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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan suatu proses patofisiologis 

dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang 

progresif seperti hilangnya kemampuan untuk mempertahankan volume dan 

komposisi cairan tubuh, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal 

(Suwitra, 2009). Penyakit ginjal kronik kini telah menjadi masalah kesehatan 

serius di dunia. Menurut (WHO, 2002) dan Burden of Disease, penyakit ginjal 

dan saluran kemih telah menyebabkan kematian sebesar 850.000 orang setiap 

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit ini menduduki peringkat ke-12 

tertinggi angka kematian. 

Di Amerika Serikat, data tahun 1995-1999 menyatakan insiden penyakit 

ginjal kronik diperkirakan 100 kasus perjuta penduduk pertahun, dan angka ini 

meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. Di Indonesia jumlah penderita penyakit 

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, 2009). 

Penyebab utama PGK adalah diabetes mellitus (32%), hipertensi (28%), 

dan glomerulonephritis (45%) (Bardero, 2009). Perjalanan umum penyakit ginjal 

kronik dapat diperoleh dengan melihat hubungan antara bersihan kreatinin dengan 

laju filtrasi glomerulus (LFG) sebagai presentase dari keadaan normal, terhadap 

kreatinin serum dan kadar nitrogen urea darah (BUN) karena massa nefron 

dirusak secara progresif oleh penyakit ginjal kronik (Wilson, 2006). Patofisiologi 

penyakit ginjal kronik melibatkan mekanisme pemicu yang bersifat khas untuk 

etiologi dasar serta serangkaian mekanisme progresif yang merupakan 

konsekuensi lazim setelah penurunan massa renal dalam jangka panjang, apapun 

etiologinya. Penurunan massa renal menyebabkan hipertrofi nefron yang masih 

bertahan secara struktural dan fungsional (Syamsudin, 2011). 
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Selama penyakit ginjal kronik, beberapa nefron termasuk glomeruli dan 

tubula masih berfungsi, sedangkan nefron yang lain sudah rusak dan tidak 

berfungsi lagi. Nefron yang masih utuh dan berfungsi mengalami hipertrofi dan 

menghasilkan filtrate dalam jumlah yang banyak. Reabsorbsi tubula juga 

meningkat walaupun laju filtrasi glomerulus berkurang. Kompensasi nefron yang 

masih berfungsi dapat membuat ginjal mempertahankan fungsinya sampai tiga 

perempat nefron rusak (Baradero, dkk., 2009). 

Pengobatan penyakit ginjal kronik dapat dibagi menjadi dua tahap. Tahap 

pertama terdiri dari tindakan konservatif yang ditujukan untuk meredakan atau 

memperlambat perburukan progresif gangguan fungsi ginjal. Tahap kedua 

pengobatan dimulai ketika tindakan konservatif tidak lagi efektif maka akan 

dilakukan dialisis intermiten atau transplantasi ginjal. Pada keadaan ini terjadi 

penyakit ginjal stadium akhir atau End Stage Renal Disease (ESRD) yaitu laju 

filtrasi glomerulus kurang dari 2 mL/ menit). Manifestasi klinis dari ESRD adalah 

berupa gangguan biokimia, kardiovaskular, pernapasan, kulit, saluran cerna, 

neuromuskular, gangguan kalsium dan rangka. Gangguan biokimia ini meliputi 

asidosis metabolik, ketidakseimbangan kalium (hiperkalemia), ketidakseimbangan 

natrium, dan hiperurisemia (Wilson, 2006). Jika pada pasien penyakit ginjal 

kronik sudah menunjukkan gejala-gejala tersebut maka pasien tersebut sudah pada 

tahap komplikasi. 

Hiperkalemia sering terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, hal 

ini diakibatkan karena efek dari disfungsi homeostasis kalium pada ginjal yang 

terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronik (Kovesdy, 2014). Bila K
+
 serum 

mencapai kadar > 5,5 mEq/L itu sudah merupakan hiperkalemia, dan jika sudah 

mencapai > 6,0 mEq/L dapat terjadi aritmia yang serius atau terhentinya denyut 

jantung. Karena alasan ini, jantung penderita harus dipantau terus untuk 

mendeteksi efek hiperkalemia terhadap konduksi jantung (Roberson, 2006). 

Hiperkalemia terjadi karena pergeseran kalium ke ekstraseluler, hal ini disebabkan 

karena penurunan ekskresi ginjal. Peningkatan asupan makanan yang 

mengandung kalium juga berperan penting dalam peningkatan kadar K
+
 dalam 

serum yang dapat memicu terjadinya hiperkalemia (Mushiyakh, dkk. 2012). 
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Terapi yang dapat mengatasi hiperkalemia antara lain adalah dengan 

pemberian glukosa dan insulin intravena, dimana insulin akan memasukkan K
+
 ke 

dalam sel atau dengan pemberian kalsium glukonat 10% intravena dengan terus 

memeriksa EKG (elektrokardiogram) pasien karena dapat menimbulkan hipotensi 

(Wilson, 2006). Mekanisme insulin dalam menurunkan kalium, yaitu insulin akan 

memasukkan kalium ke dalam sel dengan cara merangsang aktivitas Na
+
 dan H

+
 

di membran sel yang kemudian akan memasukkan Na
+
 ke dalam sel dan 

menyebabkan aktivasi dari Na
+
, K

+ 
(diatur oleh adenosis trifosfat intraselular yaitu 

kanal KATP) yang akan mengikat K
+
 di ekstrasel untuk masuk ke dalam intrasel, 

sehingga kadar K
+
 di serum akan turun (Vijayan A, dkk. 2014). 

Menurut Davis dalam sebuah jurnal menjelaskan penggunaan insulin dan 

glukosa dengan dosis dari glukosa yaitu 0,5 – 2 g/Kg dan rasio yang tepat untuk 

terapi kombinasi adalah insulin 1 unit dengan 4 g glukosa. Namun menurut 

Morgan dan Mikhail dalam jurnal tersebut menyarankan bahwa infus IV terapi 

kombinasi glukosa dengan insulin adalah 30-50 g glukosa setiap 10 IU insulin, hal 

ini efektif dalam penurunan tingkat kalium di plasma, namun membutuhkan 

waktu 1 jam untuk mencapai onset terapinya (Kocoglu, dkk., 2002). 

Dari Clinical Kidney Journal pada penelitian Apel, dkk. melaporkan 

bahwa pada pasien rawat inap sejumlah 221 pasien yang mendapatkan pengobatan 

hiperkalemia berupa insulin 10 unit dan 25 g dektrosa mengalami hipoglikemia 

sejumlah 13% dari seluruh jumlah pasien dan diketahui bahwa 66% dari seluruh 

jumlah pasien tidak memiliki riwayat diabetes mellitus (Vijayan A, dkk. 2014). 

Berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Peteer yang disebutkan 

bahwa efek dari insulin berbeda dengan hipoglikemianya karena dengan kondisi 

uremia akan melemahkan respon hipoglikemia namun tetap tidak mempengaruhi 

kerja insulin pada hiperkalemia (Ahee, P. 2014) 

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka diperlukan uraian lebih lanjut 

mengenai studi penggunaan terapi insulin pada penyakit ginjal kronik yang 

mengalami hiperkalemia guna menurunkan K
+
 dalam serum efek disfungsi ginjal, 

dan untuk mengetahui efek samping yang ditimbulkan dari pemberian insulin 

yang diduga akan terjadi hipoglikemia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana studi penggunaan 

kombinasi insulin dengan dekstrosa pada pasien PGK dengan hiperkalemia di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola penggunaan terapi 

kombinasi insulin dengan dekstrosa pada PGK dengan hiperkalemia di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo Tahun 2014. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengkaji terapi insulin dan dekstrosa terkait jenis, dosis dan rute 

pemberian dengan data klinik dan data laboratorium pada pasien PGK di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai : 

1. Data dan sumber acuan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai penyakit ginjal kronik dengan hiperkalemia. 

2. Informasi dan data medis untuk rumah sakit tentang bagaimana gambaran 

klinis dan pola penggunaan terapi kombinasi insulin dengan dekstrosa 

pada pasien PGK dengan hiperkalemia di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Sidoarjo tahun 2014. 

3. Pengembangan wawasan dan kemampuan peneliti dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah. 


