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Latar belakang: Jumlah penderita penyakit ginjal kronik terus berkembang. Dampak kronisitas penyakit ini tidak saja  

mempengaruhi pasien tetapi juga keluarga yang merawat dalam mengelola keberhasilan penatalaksanaan penyakit dan 

menghadapi permasalahan  psikososial yang ada. Caregiver dalam mendampingi pasien menghadapi penyakit kronis ini 

dapat mengalami burden yang membawa dampak terhadap kualitas hidupnya. Social support telah lama dikenal sebagai 

salah satu faktor yang penting bagi kesehatan mental dan well being. Dukungan sosial ini juga dianggap dapat membantu 

caregiver dalam mengatasi efek negatif dari burden akibat peran yang dijalankan dalam merawat pasien. 

Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan antara social support dengan caregiver burden pada istri pasien penyakit 

ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan studi analitik dengan bentuk cross sectional dan bersifat korelasional, 

terhadap istri pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Tehnik 

pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling. Untuk mengetahui caregiver burden digunakan Caregiver 

Burden Assesment, sedangkan karakteristik social support dinilai dengan menggunakan Personal Resource Questionnaire 

part 2. 

Hasil: Didapatkan 38 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan pengukuran tingkat caregiver burden, 

didapatkan tingkat caregiver burden yang sedang sebanyak 13 orang (34,2%), 11 orang (29%) dengan tingkat caregiver 

burden tinggi,  9 orang (23,7%) dengan tingkat sangat tinggi, 4 orang (10,5%) dengan tingkat caregiver burden rendah, 

dan 1 orang (2,6%) mengalami caregiver burden dengan tingkat sangat rendah. Caregiver burden berhubungan secara 

bermakna dengan persepsi perkawinan caregiver, status pekerjaan pasien, lama pasien telah menjalani hemodialisis, dan 

nilai Karnofsky pasien. Berdasarkan pengukuran social support, didapatkan caregiver yang memiliki perceived social 

support dengan kategori sedang sebanyak 15 orang (39,5%), dan 23 orang (60,5%) memiliki perceived social support 

yang tinggi, dan tidak didapatkan subyek penelitian yang memiliki perceived social support yang rendah. Dari hasil uji 

analisis korelasi, didapatkan hubungan yang bermakna pada tiga subskala social support yaitu intimacy, social 

integration, dan nurturance dengan caregiver burden. 

Simpulan: Social support berhubungan secara bermakna dengan tingkat caregiver burden pada istri pasien penyakit 

ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Kata kunci: social support, caregiver burden, penyakit ginjal kronis  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Penyakit Ginjal Kronis (PGK) stadium V atau kidney failure (gagal ginjal) adalah suatu keadaan klinis 

yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal yang  progresif dan irreversibe. dengan laju filtrasi glomerulus 

kurang dari 15 ml/menit/1,73 m2, atau dialisis. Angka kematian akibat PGK ini cukup tinggi.  Sebagian besar  

pasien PGK ini akan tetap membutuhkan perawatan ginjal selama sisa hidup mereka. Keadaan tergantung 

seumur hidup pada mesin dialisis ini menyebabkan perubahan pada kehidupan pasien dan keluarga terdekat. 

Caregiver sebagai pendamping dalam menghadapi penyakit kronik dan melayani pasien, sebagian besar 

merupakan orang terdekat yang terikat secara emosional khususnya adalah pasangannya yang dapat 

mengalami burden baik secara fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup bagi 

caregiver sendiri maupun pasien. Penelitian telah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa caregiver acapkali 

mengalami depresi, ansietas, fatique, isolasi sosial, ketegangan hubungan dan permasalahan finansial terkait 

dengan peran tersebut. Caregiver dengan jenis kelamin perempuan rentan mengalami depresi dalam 

menjalankan peran tersebut. Social support telah terbukti berfungsi sebagai salah satu kekuatan dalam 

menghadapi  dampak negatif terkait dengan caregiving.  Mengingat besarnya peran caregiver pasien gagal 

ginjal dan dampak psikososial yang dialami penderita dan keluarga terdekat yang merawat khususnya 

pasangannya, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang social support dan tingkat burden pada 

istri sebagai caregiver pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya (Gayomali, Sutherland & Finkelstein  2008; Tong, Sainsburry & Craig  2008, National Kidney 

Fondation 2004,  Hedayati, Yalamanchili, Finkelstein 2012). 



Hipotesis Penelitian 

 Makin baik social support yang didapat oleh caregiver, makin rendah tingkat caregiver burden pada 

istri pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

 Mengetahui adanya korelasi antara social support dengan caregiver burden pada istri pasien 

penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Tujuan Khusus  

 Mengetahui karakteristik caregiver yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, 

ada orang lain yang membantu caregiver terhadap terjadinya caregiver burden pada istri 

pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 Mengetahui karakteristik  pasien yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, 

fasilitas pembiayaan terapi, lama menderita gagal ginjal kronis dengan  menjalani 

hemodialisis, adanya penyakit penyerta yang dialami pasien terhadap terjadinya caregiver 

burden pada istri pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. 

 Mengetahui gambaran social support pada istri sebagai caregiver pasien penyakit ginjal kronis 

yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 Melakukan uji korelasi antara social support dengan caregiver burden pada istri pasien 

penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi subyek penelitian: 

 Subyek penelitian (caregiver) akan diberi feedback tentang hasil penilaian sehingga bisa 

mengantisipasi adanya burden. 

 Peneliti memberikan psikoterapi suportif kepada caregiver yeng membutuhkan sehingga akan 

memberikan dampak positif terhadap perawatan pasien. 

Manfaat dalam pelayanan kesehatan: 

 Hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan untuk mengoptimalkan strategi pelayanan bagi 

pasien gagal ginjal dengan mencegah dan mengurangi caregiver burden. 

 Hasil penelitian dapat dipakai sebagai landasan intervensi dalam bentuk mengupayakan social 

support kepada istri sebagai caregiver sehingga perawatan pasien lebih optimal. 

 Meningkatkan peran Consultation Liasion Psychiatry (CLP), dalam hal ini dengan pihak Ilmu 

Penyakit Dalam, khususnya dalam penatalaksanaan pasien gagal ginjal yang menjalani 

hemodialisis. 

Manfaat dalam bidang akademik : 



 Sebagai landasan guna pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah data dan wacana 

mengenai caregiver burden pada istri pasien gagal ginjal  yang menjalani hemodialisis. 

Manfaat dalam bidang penelitian :  

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data awal dan pembanding untuk penelitian sejenis 

dengan penyakit kronis lain di waktu yang akan datang.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik cross sectional terhadap istri sebagai caregiver dari pasien 

penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Tempat penelitian di 

Instalansi Hemodialisa RSUD Dr. Soetomo. Waktu penelitian dilaksanakan selama  bulan  Oktober 2013 – 

Nopember 2013. Populasi penelitian ini adalah istri dari pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang memenuhi kriteria pasien yaitu mendapatkan fasilitas 

pembiayaan pengobatan dari jaminan sosial kesehatan (Askes/ Jamkesda/ Jamkesmas/ Jamsostek), usia pasien 

20-50 tahun, nilai Karnofsky  50, sudah menjalani hemodialisa ½ tahun - 5 tahun, frekuensi  menjalani 

hemodialisa 2 kali/ minggu. Sampel penelitian ini adalah istri dari pasien penyakit ginjal kronis yang 

menjalani hemodialisis  di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang memenuhi persyaratan penelitian (kriteria 

inklusi dan eksklusi). 

 Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner demografis dengan guided 

interview yang dilakukan oleh peneliti, Caregiver Burden Assesment (CBA) yang disusun oleh Karimah 

(2008), Personal Resources Questionnaire 85 part 2 yang dikembangkan oleh Patricia Brandt dan Clarann 

Weinert, skala status penampilan Karnofsky yang dibuat oleh Dr. David A Karnofsky dan Dr Joseph H. 

Burchenal.  

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Caregiver   

Karakteristik Caregiver N % 

Umur 

 20 - 29 

 30 - 34 

 35 - 39 

 40 - 44 

 45 - 49 

 50 - 54 

 

2 

5 

10 

12 

8 

1 

 

5,3 

13,2 

26,3 

31,6 

21,1 

2,6 

Tingkat Pendidikan 

 SMP 

 SMA 

 Sarjana 

 

9 

25 

4 

 

23,7 

65,8 

10,5 

Status Pekerjaan 

 Bekerja di dalam rumah 

 Bekerja di luar rumah 

 Tidak bekerja 

 

11 

21 

6 

 

28,9 

55,3 

15,8 



Orang lain yang membantu dalam merawat pasien 

 Ada 

 Tidak 

 

5 

33 

 

13,2 

86,8 

Tinggal bersama keluarga besar 

 Ya 

 Tidak 

 

6 

32 

 

15,8 

84,2 

Persepsi cargiver tentang perkawinannya 

 Sangat bahagia 

 Cukup bahagia 

 Tidak bahagia 

 

10 

23 

5 

 

26,3 

60,5 

13,2 

Masalah di luar perawatan pasien 

 Ada 

 Tidak 

 

6 

32 

 

15,8 

84,2 

  

 Penilaian terhadap caregiver burden didapatkan hasil satu orang (2,6%) mengalami caregiver burden 

dengan tingkat sangat rendah, empat orang (10,5%) dengan tingkat caregiver burden rendah, 13 orang 

(34,2%) dengan tingkat caregiver burden sedang, 11 orang (29%) dengan tingkat caregiver burden tinggi, dan 

sembilan orang (23,7%) dengan tingkat sangat tinggi. Hasil penilaian terhadap objective burden didapatkan 

dua orang (5,2%) mengalami objective burden dengan tingkat sangat rendah, delapan orang (21,1%) dengan 

tingkat rendah, 11 orang (28,9%) dengan tingkat sedang, 12 orang (31,6%) dengan tingkat tinggi, dan lima 

orang (13,2%) dengan tingkat sangat tinggi. Sedangkan untuk penilaian terhadap subjective burden didapatkan 

delapan orang (21,1%) mengalami subjective burden dengan tingkat rendah, 18 orang (47,3%) dengan tingkat 

sedang, enam orang (15,8%) dengan tingkat tinggi, dan enam orang (15,8%) dengan tingkat sangat tinggi. 

Tidak didapatkan subyek penelitian yang mengalami subjective burden dengan tingkat sangat rendah.  

Penilaian terhadap perceived social support  didapatkan hasil 15 orang (39,5%) memiliki perceived 

social support yang sedang, dan 23 orang (60,5%) memiliki perceived social support yang tinggi. Tidak 

didapatkan subyek penelitian yang memiliki perceived social support yang rendah. Sedangkan untuk subskala 

dari perceived social support, responden mempersepsikan tingkat support yang rata-rata tinggi dalam semua 

subskala. Skor rata-rata tertinggi terdapat pada subskala Worth  (mean = 29,76; SD = 3,27), sedangkan yang 

paling rendah terdapat pada subskala  Social Integration (mean = 23,73; SD = 5,32). Mean untuk dimensi 

Intimacy dan Nurturance  adalah  26,13 (SD = 4,66)  dan  26,02 (SD = 3,68). Mean untuk dimensi Assistance 

adalah 25,44 (SD = 4,7). 

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  ada hubungan yang bermakna antara social 

support  dan caregiver burden, baik subjective burden maupun objective burden (p<0,05). Didapatkan korelasi 

negatif dari semua komponen burden (subjective maupun objective burden) yang berarti semakin baik social 

support maka semakin rendah caregiver burden, baik objective maupun subjective burden.  

Tabel 1. Korelasi antara Social Support dengan Objective Burden, Subjective Burden, dan 

Caregiver Burden 

 Social Support 

Objective Burden r = -0,465 

p = 0,003 



Subjective Burden  r = -0,437 

p = 0,006 

Caregiver Burden r = -0,477 

p = 0,002 

 

Sedangkan untuk subskala dari perceived social support, caregiver burden baik subjective burden 

maupun objective burden menunjukan hubungan yang bermakna dengan intimacy, social integration, dan 

nurturance (p<0,05) (dapat dilihat dalam tabel 2). Intimacy menunjukkan korelasi negatif,  yang berarti 

semakin baik dimensi Intimacy dari social support maka semakin rendah caregiver burden baik subjective 

burden maupun objective burden. Social Integration menunjukkan korelasi negatif, yang berarti semakin baik 

dimensi Social Integration semakin rendah caregiver burden baik subjective burden maupun objective burden. 

Demikian juga dengan dimensi Nurturance, menunjukkan korelasi negatif, yang berarti semakin baik dimensi 

Nurturance maka semakin rendah caregiver burden baik subjective burden maupun objective burden. 

Sedangkan subskala Worth  dan  Assistance tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan caregiver 

burden baik subjective burden maupun objective burden (p>0,05). 

 Pada penelitian ini juga dilakukan analisa hubungan antara status pekerjaan pasien, lama pasien telah 

menjalani hemodialisis, karnofsky score pasien, persepsi caregiver tentang perkawinannya dengan  caregiver 

burden, baik subjective burden maupun objective burden.  Selain itu juga dilakukan analisa hubungan antara 

social support yang dirasakan caregiver dengan karnofsky score pada pasien. Didapatkan hubungan yang 

bermakna (p<0,05) diantara variabel tersebut.   

Tabel 2. Korelasi antara Sub Scale Social Support dengan Objective Burden, Subjective Burden, dan 

Caregiver Burden 

  Objective Burden Subjective Burden Caregiver Burden 

Intimacy r = -0,442 

p = 0,005 

(bermakna) 

r = -0,396 

p = 0,014 

(bermakna) 

r = -0,432 

p = 0,007 

(bermakna) 

Social Integration r = -0,583 

p = 0,000 

(bermakna) 

r = -0,581 

p = 0,000 

(bermakna) 

r = -0,525 

p = 0,001 

(bermakna) 

Nurturance r = -0,423 

p = 0,008 

(bermakna) 

r = -0,487 

p = 0,002 

(bermakna) 

r = -0,331 

p = 0,042 

(bermakna) 

Worth r = -0,272 

p = 0,099  

(tidak bermakna) 

r = -0,285 

p = 0,083 

(tidak bermakna) 

r = -0,235 

p = 0,156 

(tidak bermakna) 

Assistance r = -0,224 

p = 0,177 

(tidak bermakna) 

r = -0,281 

p = 0,087 

(tidak bermakna) 

r = -0,157 

p = 0,345 

(tidak bermakna) 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, caregiver burden yang dinilai dengan menggunakan Caregiver 

Burden Assesment didapatkan gambaran prosentase caregiver burden paling banyak adalah di tingkat sedang, 

hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gill dkk di rumah sakit Gian Sagar 



Patiala India pada tahun 2011 dimana burden pada caregiver pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisis didapatkan prosentase tertinggi pada tingkat sedang yaitu sebanyak 47%, sedangkan burden 

tingkat tinggi didapatkan sebanyak 22,2%, tingkat rendah sebanyak 19,7%, dan tingkat sangat tinggi sebanyak 

11,1%. Beberapa penelitian terdahulu juga telah menyebutkan bahwa perawatan terhadap pasien penyakit 

ginjal kronik terutama dalam pengelolaan dialisis dapat memberikan dampak yang besar pada kondisi fisik dan 

psikologis keluarga terdekat yang merawat baik orangtua, saudara maupun pasangannya (Gill et al, 2011; 

Rutkowski & Rychlik 2011). 

Secara lebih rinci, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa skor rata-rata subjective burden lebih 

tinggi daripada objective burden. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terkait dengan subjective 

burden lebih berdampak terhadap caregiver dibandingkan dengan masalah masalah yang dapat menimbulkan 

objective burden. Hasil ini kemungkinan juga dilatarbelakangi oleh subyek penelitian yang merupakan istri 

pasien, dimana caregiver ini diperhadapkan pada suatu  kondisi emosional yang penuh ketegangan 

(merupakan bagian dari subjective burden) terkait dengan prognosis dan disabilitas pasien. Pengaruh 

prognosis penyakit dan tingkatan disabilitas akibat sakit yang diderita pasien terhadap tingkatan subjective dan 

objective burden dari caregiver ini juga telah ditunjukkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Elmahdi 

dkk pada tahun 2010 (Wilson-Genderson, Pruchno & Cartwright 2009; Elmahdi et al. 2011). 

Beberapa permasalahan yang diamati pada caregiver dalam penelitian ini terkait dengan subjective 

burden adalah adanya rasa was-was apabila pasien tiba-tiba menghadapi kondisi buruk dan meninggal, pasien 

berulangkali harus menjalani rawat inap, kesulitan pasien untuk disiplin dalam membatasi makanan dan 

cairan, permasalahan caregiver dan pasien yang harus tinggal berpisah dengan anaknya dalam rangka 

memudahkan akses ke layanan kesehatan dan perawatan pasien dan perubahan dinamika keluarga (peran ayah 

tergantikan oleh ibu atau keluarga besar), menghadapi keluhan-keluhan fisik pasien antara lain terkait dengan 

kesulitan tidur, nyeri tulang yang dirasakan menganggu, sesak nafas, mual, dll. Sedangkan beberapa 

permasalahan yang terkait dengan objective burden adalah dalam masalah ekonomi, waktu yang dipergunakan 

mendampingi suami menjalani hemodialisis dua kali dalam satu minggu diluar aktifitas caregiver untuk tetap 

bekerja dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga caregiver harus mengesampingkan waktu dan 

kebutuhan pribadi (hobby dan waktu untuk berinteraksi dalam kelompok sosial di masyarakat), selain itu juga 

masalah transportasi terutama bagi pasien yang mendapat jadwal hemodialisis pada sore hari. 

Persepsi caregiver tentang perkawinannya menunjukkan hubungan yang bermakna dengan caregiver 

burden, baik subjective burden maupun objective burden. Terdapat korelasi negatif antara persepsi caregiver 

tentang perkawinannya dengan caregiver burden yang berarti semakin kurang bahagia persepsi 

perkawinannya semakin besar caregiver burden, baik subjective burden maupun objective burden. Istri 

(pasangan) merupakan caregiver utama bagi perawatan pasien. Hubungan suami istri dalam suatu perkawinan 

salah satunya ditandai oleh adanya saling ketergantungan dan hubungan timbal balik dari masing-masing 

pasangannya, adanya sikap dan kondisi emosional yang negatif dalam perkawinan dapat mempengaruhi 

burden dalam perawatan pasien dan well-being caregiver (Wilson-Genderson, Pruchno & Cartwright 2009).  



Pada karakteristik pasien, hasil analisis menunjukkan caregiver burden, baik subjective burden 

maupun objective burden mempunyai hubungan yang bermakna dengan status pekerjaan pasien, yaitu bahwa 

burden yang dirasakan caregiver akan semakin besar bila pasien tidak bekerja. Hal ini dapat dipahami karena 

pasien yang berada dalam usia produktif adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap 

pemenuhan kebutuhan finansial keluarga. Kondisi suami tidak lagi bisa bekerja akan menambah beban 

caregiver dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa 

beban finansial berkontribusi terhadap terjadinya caregiver burden (Gayomali, Sutherland & Finkelstein 

2008). 

Pada karakteristik pasien yaitu lama pasien telah menjalani hemodialisis, hasil analisis dari penelitian 

ini tidak didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara lama pasien telah menjalani hemodialisis dengan 

objective burden. Hal ini dapat dipahami karena kebutuhan akan finansial dalam merawat pasien, waktu dan 

tenaga yang dibutuhkan, dan isolasi sosial yang merupakan bagian dari objective burden tidak jauh berbeda 

dan bahkan akan tetap berlanjut seiring dengan progresifitas penyakit yang diderita pasien. Hasil analisis 

penelitian ini juga didapatkan hubungan yang bermakna antara lama pasien telah menjalani hemodialisis 

dengan caregiver burden dan subjective burden, yaitu bahwa semakin lama pasien telah menjalani 

hemodialisis maka tingkat caregiver burden dan subjective burden akan semakin ringan. Seseorang dalam 

menghadapi kondisi penyakit kronis seperti halnya PGK yang memerlukan hemodialisis memerlukan 

penyesuaian secara holistik dalam hidupnya. Penyesuaian  secara holistik ini tidak saja terjadi pada pasien 

tetapi juga pasangan dan anggota keluarga lainnya. Seiring dengan waktu yang berjalan, pasien dan pasangan 

beserta anggota keluarga terdekat dapat melakukan coping. Selain itu, caregiver yang dalam penelitian ini 

adalah istri pasien tidak memberikan reaksi negatif dalam merespon objective burden yang ada. Lawton et al. 

(1991) dan Kramer’s (1997) menegaskan bahwa adanya aspek positif dari merawat (caregiving) dapat 

memberikan kepuasan bahkan dapat meringankan beban meskipun dalam situasi sulit.  Banyak pasangan 

merasa bahwa merawat suami atau istri akan memperkokoh hubungan mereka, meningkatkan rasa 

kebersamaan dalam suka dan duka sehingga memberikan kepuasan dalam kehidupan perkawinan mereka 

(Wilson-Genderson, Pruchno & Cartwright 2009; Pierce & Lutz 2013). 

Nilai tertinggi social support didapatkan pada subskala Worth, kemudian berturut-turut adalah 

Intimacy,  Nurturance, Assistance, dan yang paling rendah adalah Social Integration. Kemungkinan hal ini 

disebabkan karena subyek penelitian adalah istri yang merupakan caregiver pasien PGK yang sudah setia 

merawat dan mendampingi pasien bahkan mengambil alih peran menjadi tulang punggung keluarga dalam 

jangka waktu yang cukup lama (lebih dari enam bulan dan kurang dari lima tahun). Dalam hal ini caregiver 

mendapatkan penghargaan baik dari pasien maupun keluarga besar. Namun disisi lain, dengan tugas dan peran 

yang dijalankan sebagai caregiver tersebut istri merasakan kurangnya waktu dan tenaga untuk terlibat dan 

berbagi dalam kegiatan dari kelompok sosial di masyarakat, hal ini pula yang kemungkinan mendasari nilai 

subskala social integration dalam urutan paling akhir dari dukungan sosial yang dirasakan caregiver.  Hasil 

analisis menunjukkan bahwa  ada hubungan yang bermakna antara social support dan caregiver burden, baik 

subjective burden maupun objective burden. Beberapa penelitian yang mengkaitkan pengaruh dukungan sosial 



dan caregiver burden menegaskan bahwa social support merupakan faktor yang penting untuk mengurangi 

caregiver burden, dengan memberikan semangat, bantuan, penerimaan, dan perhatian sehingga caregiver 

mampu menggerakkan sumber-sumber psikologis untuk mengatasi masalahanya ( Lai & Thomson 2011).  

Secara lebih spesifik dari kelima subskala perceived social support, yang mempunyai hubungan yang 

bermakna dengan caregiver burden baik subjective burden maupun objective burden adalah intimacy 

(caregiver merasakan kedekatan dan rasa aman), social integration (caregiver merasa menjadi bagian dari 

suatu kelompok), dan nurturance (kesempatan memberikan perhatian pada orang lain).  Sedangkan subskala 

worth (caregiver merasa dihargai) dan  assistance/guidance (caregiver mendapatkan bantuan informasi dan 

materi) tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan caregiver burden baik subjective burden 

maupun objective burden. Kemungkinan hal ini terkait dengan kondisi prognosis dan disabilitas akibat 

penyakit kronis yang dihadapi pasien dan caregiver, sehingga worth dan assistance yang dirasakan kurang 

sesuai untuk mengatasi burden yang ada. 

Sebagai analisa tambahan dalam penelitian ini didapatkan juga adanya hubungan yang bermakna 

antara nilai Karnofsky pasien dan caregiver burden, baik subjective burden maupun objective burden, yang 

berarti semakin kecil nilai Karnofsky maka semakin besar caregiver burden. Hal ini terkait dengan semakin 

rendah nilai Karnofsky yang didapat pada pasien maka akan semakin meningkat disabilitas pasien dan 

dependensi terhadap caregiver. Selain hal tersebut, didapatkan juga adanya hubungan yang bermakna antara 

nilai Karnofsky pasien dan social support  yang menunjukkan korelasi positif, yaitu semakin tinggi nilai  

Karnofsky semakin baik social support. Kemungkinan karena beban yang dirasakan caregiver semakin berat 

dan kompleks dengan adanya disabilitas pasien dan dependensi pada caregiver, sehingga social support yang 

diterima dan disediakan dirasakan kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan untuk 

menanggung beban tersebut; atau kemungkinan juga terkait dengan perjalanan penyakit yang kronis sehingga 

lingkungan beradaptasi dan mulai stagnan dalam memberikan dukungan. 

 Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah data-data penelitian ini didapat melalui metode cross 

sectional sehingga lebih banyak menggambarkan kondisi sesaat dan sulit untuk menjelaskan proses dinamis 

dengan lebih jelas, dalam penelitian ini tidak memperhitungkan faktor kepribadian caregiver dan pasien yang 

sangat terkait dengan coping mechanisme dalam menjalankan perannya dan merespon kondisi yang ada. 

Keterbatasan lainnya yang mempengaruhi hasil penelitian ini adalah adanya faktor budaya yang berpengaruh 

terhadap keterbukaan perempuan Indonesia khususnya di Jawa yang kurang terbuka bahkan berupaya 

menutupi perasaan yang ada bila diminta menyatakan pendapat menyangkut hubungan dengan pasangan, 

sehingga kondisi ini akan mempengaruhi dalam menjawab kuisioner. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  Telah dilakukan penelitian mengenai korelasi antara social support dan caregiver burden pada istri 

pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD DR Soetomo Surabaya, dengan hasil 

sebagai berikut: 



1. Dari penelitian ini didapatkan korelasi antara social support dan caregiver burden pada istri pasien 

penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD DR Soetomo Surabaya. 

2. Pada karakteristik istri, didapatkan hubungan yang bermakna antara persepsi perkawinan caregiver 

dengan caregiver burden, baik subjective maupun objective burden, yaitu semakin kurang bahagia 

persepsi perkawinannya semakin besar caregiver burden. 

3. Pada karakteristik pasien, didapatkan:  

 hubungan yang bermakna antara status pekerjaan pasien dengan caregiver burden, baik 

subjective burden maupun objective burden, yaitu pasien tidak bekerja maka akan semakin 

besar caregiver burdennya.  

 hubungan yang bermakna antara lama pasien telah menjalani hemodialisis dan terjadinya 

caregiver burden maupun subjective burden, namun objective burden tidak berhubungan 

dengan lama pasien telah menjalani hemodialisis. 

 hubungan yang bermakna antara nilai Karnofsky pasien dan caregiver burden, baik subjective 

burden maupun objective burden. Nilai Karnofsky pasien juga berhubungan dengan social 

support yang dirasakan caregiver. 

 

Diperlukan penelitian lanjutan untuk membuktikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi korelasi 

caregiver burden dan social support  dengan sample yang lebih banyak. Diperlukan juga adanya penelitian 

lanjutan untuk melihat depresi dan well-being pada caregiver berdasarkan adanya caregiver burden yang 

tinggi. Untuk membantu caregiver mengelola burden yang ada, terutama pada caregiver dari pasien yang baru 

saja menjalani hemodialisis perlu segera dilakukan intervensi yang berkelanjutan. Diusulkan terbentuknya 

supportive group atau sejenisnya dalam rangka memberikan dukungan sosial pada caregiver untuk membantu 

meringankan caregiver burden. 
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