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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) didefinisikan sebagai kerusakan ginjal > 3 

bulan dengan atau tanpa penurunan filtrasi gromerulus (GFR) atau nilai GFR < 60 

mL/min/1,73m2. Gagal Ginjal Kronik (GGK) dapat menyebabkan rusaknya fungsi 

ginjal yang terjadi secara bertahap. Kerusakan ginjal didefinisikan sebagai 

kelainan struktur dan fungsi ginjal, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi 

glomerulus atau Glomerulus Filtration Rate (GFR). Marker dari kerusakan ginjal 

adalah termasuk proteinuria, sedimen urin, atau komposisi darah atau urin pada 

penyakit tertentu (NKF-KDOQI, 2002). GGK dapat disebabkan oleh penyakit 

sistemik seperti Diabetes Mellitus (DM), glomerulonefritis kronik, pielonefritis, 

hipertensi yang tidak dapat dikontrol, obstruksi traktus urinarius, infeksi, 

medikasi, atau agen toksik (timah, kadmium, merkuri, kromium) (Brunner & 

Suddarth, 2002). 

Di Indonesia jumlah penderita gagal ginjal kronik terus meningkat dan 

diperkirakan pertumbuhannya sekitar 10% setiap tahun. Saat ini belum ada 

penelitian epidemiologi tentang prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia. 

Dari data di beberapa pusat nefrologi di Indonesia diperkirakan prevalensi 

penyakit ginjal kronik masing-masing berkisar 100-150/ 1 juta penduduk 

(Suwitra, 2006). Data Amerika Serikat menunjukkan prevalensi penyakit GGK 

pada tahun 1988-1994 meningkat dari 10% menjadi 13,1% pada tahun 1999-2004. 

Prevalensi ini dilihatkan berdasarkan albuminuria dan penurunan GFR. Perkiraan 

prevalensi pada tahun 1988-1994 dan 1999-2004, masing-masing 1,7% dan 1,8% 

untuk tahap 1; 2,7% dan 3,2% untuk tahap 2; 5,4% dan 7,7% untuk tahap 3; 0,21 

dan 0,35% untuk tahap 4 (Coresh et al., 2007). Sedangkan GGK tahap 5 (ESRD) 

menurut dokumen Annual Data Report of Renal Data System (USRDS), insiden 

ESRD pada tahun 1998 adalah lebih dari 85.000 orang, atau 308 persejuta orang 

pertahun (NKF-KDOQI, 2002). 

Fungsi ginjal dalam keadaan normal antara lain mengatur cairan tubuh, 

mempertahankan keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa dan 
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pH, serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna dan 

membahayakan tubuh (At a Glance, 2009). Pada penderita GGK terjadi kerusakan 

ginjal yang mengakibatkan penurunan fungsi-fungsi tersebut. Selain itu, fungsi 

imunologis juga terganggu pada GGK dan infeksi sering terjadi. Penderita GGK 

mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran nafas, 

maupun infeksi saluran cerna. Keadaan uremia menyebabkan kelainan-kelainan 

yang menghambat sistem imunitas untuk berfungsi dengan baik. Gangguan 

imunitas tersebut dapat meningkatkan resiko terkenanya infeksi, dan infeksi 

memberikan konstribusi yang signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas 

penderita. Penyebab gagal ginjal kronik sangat bervariasi antara satu negara 

dengan negara lain. Penyebab utama dari penyakit ginjal kronik di Amerika 

Serikat adalah diabetes mellitus dengan insiden penyakit 44%, sedangkan 

penyebab lain diantaranya hipertensi, glomerulonefritis, nefritis interstitialis, 

penyakit sistemik, neoplasma (Chaudhry, 1993; Suwitra, 2006). 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang prevalensinya 

meningkat terus diseluruh dunia (Chasani, 2007). DM yang tidak dikelola dengan 

baik, dapat menyebabkan komplikasi kronik, baik komplikasi mikrovaskuler 

maupun komplikasi makrovaskuler. DM juga dapat menyebabkan gangguan 

imunitas, sehingga penderita DM mudah terkena infeksi. Infeksi yang mudah 

menyerang DM diantaranya infeksi jamur, infeksi saluran kemih (atas maupun 

bawah), tuberkulosis. Adanya DM sebagai penyakit yang menyertai GGK dapat 

memperburuk kondisi penderita. DM dapat menyebabkan kerusakan 

mikrovaskuler, termasuk kerusakan pada glomerulus ginjal. Kerusakan ini dapat 

disebabkan secara langsung oleh tingginya kadar glukosa dalam darah, metabolit 

glukosa, atau tingginya kadar asam lemak dalam darah yang sering dijumpai pada 

penderita diabetes. Pada umumnya insidensi infeksi meningkat pada DM. 

Morbiditas dan mortalitas suatu infeksi pada DM cenderung lebih tinggi 

dibandingkan non-DM (Corwin, 2007; Sofro, 2007). 

Penyakit ginjal dapat menyebabkan naiknya tekanan darah sebaliknya 

hipertensi merupakan salah satu faktor resiko gagal ginjal. Fungsi ginjal akan 

lebih cepat mengalami kemunduran jika terjadi hipertensi berat. Selain itu 

komplikasi eksternal (misalnya, retinopati dan ensefalopati) juga dapat terjadi. 

 

 



3 
 

 
 

Beratnya pengaruh hipertensi pada ginjal tergantung tingginya tekanan darah dan 

lamanya menderita hipertensi. Semakin tinggi tekanan darah dalam waktu lama 

makin berat komplikasi yang dapat ditimbulkan. Hipertensi terjadi pada sebagian 

besar pasien GGK dan tekanan darahnya harus diatur sesuai target untuk 

mencegah kerusakan organ. Target tekanan darah untuk mengurangi risiko CVD 

pada GGK adalah 130/80 mmHg (Baharuddin, 2011). 

Penderita GGK, terutama stadium akhir rentan terhadap infeksi karena 

adanya disfungsi sistem imun yang disebabkan oleh uremia (Kato et al., 2008). 

Penyebab tingginya infeksi pada pasien GGK selain menurunnya sistem imun, 

juga disebabkan oleh adanya penyebab sekunder seperti adanya diabetes dan 

penyakit jantung paru pada GGK yang akan memperberat resiko infeksi (Robby, 

1996). Infeksi pada pasien GGK dapat berupa infeksi saluran kemih dan 

pneumonia yang semuanya dapat mengarah kepada sepsis (Powe et al., 2000). 

Kematian akibat sepsis sebanyak 75% dari total jumlah kematian akibat infeksi 

pada GGK di US (Sarnak & Jaber, 2000). Pneumonia didefinisikan sebagai suatu 

peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme (bakteri, virus, jamur dan 

parasit). Ceftriaxone merupakan pilihan terbaik untuk diberikan pada saat awal 

pasien masuk rumah sakit dengan diagnosis pneumonia (Guidelines Pneumonia, 

2005). 

Antibiotika merupakan terapi yang diberikan untuk mengatasi infeksi, dan 

banyak pasien GGK mendapat terapi antibiotika lebih dari satu dikarenakan 

infeksi serius yang diderita (Trotman et al., 2005). Sefalosporin generasi ketiga 

memiliki aktifitas lebih kuat dan lebih luas dari generasi sebelumnya terhadap 

kuman gram negatif. Digunakan secara parenteral pada infeksi serius yang 

resisten terhadap amoksisilin dan sefalosporin generasi I, juga bisa dikombinasi 

dengan aminoglikosida (gentamisin, tobramisin) untuk memperluas dan 

memperkuat aktivitasnya. Antibiotik golongan ini meliputi cefoperazone, 

cefotaxime, ceftazidime, ceftizoxime, ceftriaxone, cefixime, cefpodoximeproxetil, 

ceftributen, dan moxalactam (Jawetz, 2004). 

Ceftriaxone merupakan antibiotika golongan sefalosporin generasi ketiga. 

Ceftriaxone banyak digunakan untuk terapi infeksi yang disebabkan Citrobacter, 

E. Coli, Neisseria, Proteus, Morganella dan Serratia yang telah resisten terhadap 
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sefalosporin generasi pertama dan generasi kedua. Ceftriaxone dapat digunakan 

untuk terapi meningitis, infeksi gastrointestinal, infeksi pada bronkitis kronis, 

infeksi dan saluran napas. Mekanisme kerja ceftriaxone sebagai antimikroba 

adalah dengan menghambat sintesa dinding sel mikroba, yang dihambat ialah 

enzim transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding 

sel. Ceftriaxone diekskresikan terutama melalui ginjal 33-67% dan sisanya 

dimetabolisme di hati dan dikeluarkan bersama feses (McEvoy, 2008).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan sebuah studi untuk 

mengetahui penggunaan ceftriaxone pada pasien Gagal Ginjal Kronik. Tujuan 

dilakukan studi ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan ceftriaxone pada 

pasien Gagal Ginjal Kronik dan menganalisis penggunaan ceftriaxone terkait 

dosis dan rute pemakaian sehingga dapat menjadi gambaran untuk bahan 

pertimbangan dalam pemilihan penggunaan ceftriaxone berikutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan ceftriaxone terhadap pasien Gagal Ginjal 

Kronik di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan ceftriaxone pada pasien Gagal Ginjal Kronik 

di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengkaji terapi ceftriaxone seperti dosis, bentuk sediaan, dan rute 

pemberian pada pasien Gagal Ginjal Kronik dikaitkan dengan data laboratorium 

dan data klinik di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh 

pemberian ceftriaxone pada pasien Gagal Ginjal Kronik. 

1.4.2 Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya tentang terapi 

ceftriaxone pada pasien Gagal Ginjal Kronik. 

 

 


