungan dalam tubuh. Ginjal 

mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, 

elektrolit dan asam-basa dengan cara filtrasi 

darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit dan 

non elektrolit, serta mengeskresi 

kelebihannya sebagai urine (Price & Wilson, 

2006). 

Penderita GGK meningkat setiap 

tahunnya, berdasarkan Center for disease 

control and prevention, prevalensi gagal 

ginjal kronik di Amerika serikat pada akhir 

tahun 2002 sebanyak 345.00 orang, pada 

akhir tahun 2007 bertambah 80.000 orang, 

dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan 

yang tinggi yaitu lebih dari dua juta orang 

yang menderita penyakit ginjal kronik. 

Populasi penyakit gagal ginjal di 

Indonesia dari tahun ke tahunpun terus 

mengalami peningkat. Berdasarkan data 

yang dirilis PT. Askes pada tahun 2010 

jumlah pasien gagal ginjal ialah 17.507 

orang. Kemudian meningkat lagi sekitar lima 

ribu lebih pada tahun 2011 dengan jumlah 

pasti sebesar 23.261 pasien. Pada tahun 2012 

terjadi peningkatan yakni 24.141 pasien, 

bertambah hanya 880 orang. 

Berdasarkan riset kesehatan dasar 

(Riskesdas) tahun 2013, prevalensi nasional 

GGK yaitu 0,2% (berdasarkan diagnosis 

dokter). Prevalensi GGK di Sulawesi Utara 

sebesar 0,4% dimana lebih tinggi dari 

prevalensi nasional (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013). 

Pasien GGK sangat bergantung pada 

terapi hemodialisa untuk menggantikan 

ginjalnya. Kepatuhan pada penderita GGK 

dalam menjalani program terapi hemodialisa 

merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan. Apabila pasien tidak patuh 

dalam menjalani terapi hemodialisa, akan 

terjadi penumpukan zat-zat berbahaya dari 

tubuh hasil metabolisme dalam darah 

sehingga penderita akan merasa sakit seluruh 

tubuh dan jika hal tersebut dibiarkan maka 

akan menimbulkan kematian. Secara umum 

kepatuhan didefinisikan sebagai tingkatan 

perilaku seseorang yang mendapatkan 

pengobatan, mengikuti diet, dan atau 

melaksanakan perubahan gaya hidup sesuai 

dengan rekomendasi pemberi pelayanan 

kesehatan. Ketidakpatuhan mengikuti dan 

menjalankan rekomendasi pengobatan/ 

perawatan yang dianjurkan oleh dokter 

merupakan masalah yang sangat penting. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kepatuhan pasien GGK dalam menjalani 

hemodialisa di BLU RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandou Manado”. 
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METODE PENELITAN  

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan rancangan 

cross sectional study. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian di ruang hemodialisa BLU 

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April – 

September 2014. Khusus pengambilan data 

dilakukan pada bulan Juli 2014. 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah semua 

pasien gagal ginjal kronis yang melakukan 

haemodialisa rutin di BLU RSUP Prof. Dr. 

R. D. Kandou Manado pada bulan April 

2014 yang berjumlah 336 orang. Jumlah 

sampel minimal ditentukan menggunakan 

rumus slovin. Dari hasil perhitungan 

diperoleh jumlah sampel sebesar 182,6 

dibulatkan menjadi 183 orang. Untuk 

mempertahankan response rate, jumlah ini 

ditambah 10%. Dengan demikian, jumlah 

sampel minimal yang direncanakan 

berjumlah sebesar 201 orang. 

 Pada saat pengambilan data, sebanyak 

5 orang pasien telah meninggal dunia, 

sehingga jumlah responden dalam penelitian 

ini berjumlah 196 orang. Sampel diambil 

secara systematic random sampling. 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas (independen) adalah Umur, 

jenis kelamin, lamanya hemodialisa, dan 

dukungan keluarga. Sedangkan variabel 

terikat (dependen) adalah Kepatuhan pasien 

GGK yang menjalani hemodialisa. 

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan responden atau keluarga 

terdekat dengan menggunakan kuesioner dan 

data sekunder adalah hasil pemeriksaan 

laboratorium dan pemeriksaan lainnya, yang 

diperoleh melalui buku rekam medik pasien.  

Pengolahan dan Analisa Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan 

dengan bantuan komputer dengan 

menggunakan program SPSS. Data yang 

telah diolah selanjutnya di analisis dengan 

uji Chi Square dan Fisher’s Exact Test.  

1. Uji hubungan antara usia dengan 

kepatuhan pasien GGK yang menjalani 

hemodialisa menggunakan uji Chi 

Square. 

2. Uji hubungan antara jenis kelamin 

dengan kepatuhan pasien GGK yang 

menjalani hemodialisa menggunakan uji 

Chi Square. 

3. Uji hubungan lamanya hemodialisa 

dengan kepatuhan pasien GGK yang 

menjalani hemodialisa menggunakan uji 

Fisher’s Exact Test. 

4. Uji hubungan antara dukungan keluarga 

dengan kepatuhan pasien GGK yang 



menjalani hemodialisa menggunakan uji Chi Square. 

Tabel 1. Distribusi berdasarkan Usia dengan Kepatuhan Pasien GGK yang menjalani Hemodialisa 

di Unit Hemodialisa BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado,  Juli 2014. 

Variabel Independent 

Kepatuhan Pasien GGK 
Total 

p 
OR 

(95% CI) 
Patuh Tidak Patuh 

n % n % n % 

Usia 

> 65 Tahun 

 

17 

 

54,8 

 

14 

 

45,2 

 

31 

 

100 0,017 
0,389 

(0,176-0,858) 
≤ 65 Tahun 125 75,8 40 24,2 165 100 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

79 

63 

 

65,8 

82,9 

 

41 

13 

 

34,2 

17,1 

 

120 

76 

 

100 

100 

0,009 
0,398 

(0,196-0,806) 

Lamanya Hemodialisa 

≤ 4 Tahun 

> 4 Tahun 

 

137 

5 

 

74,9 

38,5 

 

46 

8 

 

25,1 

61,5 

 

183 

13 

 

100 

100 

0,008 
4,765 

(1,485-15,295) 

Dukungan Keluarga 

Mendukung 

Tidak mendukung 

 

90 

52 

 

79,6 

62,7 

 

23 

31 

 

20,4 

37,3 

 

113 

13 

 

100 

100 

0,009 
2,333 

(1,232-4,417) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hubungan antara Usia dengan 

Kepatuhan Pasien GGK yang menjalani 

Hemodialisa. 

Pada tabel 2, dapt dilihat bahwa hanya 

terdapat 17 (54,8%) responden berusia > 65 

tahun yang patuh. Sedangkan responden 

yang berumur ≤ 65 tahun terdapat 125 

(75,8%) yang patuh. Hasil uji statistik Chi 

Square diperoleh p value 0,017 (p value < 

0,05), yang berarti bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara usia dengan kepatuhan 

pasien GGK yang menjalani hemodialisa. 

Dari analisis didapatkan juga odds ratio 

(OR) 0,389 yang berarti bahwa variabel usia 

merupakan faktor proteksi bukan faktor 

risiko. 

Semakin bertambahnya usia seseorang 

akan semakin banyak permasalahan yang di 

alaminya terutama terkait kondisi 

kesehatannya. Hal ini di sebabkan terjadinya 

kemunduran fungsi seluruh tubuh secara 

progresif. Lansia yang tidak dapat 

beradaptasi dengan kemundurannya tersebut 

akan frustasi dan akan muncul sikap 

penolakan dengan kondisi yang dialaminya 

bila kondisi ini berlanjut maka lansia akan 

bersikap tidak peduli dengan kondisinya dan 

tidak patuh dengan anjuran kesehatan.  



Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah 

(2011), dengan hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara usia dengan 

kepatuhan, dengan p value 0,006 (p value < 

0,05), dengan kesimpulan responden 

kelompok usia ≤ 65 tahun memiliki peluang 

lebih patuh dibandingkan dengan kelompok 

usia > 65 tahun. 

 

b. Hubungan antara Jenis Kelamin dengan 

Kepatuhan Pasien GGK yang menjalani 

Hemodialisa. 

Terlihat pada tabel 1, diperoleh 

sebanyak 79 (65,8%) responden laki-laki 

yang patuh. Sedangkan responden 

perempuan sebanyak 63 (82,9%) yang patuh. 

Hasil uji statistik Chi Square diperoleh p 

value 0,009 (p value < 0,05), yang berarti 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara jenis kelamin dengan kepatuhan 

pasien GGK yang menjalani hemodialisa. 

Dari analisis didapatkan juga odds ratio 

(OR) 0,398, yang berarti bahwa variabel 

jenis kelamin merupakan faktor protektif 

bukan faktor risiko.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kim & 

Evangelista (2010) tentang Hubungan 

Persepsi Sakit, Kepatuhan dan Clinical 

Outcomes pada pasien Hemodialisis di 

Dialisis Center, Los Angeles California. 

Hasil penelitian dengan jumlah sampel 151 

ini mendapatkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara jenis kelamin dengan 

perilaku kepatuhan. 

 Johnson dalam Syamsiah (2010) 

misalnya mencontohkan bahwa perempuan 

cenderung mampu untuk menjadi pendengar 

yang baik dan dapat langsung menangkap 

fokus permasalahan dalam diskusi dan tidak 

terfokus pada diri sendiri. Mereka cenderung 

lebih banyak menjawab, dan lebih peka 

terhadap orang lain. 

 

c. Hubungan antara Lamanya Hemodialisa 

dengan Kepatuhan Pasien GGK   yang 

menjalani Hemodialisa. 

Pada tabel 1, diperoleh bahwa 

sebanyak 137 (74,9%) responden yang 

menjalani hemodialisa ≤ (kurang dari sama 

dengan) 4 tahun yang patuh. Sedangkan 

responden yang menjalani hemodialisis > 

(lebih) dari 4 tahun hanya sebanyak 5 

(38,5%) yang patuh. Hasil uji statistik 

diperoleh p value 0,008 (p value           < 

0,05), yang berarti bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara lamanya hemodialisa 

dengan kepatuhan pasien GGK yang 

menjalani hemodialisa. Dari analisis uji 

statistik Fisher’s Exact Test didapatkan juga 

odds ratio (OR) 4,765, yang berarti pasien 

yang menjalani hemodialisa ≤ 4 tahun 

memiliki peluang untuk patuh sebesar 4,765 

kali dibandingkan yang menjalani 

hemodialisa > 4 tahun. 



 Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah 

(2011) dengan hasil terdapat hubungan yang 

bermakna antara lamanya menjalani 

hemodialisa dan kepatuhan, dengan p value 

0,015 (p value < 0,05), dengan kesimpulan 

responden dengan waktu hemodialisa kurang 

atau sama dengan 4 tahun memiliki lebih 

patuh dibandingkan responden dengan waktu 

hemodialisa lebih dari 4 tahun. 

 Pengobatan jangka panjang yang 

memaksa untuk merubah kebiasaan-

kebiasaan seperti mengurangi kalori 

makanan atau komponen tertentu dalam 

sehari-hari yang memberikan kesan atau 

sikap negatif bagi penderita. Ditambah lagi 

ketika terjadi komplikasi akut (komplikasi 

yang terjadi selama hemodialisa 

berlangsung) diantaranya hipotensi, kram 

otot, mual dan muntah, sakit kepala, sakit 

dada, sakit punggung, gatal, demam, dan 

menggigil (Suyono dkk, 2010). Pasien 

dengan kondisi seperti ini memungkinkan 

terjadinya ketidakpatuhan menjalani rutinitas 

hemodialisa. 

 

d. Hubungan antara dukungan keluarga 

dengan Kepatuhan Pasien GGK yang 

menjalani Hemodialisa. 

Pada tabel 1, diperoleh hasil uji 

statistik Chi Square diperoleh p value 0,009 

(p value < 0,05), yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara dukungan 

keluarga dengan kepatuhan pasien GGK 

yang menjalani hemodialisa. Dari analisis 

didapatkan juga odds ratio (OR) 2,333, yang 

berarti responden yang mendapat dukungan 

keluarga yang mendukung memiliki peluang 

untuk patuh sebesar 2,333 kali dibandingkan 

dengan responden yang mendapat dukungan 

keluarga tidak mendukung. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Iriana (2010) 

dengan uji kai kuadrat (chi-square) motivasi 

keluarga mempunyai hubungan yang 

bermakna (p value = 0,000 < 0,05) dengan 

kepatuhan pasien GGK dalam menjalani 

terapi.  

 Keluarga berfungsi sebagai titik tolak 

tingkah laku dan memberikan definisi-

definisi dasar sehat dan sakit. Maka keluarga 

juga berperan dalam mempengaruhi persepsi 

individu. Ketika salah satu anggota keluarga 

yang sakit benar-benar sakit dan 

membutuhkan pertolongan, keluarga mulai  

mencari informasi, penyembuhan, nasihat 

dari keluarga lain, teman-teman, tetangga, 

tenaga professional dan non professional 

lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Terdapat hubungan antara usia dengan 

kepatuhan pasien GGK yang menjalani 

hemodialisa. 



2. Terdapat hubungan antara jenis kelamin 

dengan kepatuhan pasien GGK yang 

menjalani hemodialisa. 

3. Terdapat hubungan antara lamanya 

hemodialisa dengan kepatuhan pasien 

GGK yang menjalani hemodialisa. 

4. Terdapat hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kepatuhan pasien GGK 

yang menjalani hemodialisa. 

 

SARAN 

Diharapkan kepada keluarga pasien GGK 

yang menjalani hemodialisa agar selalu setia 

mendampingi dan memberikan dukungan 

kepada pasien dalam menjalani terapi 

sehingga semakin patuh terhadap anjuran 

dokter atau tenaga kesehatan lainnya 

terutama terhadap pasien yang usia lanjut 

dan sudah lama menjalani terapi. 
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