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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sirosis merupakan suatu penyakit hati kronis yang menggambarkan stadium 

akhir dari fibrosis hepatik, peradangan, nekrosis atau kematian sel-sel hati, dan 

terbentuknya benjolan-benjolan kecil (nodul). Fibrosis atau jaringan parut adalah 

usaha regenerasi jaringan oleh hati untuk memperbaiki diri, namun regenerasi 

jaringan bersifat berlebihan dan tidak terkontrol sehingga merusak tekstur hati 

(Cahyono, 2010). 

Dalam Hepatology and The Principles, disebutkan bahwa sirosis menempati 

urutan kesembilan sebagai penyebab kematian, bahkan menjadi urutan kelima 

pada kelompok usia 45-65 tahun (Kuntz and Kuntz, 2006). Data prevalensi sirosis 

hati belum ada di Indonesia, hanya terdapat laporan-laporan dari beberapa pusat 

pendidikan saja, seperti penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Martha Friska 

Medan tahun 2006-2010 ditemukan jumlah penderita sirosis yang semakin 

meningkat di tahun 2010 yaitu 43,4% dari seluruh kasus sirosis dalam lima tahun 

tersebut (Malau, 2011). 

Etiologi sirosis yang telah diketahui diantaranya adalah virus hepatitis B dan 

C, hepatitis alkoholik, hemokromatosis, penyakit hepatolentikular, defisiensi alfa-

1 antitripsin, gagal jantung kronis yang berat, dan beberapa jenis obat seperti 

isoniazid dan metildopa (Rubenstein et al, 2007). Di negara Barat, hepatitis 

alkoholik merupakan penyebab utama sirosis dengan angka kejadian 60-70% 

(Mithcell et al, 2009). Namun, penyebab utama di negara Barat ini berbeda 

dengan kasus sirosis di Indonesia. Hepatitis B kronis merupakan penyebab 

terbanyak kasus sirosis di Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia menyebutkan 

virus hepatitis B menyebabkan sirosis sebesar 40-50% dan hepatitis C sebesar 30-

40% (Tambunan et al, 2013). 

Pasien yang menderita sirosis dapat mengalami berbagai manifestasi klinik, 

antara lain adalah perdarahan saluran cerna bagian atas, ensefalopati hepatik, 

karsinoma hepatoselular, spontan bakterial peritonitis, dan sindrom hepatorenal 

(Tambunan et al, 2013). Umumnya penyebab dari perdarahan saluran cerna 
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bagian atas ini adalah akibat pecahnya varises esofagus dan lambung (Kim et 

al, 2012).  

Timbulnya varises di esofagus dan lambung merupakan akibat dari 

meningkatnya tekanan portal. Tekanan portal yang meningkat menyebabkan 

inflamasi pembuluh darah kecil di esofagus, pembesaran dan menipisnya 

pembuluh darah ini disebut sebagai varises. Saat pembuluh darah di esofagus atau 

lambung sudah tidak mampu lagi menahan tekanan vena portal yang semakin 

meningkat, maka varises dapat pecah dan terjadi perdarahan (Cahyono, 2010). 

Perdarahan varises dapat terjadi ketika tekanan portal meningkat hingga lebih dari 

12 mmHg (Kim and Park, 2013). 

Perdarahan varises merupakan penyebab terbesar dari mortalitas pasien 

sirosis. Dari seluruh pasien sirosis, sepertiganya dapat mengalami perdarahan 

varises yang diprediksi dari ukuran varises tersebut (Rajoriya et al, 2010). Dalam 

satu tahun dapat terjadi perdarahan awal sekitar 12% (5% pada varises dengan 

ukuran kecil dan 15% pada varises dengan ukuran besar). Perdarahan ulang juga 

dapat terjadi sekitar 60% kasus dalam satu tahun dan angka mortalitas pada 

minggu keenam tiap episode perdarahannya terjadi sekitar 15 hingga 20% (Tsao 

and Bosch, 2010). 

Tingginya resiko kematian ini dapat disebabkan karena perdarahan yang tidak 

terkontrol, infeksi, gagal ginjal yang terjadi dalam minggu pertama perdarahan. 

Resiko kematian yang tinggi pada pasien sirosis hati yang mengalami manifestasi 

perdarahan saluran cerna mendasari pentingnya tindakan untuk mencegah maupun 

mengatasi terjadinya manifestasi ini (Puspasari, 2013). 

Manifestasi sirosis yang dapat memperburuk perdarahan varises yang terjadi 

adalah hiperfibrinolisis (Pluta et al, 2010). Hiperfibrinolisis merupakan sindrom 

fibrinolisis yang berlebihan karena adanya enzim fibrinolitik di dalam sirkulasi 

seperti plasmin dan tissue plasminogen activator (t-PA). Hal ini disebabkan 

karena zat-zat aktivator fibrinolisis tersebut beredar di dalam darah melebihi daya 

bersihan hati pada pasien sirosis (Boediwarsono, 2009). Sehingga antifibrinolitik 

merupakan salah satu pilihan terapi untuk mengontrol perdarahan pada sirosis 

(Reust et al, 2010). 
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Antifibrinolitik telah menjadi terapi farmakologis utama karena telah terbukti 

dalam mengurangi kehilangan darah dan mengurangi kebutuhan transfusi darah. 

Terdapat dua golongan antifibrinolitik yaitu penghambat serin protease (aprotinin) 

dan analog lisin (asam traneksamat). Aprotinin dapat menghambat fibrinolisis 

secara signifikan, namun obat ini telah dihapus dari penggunaan klinis (Reust et al, 

2010). Hal ini disebabkan karena efek samping yang berbahaya dari aprotinin, 

seperti trombosis, syok anafilaktik, dan terutama gagal ginjal (Tempe and Hasija, 

2012). Akan tetapi efek negatif yang ditemukan pada penggunaan aprotinin ini 

tidak ditemukan pada penggunaan asam traneksamat (Gluud et al, 2012). Oleh 

karena itu, asam traneksamat menjadi pilihan utama untuk terapi hiperfibrinolisis 

(Reust et al, 2010) 

Asam traneksamat termasuk dalam hemostatik agent yang diberikan pada 

penatalaksanaan perdarahan saluran cerna bagian atas. Pemberian hemostatik ini 

merupakan salah satu tindakan darurat. Selain asam traneksamat, Vitamin K juga 

merupakan hemostatik agent yang dapat diberikan untuk mengatasi hematemesis 

(Suharjono et al, 2010). Namun pemberian vitamin K biasanya tidak memberikan 

hasil yang baik pada pasien sirosis yang berat karena hati sudah tidak mampu 

distimulasi oleh vitamin K untuk membentuk faktor-faktor pembekuan darah 

(Dewoto, 2009). 

Dalam penelitian Suharjono di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, penggunaan 

asam traneksamat dalam mengatasi keluhan hematemesis sebesar 18,18% 

(Suharjono et al, 2010). Secara uji klinis, terapi asam traneksamat telah 

disarankan karena dapat mengurangi angka mortalitas pada kasus perdarahan 

saluran cerna bagian atas (Gluud et al, 2012). Dalam meta analisis dari enam 

penelitian pada pasien perdarahan saluran cerna bagian atas, asam traneksamat 

dilaporkan dapat menurunkan kasus perdarahan ulang sebanyak 20-30%, 

kebutuhan untuk operasi sebesar 30-40%, dan menurunkan mortalitas 40% 

(Martindale, 2009). Bukti lain yang lebih meyakinkan terkait manfaat penggunaan 

asam traneksamat pada pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas 

ditunjukkan dalam meta analisis dari beberapa Randomised Controlled Trials 

(RCTs). Dengan membandingkan asam traneksamat dengan plasebo pada 1754 

pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas, ditemukan pengurangan 
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angka mortalitas sebesar 39% pada terapi asam traneksamat (Jairath and Barkun, 

2012).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan di RSUD 

Kabupaten Jombang untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pola 

penggunaan obat antifibrinolitik yaitu asam traneksamat pada penderita sirosis 

dengan komplikasi hematemesis. Penelitian dilakukan pada pasien dengan 

komplikasi hematemesis yang merupakan tanda adanya perdarahan saluran cerna 

bagian atas. Perdarahan saluran cerna bagian atas merupakan komplikasi paling 

umum yang ditemukan pada penderita sirosis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan asam traneksamat pada pasien sirosis dengan 

manifestasi hematemesis di RSUD Kabupaten Jombang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat yang diterima pasien sirosis dengan 

manifestasi hematemesis di RSUD Kabupaten Jombang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Mengetahui pola penggunaan asam traneksamat terkait dosis, rute, 

frekuensi, dan lama penggunaan terapi. 

(2) Mengkaji keterkaitan terapi asam traneksamat dengan data laboratorium 

dan data klinik pasien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

(1) Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcomes pada 

pasien sirosis dengan manifestasi hematemesis sehingga farmasis dapat 

memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lainnya. 

 



5 

 

  

(2) Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan dengan melakukan penelitian sejenis dengan mengikut 

sertakan variabel yang lain. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit  

(1) Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan baik klinisi maupun 

farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik. 

(2) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSUD Kabupaten Jombang. 

 


