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INTISARI

Hubungan Asupan Protein Terhadap kadar Urea Nitrogen, Kreatinin, dan
Albumin Darah Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis Di
RSUP  DR. SARDJITO  YOGYAKARTA,  Azizah Nugrahani1, Susetyowati2, Bambang
Djarwoto3

Latar Belakang: Prosedur Hemodialisis (HD) pada pasien penyakit ginjal kronik
(PGK) menyebabkan kehilangan zat gizi, seperti protein sehingga sebagai
kompensasinya pasien memerlukan asupan protein yang tinggi. Selain asupan
makan, BUN, kreatinin, berat badan, dan albumin harus dimonitor. Berdasarkan
hasil penelitian Bellizi, et.al. (2003): William et.al (2004):Araujo et.al (2006)
diketahui bahwa terdapat hubungan antara asupan protein dengan albumin,
kreatinin, dan berat badan pasien HD.

Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan asupan protein terhadap kadar Urea
Nitrogen, kreatinin,dan albumin darah pasien penyakit ginjal kronik yang
menjalani hemodialisis di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta

Metode Penelitian: Jenis penelitian observasional dengan rancangan cross
sectional, yang dilakukan di RSUP DR Sardjito Yogyakarta pada bulan Januari-
Maret 2006. Populasi adalah pasien PGK yang menjalani HD, sedangkan subyek
penelitian diambil berdasarkan kriteria inklusi: Rutin HD minimal 2 bulan,
2x/minggu dengan dialisat asetat, tidak ascites, tidak oedema, tidak memiliki
gangguan hati, tidak sedang rawat inap, serta memiliki data laboratorium BUN,
kreatinin, dan albumin darah.

Hasil: Berdasarkan korelasi Pearson diketahui p value=0,008 sehingga terdapat
hubungan total asupan protein terhadap BUN, dan p value=0,153 sehingga
terdapat hubungan total asupan protein terhadap kreatinin, serta p value=0,017
maka terdapat hubungan total asupan protein terhadap albumin. Sedangkan
berdasarkan uji kolmogorov-smirnov  diperoleh p value=0,944 serta p
value=1,000 sehingga tidak ada hubungan antar proporsi protein terhadap BUN
dan kreatinin. Berdasarkan uji kai-kuadrat diketahui p value=1,000 maka tidak
ada hubungan proporsi protein terhadap albumin.

Kesimpulan: Ada hubungan antara total asupan protein terhadap BUN, dan
albumin. Namun tidak tedapat hubungan antara total asupan protein terhadap
kreatinin, serta tidak terdapat hubungan antara proporsi protein terhadap BUN,
kreatinin, dan albumin.

Kata Kunci: asupan protein, BUN, kreatinin, albumin
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2. Instalasi Gizi RS Dr. Sardjito Yogyakarta
3. Bagian Penyakit Dalam RS Dr. Sardjito Yogyakarta
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Pendahuluan
Penyakit ginjal kronik (PGK) adalah penurunan faal ginjal yang terjadi secara

menahun dan umumnya bersifat irreversibel, ditandai dengan kadar ureum dan
kreatinin yang sangat tinggi1. Pada pasien PGK dengan kadar ureum dan
kreatinin yang tinggi, selain transplantasi ginjal, tindakan hemodialisis (HD)
merupakan cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup pasien dengan
tujuan menurunkan kadar ureum, kreatinin, dan zat-zat toksik lainnya dalam
darah. HD yang optimal dapat meningkatkan kualitas hidup dan proses
rehabilitasi2.

Pada umumnya terapi pengganti yang paling banyak dilakukan di Indonesia
adalah HD (Kresnawan, 2005). Di Amerika penderita dengan uremia yang
mendapat terapi HD adalah 80 % sedangkan yang menjalani dialisis peritoneal
adalah 12 %1. Dari data instalasi renal RSUP Dr. Sardjito bulan Januari tahun
2006 tercatat sebanyak 205 pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani HD
rutin.

Prosedur HD menyebabkan kehilangan zat gizi, seperti protein, sehingga
asupan harian protein seharusnya juga ditingkatkan sebagai kompensasi
kehilangan protein, yaitu 1,2 g/kg BB ideal/hari. Lima puluh persen protein
hendaknya bernilai biologi tinggi3,4.

Diet tinggi protein dapat menimbulkan keseimbangan nitrogen positif atau
netral, namun kadang-kadang diet tinggi protein dengan nilai biologi rendah
menimbulkan keseimbangan nitrogen negatif5. Berdasarkan hasil penelitian
Bellizzi et al., (2003): William, et al., (2004), dan Araujo, et al., (2006) terdapat
hubungan antara asupan energi dan protein yang rendah dengan menurunnya
serum kreatinin, albumin, dan berat badan pada sekelompok pasien HD .

Selain intake energi yang adekuat untuk mencegah penggunaan protein
untuk sumber energi, nilai urea nitrogen darah atau blood urea nitrogen (BUN)
yang menunjukkan konsumsi protein dan berhubungan dengan morbiditas dan
mortalitas PGK, kadar kreatinin, gejala uremia, dan berat badan juga harus
dimonitor6,7.

Berdasarkan pemeriksaan kadar albumin serum pasien hemodialisis rutin  di
RSUP Dr. Sardjito pada tahun 2002 diperoleh hasil 85 % memiliki kadar albumin
kurang tingkat ringan dan sedang8. Hasil penelitian Zulfiah tahun 2005
menyatakan bahwa ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi
berdasar albumin.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Fivaria tahun 2001 diperoleh hasil
penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan antara komposisi diit terhadap
kadar albumin serta nilai rasio urea nitrogen darah/ kreatinin pasien gagal ginjal
dengan hemodialisis. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai
hubungan asupan protein terhadap kadar urea nitrogen darah, albumin, dan
kreatinin pasien PGK yang menjalani HD di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui hubungan asupan protein terhadap
kadar urea nitrogen, kreatinin, dan albumin darah pasien PGK yang menjalani
HD di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.



4

Metode Penelitian
Jenis penelitian observasional dengan rancangan cross sectional, yang

dilakukan di RSUP DR Sardjito Yogyakarta pada bulan Januari-Maret 2006.
Populasi adalah pasien PGK yang menjalani HD, sedangkan subyek penelitian
diambil berdasarkan kriteria inklusi: Rutin HD minimal 2 bulan, 2x/minggu dengan
dialisat asetat, tidak ascites, tidak oedema, tidak memiliki gangguan hati, tidak
sedang rawat inap, serta memiliki data laboratorium BUN, kreatinin, dan albumin
darah. Data yang dikumpulkan adalah data karakteristik subyek penelitian yakni
jenis kelamin, umur, penyakit penyerta PGK (DM) dengan melihat catatan rekam
medik, form food record 3 x 24 jam, serta data laboratorium meliputi BUN,
kreatinin, dan albumin darah. Data-data yang telah diperoleh dianalisis secara
diskriptif dan analitik dengan uji korelasi Pearson, kai-kuadrat, dan kolmogorov-
smirnov.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sampel Penelitian
Pada bulan januari 2006, terdapat 205 pasien PGK yang menjalani  HD

rutin di Instalasi Hemodialisis RSUP DR. Sardjito. Enam puluh satu pasien yang
sesuai kriteria inklusi diambil sebagai responden.

Sebagian besar responden adalah laki-laki, yaitu 70,5% (43 orang). Dari
hasil uji kai-kuadrat antara variabel jenis kelamin dengan nilai kreatinin diperoleh
hasil p value sebesar 0,020 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara
kreatinin responden laki-laki dengan responden perempuan. Umur responden
berkisar antara 22-76 tahun, dan rata-rata umur responden adalah 43,3 tahun.
Jumlah responden yang berusia < 65 sebesar 90,16% (55 orang), namun tidak
terdapat perbedaan nilai kreatinin berdasarkan usia responden yang diunjukkan
dari hasil analisis nilai p value sebesar 0,235.

Tabel 1. Distribusi Nilai Kreatinin Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Usia Responden

Kreatinin
Kurang Normal Tinggi

TotalVariabel

n % n % n % n %

P

Jenis
kelamin:
Laki-laki
Perempuan

4
3

9,30
16,7

13
11

30,23
61,11

26
4

60,47
22,22

43
18

100
100

0,020

Usia:
<65
65

7
0

12,72
0

20
4

36,4
66,7

28
2

50,9
33,3

55
  6

100
100

0,235

Dari 61 responden tersebut, terdapat 16,4 % (10 orang) responden yang
mempunyai penyakit  DM. Dari hasil uji kai-kuadrat diketahui bahwa tidak
terdapat perbedaan nilai albumin berdasarkan penyakit penyerta (DM). Distribusi
responden berdasarkan penyakit penyerta (DM).

Asupan Energi Responden
Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mempunyai

asupan energi yang tidak adekuat yaitu 73,8% (45 orang). Rata-rata asupan
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energi responden 30,23 kkal/kgBB/hr. Nilai rata-rata tersebut masih dibawah
standar rekomendasi NKF-K/DOQL, yaitu 35 kkal/kgBB/hr.

              Tabel 3. Distribusi Frekuensi Asupan Energi Responden
Variabel n %

Asupan energi

a. Adekuat

b. Tidak adekuat

16

45

26,2

73,8
Pemberian kalori yang adekuat penting untuk mencegah katabolisme karena

tidak saja mengurangi turn over jaringan, tetapi juga mengurangi pelepasan
nitrogen yang harus dikeluarkan melalui ginjal. Suplemen energi perlu untuk
mencapai asupan energi yang adekuat 9.

Dari hasil uji statistik korelasi Pearson antara variabel asupan energi dengan
kadar BUN responden dengan taraf signifikasi 95% (  = 0,05) diperoleh hasil p
value sebesar 0,384 sehingga kedua variabel tersebut tidak berhubungan,
sedangkan hasil uji korelasi Pearson antara asupan energi dengan kreatinin
responden diperoleh hasil p value sebesar 0,884 jadi kedua variabel tidak
berhubungan.

Berdasarkan hasil analisis variabel asupan energi dengan albumin
menggunakan korelasi Pearson dengan taraf signifikasi 95% ( = 0,05) diperoleh
p value sebesar 0,031 dengan r= 0,277. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara asupan energi kadar albumin darah responden.
Keeratan hubungan lemah, dengan arah positif, yaitu semakin tinggi asupan
energi maka albumin juga akan tinggi.

Asupan Protein Responden
Rata-rata asupan protein responden adalah 0,87 g/kgBB/hr, sedangkan rata-

rata proporsi protein dengan nilai biologi tinggi yang dikonsumsi responden
42,21% dari total asupan protein yang dikonsumsi.

Nilai rata-rata tersebut masih dibawah standar rekomendasi NKF-K/DOQL,
yaitu 1,2 gr/kgBB/hr untuk asupan protein, dengan 50% proporsi protein
dianjurkan mempunyai nilai biologi tinggi. Tujuan dari rekomendasi tersebut
adalah mempertahankan keadaan klinik  stabil pasien PGK yang menjalani HD
rutin.

Menurut Bellizi et al (2003) berdasarkan sebuah penelitian klinik
menunjukkan bahwa pasien HD yang mengkonsumsi energi dan protein dibawah
nilai cut of threshold, yaitu asupan protein dibawah 0,8 gr/kgBB/hr dan asupan
energi dibawah 25 kkal/kgBB/hr tidak bisa mempertahankan keseimbangan
nitrogen netral. Pranawa (1997) juga menyebutkan asupan protein < 0,8
gr/kgBB/hr dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas.
       Sebagian besar pasien mempunyai asupan protein dan proporsi protein tidak
adekuat, dimana terdapat 78,7% responden dengan asupan protein tidak
adekuat dan 67,2% responden dengan proporsi protein tidak adekuat yaitu tidak
mencapai 50% bernilai biologi tinggi. Distribusi asupan protein responden dapat
dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Asupan Protein Responden
No Variabel n %
1  Total asupan protein

a. Adekuat
b. Tidak adekuat

13
48

21,3
78,7

2  Proporsi Protein
a. Adekuat
b. Tidak adekuat

20
41

32,8
67,2

Asupan gizi sebagian besar responden yang tidak adekuat dipengaruhi
masalah gastrointerstinal yang dikeluhkan oleh responden. Sementara beberapa
responden lain mengeluh tidak memiliki nafsu makan. Masalah gastrointestinal
tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan
responden memilih protein nabati daripada protein hewani sehingga sebagian
besar responden memiliki proporsi protein yang tidak adekuat.

Asupan minimal protein yang dibutuhkan pasien HD lebih besar dari
kebutuhaan pasien pre-dialisis. Beberapa faktor yang terkait dengan prosedur
HD seperti bio-inkompatibilitas membran, kehilangan protein dan asam amino,
inflamasi, serta asidosis metabolik merupakan kondisi yang membutuhkan
asupan zat gizi yang lebih tinggi. Namun justru dalam kondisi demikian biasanya
pasien mempunyai asupan protein dan energi yang tidak adekuat, yang
disebabkan adanya masalah anorexia, dialisis yang tidak adekuat, psikososial,
bahkan masalah depresi 10.

Asupan protein yang rendah merupakan salah satu etiologi malnutrisi  pada
pasien HD. Malnutrisi menyebabkan penurunan respon imun yang
mempermudah terjadinya infeksi11. Sehingga  asupan zat gizi harian yang tidak
adekuat pada sebagian besar responden menjadi faktor risiko meningkatnya
morbiditas dan mortalitas pasien.

Berdasarkan penelitian Ginn, et al 5 keseimbangan nitrogen kadang-kadang
juga negatif pada diet tinggi protein, dimana komposisi protein adalah protein
dengan nilai biologi rendah.

Urea nitrogen, kreatinin, dan albumin darah Responden
NKF-K/DOQL merekomendasikan kepada pasien PGK yang menjalani HD

rutin untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap indikator biokimiawi,
antara lain BUN, kreatinin, dan albumin.
1. Nilai BUN responden

 Rata-rata nilai BUN responden adalah 80,7 mg/dl. Nilai normal BUN untuk
pasien yang menjalani HD adalah 50 – 100 mg/dl, artinya kadar BUN
responden masih normal. Kadar >100 mg/dl atau <50 mg/dl berhubungan
dengan peningkatan risiko mortalitas. BUN yang tinggi menunjukkan
terjadinya hiperurikemia, sedangkan BUN yang rendah menunjukkan
terjadinya malnutrisi. Dari distribusi frekuensi nilai BUN juga diketahui bahwa
sebagian besar responden  memiliki nilai BUN normal 65,57%.
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         Grafik 1. Distribusi Frekuensi Nilai BUN

2. Nilai kreatinin responden
 Nilai kreatinin rata-rata dari 61 responden penelitian adalah 15,37 mg/dl.
Nilai normal untuk kreatinin pasien HD adalah <15 mg/dl. Sehingga nilai rata-
rata kreatinin responden tinggi. Nilai kreatinin yang rendah menunjukkan
adekuasi HD dan pemecahan otot yang rendah. Pada pasien HD risiko
morbiditas dan mortalitas meningkat jika nilai  kreatinin < 12,5 mg/dl.
 Berdasarkan distribusi frekuensi nilai kreatinin subyek penelitian,
diketahui bahwa sebanyak 49,18 % (30 responden) mempunyai nilai kreatinin
tinggi. Jadi sebagian besar responden memiliki nilai kreatinin tinggi.

    Tabel 5. Distribusi Frekuensi Nilai Kreatinin  Responden
Kriteria nilai Kreatinin N %

Kurang
Normal
Tinggi

7
24
30

3,35
39,34
49,18

3. Nilai albumin responden
 Nilai rata-rata nilai albumin darah responden masih di bawah normal,
yaitu sebesar 3,18 g/dl. Sedangkan nilai normal albumin adalah 3,5 g/dl.
Berdasarkan distribusi frekuensi responden menurut nilai albumin, sebagian
besar pasien memiliki nilai albumin yang tidak normal 77% (47 responden).

77%

23%

    Grafik  2. Distribusi Frekuensi Nilai Albumin

 Nilai albumin yang rendah pada pasien HD selain dipengaruhi oleh
asupan protein harian yang rendah juga bisa dipengaruhi adanya inflamasi.
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 Berdasarkan data karakteristik responden (tabel 2) diketahui bahwa
persentase responden yang menderita DM sebesar 16,4 %. Pasien DM
cenderung mengalami albuminuria yang disebabkan proses degradasi dan
ekskresi albumin sehingga risiko pasien mempunyai  nilai albumin yang
rendah juga besar.
 Hal ini juga bisa dilihat dari distribusi nilai albumin berdasarkan penyakit
penyerta pada pada tabel 2, dimana 70% responden yang memiliki DM
memiliki kadar albumin tidak normal.

Hubungan asupan protein terhadap BUN
1. Hubungan total asupan protein terhadap BUN

BUN merupakan sampah dari pemecahan protein. BUN dipengaruhi oleh
jumlah    protein dalam diet, fungsi residual renal, efisiensi HD, dan
katabolisme. Melalui HD, BUN dibuang. Pemeriksaan BUN sering dipakai
untuk menilai hubungan faal ginjal dengan diet yang diberikan kepada
pasien12.

Asupan protein dihitung dengan menggunakan predialisis dan post
dialisis BUN dan kandungan total dialisat urea nitrogen7. Beberapa penelitian
menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi protein yang  ditunjukkan
dengan nilai rata-rata BUN dengan morbiditas dan mortalitas pasien HD6.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan korelasi Pearson dengan
taraf signifikasi 99% ( = 0,01) antara variabel total asupan protein dengan
BUN diperoleh hasil p value sebesar 0,008 dengan nilai r= 0,335 sehingga
hipotesis diterima. Artinya dapat diketahui terdapat hubungan yang signifikan
antara asupan protein terhadap kadar BUN pasien HD.

Keeratan hubungan kedua variabel tersebut sedang, dengan arah
hubungan positif, yaitu jika asupan protein responden tinggi maka nilai BUN
juga tinggi, demikian sebaliknya.

2. Hubungan proporsi protein terhadap BUN
Dari hasil uji hipotesis menggunakan uji kolmogorf-smirnov antara

variabel proporsi protein dengan kadar BUN responden diperoleh p value=
0,944 maka hipotesis ditolak, jadi kedua variabel tidak berhubungan. Proporsi
protein yang dikonsumsi responden tidak mempengaruhi nilai BUN. Jadi
pasien HD bisa memilih secara fleksibel jenis protein yang dikonsumsi karena
proporsi protein tidak mempengaruhi BUN. Meskipun secara statistik tidak
bermakna, namun persentase responden dengan proporsi protein adekuat
yang memiliki BUN normal lebih besar (80%).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Nilai BUN Responden
Berdasarkan Proporsi Protein

BUN
Kurang Normal Lebih

Total
Proporsi Protein

n % n % n % n  % P

 Adekuat 2 10 16 80 2 10 20 100

Tidak 10 24,39 24 58,3 7 17,2 41 100
0,944
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Hubungan asupan protein terhadap kreatinin darah
1. Hubungan total asupan protein terhadap Kreatinin

Kreatinin plasma merupakan indikator massa otot dan status gizi. Anabolit
ini merupakan hasil akhir nitrogen dari metabolisme dari metabolisme protein
yang diekskresikan lewat urin5.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan korelasi Pearson variabel total
asupan protein dengan variabel kreatinin responden pada taraf signifikansi
95% ( = 0,05) diperoleh hasil p value= 0,153 sehingga hipotesis penelitian
ditolak, yaitu tidak ada hubungan antara total asupan protein terhadap kadar
kreatinin pada pasien PGK. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian
Bellizi et al (2003), Williams et al  (2004), Araujo et al (2006), yang
menyatakan terdapat hubungan antara asupan protein dengan kreatinin.

Meskipun asupan protein mempengaruhi kreatinin, namun pengaruhnya
tidak langsung karena kreatinin disintesis dari kretin dengan menggunakan
asam amino essensial prekursor kreatinin, yaitu arginin dan glisin. Prekursor
tersebut berasal dari dari protein dari makanan. Hal ini dapat menjadi faktor
yang menyebabkan hipotesis tidak bermakna.

Kreatinin biasa digunakan untuk mengestimasi lean body mass (jaringan
aktif tubuh). Jumlah responden sebagian besar adalah laki-laki, yaitu 70,5 %.
Laki-laki cenderung memiliki lean body mass yang lebih tinggi dari perempuan,
hal ini ditunjukkan dari nilai kreatinin rata-rata pasien yang tinggi (15,37 mg/dl).
Dari hasil analisis kai-kuadrat pada tabel 1 juga diketahui bahwa terdapat
perbedaan nilai kreatinin darah berdasarkan jenis kelamin.  Maka faktor jenis
kelamin ini juga dapat mempengaruhi kemaknaan hubungan antara asupan
protein dengan kreatinin darah.

Faktor usia juga mempengaruhi nilai kreatinin, meskipun secara statistik
tidak terdapat perbedaan kadar kreatinin berdasarkan usia. Berdasarkan usia
responden rata-rata  berumur 43,3 tahun, jumlah responden yang termasuk
usila hanya 9,83% sehingga sebagian besar nilai kreatinin pasien normal. Nilai
kreatinin ini cenderung akan berbeda jika sebagian besar responden adalah
perempuan atau lansia yang memiliki lean body mass lebih rendah. Sidabutar
(2001) juga menyatakan bahwa adekuasi HD, umur, jenis kelamin, dan berat
badan pasien dalam mengukur nilai kreatinin perlu juga dikaitkan.

2. Hubungan proporsi protein terhadap Kreatinin
Menurut Gibsons (2005) dari beberapa faktor yang mempengaruhi

kreatinin darah, asupan harian kreatin dan kreatinin dari daging atau
suplemen, infeksi, demam, trauma dapat meningkatkan ekskresi kreatinin.
Namun dari hasil uji korelasi kolmogorof-smirnov untuk  menguji hubungan
antara  proporsi protein terhadap kreatinin  diperoleh hasil p = 1,000 sehinga
hipotesis ditolak. Jadi tidak ada hubungan antara proporsi protein dengan
kreatinin serum.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Nilai Kreatinin Responden
Berdasarkan Proporsi Protein

Kreatinin
Kurang Normal Lebih

Total
Proporsi Protein

n % n % n % n  % P

 Adekuat 3 15 7 35 10 50 20 100
Tidak 4 9,76 17 41,5 20 48,8 41 100 1,000
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Meskipun secara statistik tidak bermakna namun dari tabel 7 dapat
diketahui bahwa responden dengan proporsi protein yang tidak adekuat (lebih
banyak mengkonsumsi protein nabati) sebagian besar (48,8 %) memiliki
kreatinin yang tinggi (>15 mg/dl). Hal ini dapat menunjukkan bahwa dengan
proporsi protein yang tidak adekuat dapat meningkatkan ekskresi kreatinin
karena terjadi pemecahan protein otot.

Hubungan asupan protein terhadap albumin darah
1. Hubungan total asupan protein terhadap Albumin

Kadar albumin plasma berhubungan dengan simpanan protein tubuh
serta mempunyai korelasi dengan morbiditas dan mortalitas pasien HD.
Kenaikan mortalitas dengan hipoalbunemia adalah 60% -67% pada pasien HD
rutin. Risiko semakin besar bila terjadi hipoalbuminemia yang berat13.

Penelitian yang dilakukan oleh Pupim et al menunjukkan hasil bahwa
pasien HD dengan kondisi malnutrisi ditunjukkan oleh rendahnya serum
albumin14. Menurut Sculman indikator status gizi seperti serum albumin juga
berhubungan dengan survival rate pasien HD.

Rekomendasi jumlah asupan protein pasien HD sebesar 1,2 g/kg BB/hr
diharapkan terjadi keseimbangan nitrogen netral atau positif dan dapat
meningkatkan kadar albumin. Kaysen, dkk melaporkan bahwa inflamasi dan
asupan zat gizi yang tidak adekuat dapat menurunkan konsentrasi serum
albumin.  Hipoalbuminemia yang diikuti peningkatan CRP (C-reactive protein)
pada pasien HD menandakan adanya malnutrisi10,15.

Berdasarkan hasil analisis variabel total asupan protein dengan albumin
menggunakan korelasi Pearson dengan taraf signifikasi 95% ( = 0,05)
diperoleh p value sebesar  0,017 dengan r= 0,304.

Hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan antara total asupan
protein terhadap kadar albumin pasien HD. Keeratan hubungannya sedang,
dan arah hubungan positif.  Artinya semakin tinggi nilai total asupan protein
maka semakin tinggi pula kadar albumin pasien HD atau sebaliknya.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Bellizi et al (2003), dan
William et al  (2004) yang menyatakan terdapat hubungan antara  asupan
harian protein dengan kadar albumin pasien HD.

2. Hubungan proporsi protein terhadap Albumin
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Nilai Albumin Responden

Berdasarkan Proporsi Protein
Albumin

Normal Tidak
TotalProporsi protein

n % n % n %

P

Adekuat 4 20 16 80 20 100

Tidak 10 24,39 31 75,60 41 100
1,000

Untuk menguji hubungan antara proporsi protein dengan albumin
menggunakan kai-kuadrat diperoleh p value sebesar 1,000 sehingga hipotesis
ditolak. Maka proporsi protein yang dikonsumsi antara yang hewani dengan
nabati tidak mempengaruhi nilai albumin responden. Dari tabel 8 dapat
diketahui bahwa persentase nilai albumin responden yang tidak normal pada
responden yang mengkonsumsi proporsi protein adekuat dengan yang tidak
adekuat besarnya hampir sama.
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Hasil tersebut bisa juga terjadi karena faktor total asupan protein pasien
yang rendah, rata-rata 0,8 gr/kgBB/hr. Selain itu rata-rata proporsi protein
responden 42,21%. Padahal berdasarkan rekomendasi NKF-K/DOQL asupan
protein yang dianjurkan 1,2 gr/kgBB/hr, dengan 50 % bernilai biologi tinggi
agar pasien dapat mempertahankan keseimbangan nitrogen netral atau positif
sehingga dapat pula meningkatkan serum albumin.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Ada hubungan antara total asupan protein terhadap BUN pada pasien PGK
yang menjalani HD. Tidak terdapat perbedaan asupan kalsium yang
bermakna pada ketiga waktu perubahan metabolisme.

2. Tidak ada hubungan antara total asupan protein terhadap kreatinin darah
pada pasien PGK yang menjalani HD.

3. Ada hubungan antara total asupan protein terhadap albumin darah pada
pasien PGK yang menjalani HD.

4. Tidak ada hubungan antara proporsi protein terhadap BUN pada pasien PGK
yang menjalani HD.

5. Tidak ada hubungan antara proporsi protein terhadap kreatinin darah pada
pasien PGK yang menjalani HD.

6. Tidak ada hubungan antara proporsi protein terhadap albumin darah pada
pasien PGK yang menjalani HD.

Saran
1. Pasien perlu melakukan monitoring parameter biokimiawi status gizi seperti

BUN,kreatinin, dan albumin secara rutin.
2. Pasien perlu meningkatkan asupan protein untuk mencapai status gizi normal

yang berhubungan dengan indikator biokimiawi, Hal yang lebih penting
ditekankan pada pasien HD adalah total asupan protein yang dikonsumsi,
sedangkan proporsi antara yang hewani dengan yang nabati, pasien lebih
fleksibel memilih.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai standar asupan protein, serta
proporsi protein.
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