
BERAT BADAN PASIEN DIALISIS 

 

Berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan 

yang ada pada tubuh. Berat badan menjadi indikator terpenting pada pasien 

yang menjalani dialisis. Peningkatan berat badan secara signifikan dalam 

rentang beberapa hari mengindikasikan adanya kelebihan cairan dalam tubuh 

pasien. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan begitu pentingnya 

pengukuran berat badan secara rutin oleh pasien yang menjalani dialisis. 

Perawat memantau peningkatan berat badan tersebut untuk menentukan berat 

badan terendah yang dapat ditoleransi oleh pasien, yang disebut dengan berat 

badan kering. Peningkatan berat badan didasarkan pada berat badan kering. 

Untuk menghindari peningkatan berat badan secara simultan, perawat 

mengedukasikan kepada pasien dan keluarga melakukan pembatasan intake 

cairan. 

Pembatasan intake cairan merupakan hal yang sangat penting bagi pasien 

yang menjalani dialisis. Pada keadaan normal manusia tidak dapat bertahan 

lebih lama tanpa intake cairan dibandingkan dengan makanan. Lain halnya 

bagi penderita penyakit ginjal kronik harus melakukan pembatasan intake 

cairan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Fungsi Ginjal sehat untuk 

menyaring, membuang limbah, racun, dan zat sisa hasil metabolisme dari 

tubuh. Pada penderita penyakit ginjal kronik terjadi penurunan fungsi ginjal 

sehingga memerlukan terapi dialisis untuk menggantikan fungsi ginjal tersebut. 

Proses dialisis tidak terjadi secara terus menerus seperti halnya fungsi ginjal 



normal sehingga pasien dengan penyakit ginjal kronik  harus melakukan 

pembatasan intake cairan. 

Penderita penyakit ginjal kronik pada umumnya menjalani terapi dialisis 

(khususnya hemodialisis) tiap 2 atau 3 kali perminggu dengan durasi 4-5 jam 

setiap sesi. Oleh karena itu tubuh harus menanggung kelebihan cairan diantara 

dua waktu dialisis yang disebut berat badan interdialitik/Interdialitic Weigh 

Gain (IDWG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERAT BADAN KERING (DRY WEIGHT) 

a. Definisi 

Konsep berat badan kering pada pasien yang menjalani dialisis 

adalah berat badan yang dapat ditoleransi oleh pasien tanpa cairan berlebih, 

hipotensi atau gejala lain seperti pusing, mual, atau kram otot baik pada salah 

satu kaki maupun keduanya. Saat pasien dalam posisi berdiri maka tanda dan 

gejala hipotensi postural akan tampak. 

Berat badan kering adalah berat badan tanpa kelebihan cairan yang 

terbentuk setelah tindakan dialisis atau berat terendah yang aman dicapai 

pasien setelah dilakukan dialisis. 

b. Pengukuran Berat Badan Kering 

Penentuan berat badan kering harus berdasarkan hasil pemeriksaan 

perawat, dokter, dan ahli gizi. Berat badan pasien harus diukur secara rutin 

sebelum dan sesudah dialisis. Berat kering diukur dalam satuan kilogram. 

Pada umumnya besar pasien yang menjalani dialisis disarankan untuk 

membatasi kenaikan berat badan dengan membatasi konsumsi cairan diantara 

dua waktu dialisis.  

Berat badan kering tiap pasien dapat ditetapkan berdasarkan trial 

and error dan secara ideal dapat dievaluasi tiap dua minggu sekali. 

c. Tanda Berat Badan kering Tercapai 

 Tekanan darah berada dalam kisaran normal setelah dialisis atau sebelum 

sesi dialisis berikutnya. 

 Tiidak terdapat gangguan ringan seperti kram di antara sesi dialisis. 



 Tidak tampak adanya pembengkakan di daerah kaki, lengan, tangan, atau 

di daerah sekitar mata. 

 Pernapasan terasa nyaman dan mudah. 

d. Cara mempertahankan Berat Badan Kering Pasien 

 Perhatikan asupan cairan pasien  

 Berikan edukai ke pasien mengenai pembatasan cairan  

 Anjurkan untuk menghindari makanan asin. Garam membuat tubuh 

menempel pada cairan ekstra. Ini juga akan membuat pasien merasa sering 

haus, sehingga mereka sulit mengendalikan asupan cairan. 

 Anjurkan pasien untuk mencatat berat badan harian. Menjaga berat badan 

penting antara sesi dialisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERAT BADAN INTERDIALITIK (INTERDIALITIC WEIGHT GAIN) 

 

a. Definisi 

IDWG adalah peningkatan volume cairan yang dimanifestasikan 

dengan peningkatan berat badan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah 

cairan yang masuk selama periode interdialitik (diantara dua sesi dialisis). 

b. Klasifikasi 

Menurut Neumann (2013) IDWG yang dapat ditoleransi oleh tubuh 

adalah tidak lebih dari 3% dari berat kering. Menurut Yetti (2001 dalam 

Istanti, 2009), IDWG dapat diklasifikasin berdasarkan persentase kenaikan 

berat badan pasien, dimana IDWG dikatakan ringan bila penambahan berat 

badan <4%, IDWG sedang bila penambahan berat badan 4-6%, dan IDWG 

berat jika penambahan berat badan >6%. Kozier (2004) mengklasifikasikan 

penambahan berat badan menjadi 3 kelompok, yaitu ringan 2 %, sedang 5 %, 

dan berat 8 %.  

c. Pengukuran IDWG 

IDWG merupakan indikator kepatuhan pasien terhadap pengaturan 

cairan. IDWG diukur berdasarkan dry weight (berat badan kering) pasien dan 

pengukuran kondisi klinis pasien. Berat badan pasien ditimbang secara rutin 

sebelum dan sesudah hemodialisis. IDWG diukur dengan cara menghitung 

berat badan pasien setelah (post) HD pada periode hemodialisis pertama 

(pengukuran I). Periode hemodialisis kedua, berat badan pasien ditimbang 



lagi sebelum (pre) HD (pengukuran II), selanjutnya menghitung selisih antara 

pengukuran II dikurangi pengukuran I dibagi pengukuran II dikalikan 100%.  

 

d. Komplikasi 

Peningkatan berat badan selama periode interdialitik mengakibatkan 

berbagai macam komplikasi. Komplikasi ini sangat membahayakan pasien 

kerena pada saat periode interdialitik pasien berada dirumah tanpa 

pengawasan dari petugas kesehatan. Sebanyak 60%-80% pasien meninggal 

akibat kelebihan intake cairan dan makanan pada periode interdialitik (Istanti, 

2009).  

Adanya kelebihan cairan yang melebihi IDWG dapat dimanifestasikan 

dengan : tekanan darah meningkat, nadi meningkat, dispnea, rales basah, 

batuk, dan edema. IDWG yang berlebihan pada pasien dapat menimbulkan 

masalah, diantaranya yaitu : hipertensi yang semakin berat, gangguan fungsi 

fisik, sesak nafas, edema pulmonal yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terjadinya kegawatdaruratan hemodialisis, meningkatnya resiko dilatasi, 

hipertropi ventrikuler dan gagal jantung (Smeltzer & Bare, 2002).  

e. Faktor yang mempengaruhi IDWG 

Berbagai faktor yang mempengaruhi IDWG antara lain faktor dari 

pasien itu sendiri (internal) dan faktor eksternal seperti faktor fisik dan 

psikososial. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kenaikan berat badan 

interdialitik antara lain (Arnold, 2008) :  

 



1. Intake Cairan 

Asupan cairan sangat berperan penting terhadap peningkatan berat 

badan interdialitik dimana asupan cairan yang berlebihan akan 

meningkatkan kelebihan cairan dalam tubuh. Hasil penelitian yang 

dilakukan Istanti (2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara intake cairan dan penambahan berat badan dimana 

semakin banyak masukan cairan maka berat badan interdialitik semakin 

meningkat. Faktor yang paling berpengaruh dalam peningkatan berat 

badan iterdialitik tersebut adalah intake cairan 

Persentase air di dalam tubuh manusia sebanyak 60%, dimana 

ginjal yang sehat akan mengekskresi dan mereabsorpsi air untuk 

menyeimbangkan osmolalitas darah. Sedangkan pada pasien dengan 

penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis mengalami kerusakan 

dalam pembentukan urin sehingga dapat menyebabkan kelebihan volume 

cairan dalam tubuh (Smeltzer & Bare, 2008). 

 

2. Rasa Haus 

Pasien PGK meskipun dengan kondisi hipervolemia, sering 

mengalami rasa haus yang berlebihan yang merupakan salah satu stimulus 

timbulnya sensasi haus. Merespon rasa haus normalnya adalah dengan 

minum, tetapi pasien-pasien PGK tidak diijinkan untuk berespon dengan 

cara yang normal terhadap rasa haus yang mereka rasakan. Rasa haus atau 

keinginan untuk minum disebabkan oleh berbagai faktor diantaraya 



masukan sodium, kadar sodium yang tinggi, penurunan kadar posatium, 

angiotensin II, peningkatan urea plasma, hipovolemia post dialisis dan 

faktor psikologis (Istanti, 2009). 

3. Dukungan sosial dan keluarga 

Tindakan hemodialisis pada pasien PGK dapat menimbulkan stress 

bagi pasien. Dukungan keluarga dan sosial sangat dibutuhkan untuk 

pasien. Dukungan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan 

berhubungan dengan kepatuhan pasien untuk menjalankan terapi. 

4. Self Efficacy 

Self Efficacy yaitu kekuatan yang berasal dari seseorang yang bisa 

mengeluarkan energi positif melalui kognitif, motivasional, afektif, dan 

proses seleksi. Self Efficacy dapat mempengaruhi rasa percaya diri pasien 

dalam menjalani terapinya (hemodialisis). Self Efficacy yang tinggi 

dibutuhkan untuk memunculkan motivasi dari dalam diri agar dapat 

mematuhi terapi dan pengendalian cairan dengan baik, sehingga dapat 

mencegah peningkatan IDWG, (Bandura, 2000 dalam Istanti, 2009). 

5. Stress 

Stress dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit 

didalam tubuh. Stress meningkatkan kadar aldosteron dan glukokortikoid, 

menyebabkan retensi natrium dan garam. Respon stress dapat 

meningkatkan volume cairan akibatnya curah jantung, tekanan darah, dan 

perfusi jaringan menurun. Cairan merupakan salah satu stressor utama 



yang dialami oleh pasien yang menjalani hemodialisis (Potter & Perry, 

2006). 

Penyesuaian diri terhadap kondisi sakit juga menimbulkan stress 

pada pasien, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam 

kehidupan pasien. Dampak psikologis pasien PGK yang menjalani HD 

dapat dimanifestasikan dalam serangkaian perubahan perilaku antara lain 

menjadi pasif, ketergantungan, merasa tidak aman, bingung, dan 

menderita. Pasien merasa mengalami kehilangan kebebasan, harapan umur 

panjang, dan fungsi seksual sehingga dapat menimbulkan kemarahan yang 

akhirnya timbul suatu keadaan depresi. Menurut Istanti (2009) stress pada 

pasien HD dapat menyebabkan pasien berhenti memonitoring asupan 

cairan, bahkan ada juga yang berhenti melakukan terapi hemodialisis, 

kejadian ini secara langsung dapat berakibat pada IDWG.  
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