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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai the silent killer 

karena pasien tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi. Di seluruh dunia, 

sekitar 972 juta (26,4 %) orang dewasa menderita hipertensi dengan perbandingan 

26,6% pria dan 26,1% wanita. Dari 972 juta orang tersebut, 333 juta barada di 

negara maju dan 639 orang sisanya berada di negara berkembang (Andra, 2007). 

Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 15 juta penduduk  (Bustan, 2007). 

Hipertensi dapat dibedakan menjadi hipertensi primer dan sekunder. 

Hipertensi primer cenderung dipengaruhi faktor keturunan, sedangkan hipertensi 

sekunder terjadi akibat komplikasi penyakit lain seperti penyakit ginjal kronik 

atau Chronic Kidney Disease (CKD) (Depkes RI, 2006; Suhardjono, 2001). 

Hipertensi menempati urutan kedua setelah diabetes yang menjadi penyebab 

utama End Stage Renal Disease (ESRD) atau penyakit ginjal stadium akhir. 

Peningkatan tekanan darah adalah faktor risiko yang kuat bagi perkembangan 

chronic kidney disease (CKD). Sekitar 80% dari pasien CKD adalah pasien 

hipertensi (Santos et al, 2012). 

Chronic kidney disease (CKD) atau penyakit ginjal kronis didefinisikan 

sebagai suatu kerusakan ginjal selama lebih dari 3 bulan, dimana terjadi suatu 

ketidaknormalan struktur dan fungsi ginjal, dengan atau tanpa penurunan GFR, 

yakni kurang dari 60 mL/menit per 1,73 m2  (NKF-DOQI, 2002). Berdasarkan 

jurnal penelitian dengan judul “Hypertension and The Development of New Onset 

Chronic Kidney Disease Over a 10 Year Period”, CKD diakui sebagai salah satu 

masalah kesehatan bagi masyarakat di dunia, khususnya di Asia, dengan 

peningkatan insiden dan prevalensi, biaya tinggi, dan akibat yang buruk. 

Hipertensi telah terbukti menjadi faktor risiko untuk CKD di seluruh dunia (Chia 

& Siew, 2012). Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan 

(parenkim) atau arteri renal (Depkes RI, 2006). Beberapa studi telah menunjukkan 

bahwa mereka yang telah mengalami penurunan fungsi ginjal, yang ditentukan 

oleh penurunan filtrasi glomerulus atau adanya albuminuria (>300 mg/hari), 
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berada pada risiko yang lebih tinggi terhadap mortalitas dan morbiditas (Chia & 

Siew, 2012).  

Berdasarkan data yang di dapat dari Asian Forum for Chronic Kidney 

Disease Initiatives (AFCKDI) tahun 2011, dilaporkan bahwa sejumlah negara di 

Asia dan sekitarnya, khususnya Indonesia, dari 8.398 orang dewasa usia > 20 th, 

sebanyak  2,8% dengan proteinuria >1+ persisten (Tao Li  et al., 2011). 

Sementara itu, sekitar 1.3 juta sampai dengan 2.9 juta orang Kanada diperkirakan 

menderita gagal ginjal. Di Amerika Serikat, National Health and Nutrition 

Examination Survey melaporkan bahwa prevalensi untuk CKD stage 1 dan 2 

sebesar 5.0% dan untuk stage 3 dan 4 sebesar 8.1% selama periode tahun 1999-

2004. Pada tahun 2008, US Centers for Disease Control and Prevention 

melaporkan bahwa prevalensi tersebut mengalami percepatan hingga 16.5% 

(Arora et al., 2013). 

Proses perkembangan CKD selalu disertai dengan komplikasi. Dalam 

Clinical Practice Guidelines For Chronic Kidney Disease: Evaluation, 

Classification and Stratification, disebutkan bahwa beberapa komplikasi CKD 

antara lain hipertensi, anemia, malnutrisi, renal bone disease serta gangguan 

metabolisme kalsium dan fosfat. Pemberian terapi pada masing-masing 

komplikasi tersebut adalah untuk mengevaluasi dan mencapai target tekanan 

darah tertentu pada hipertensi, evaluasi kadar hemoglobin pada anemia, evaluasi 

terhadap kadar protein, asupan energi dan status gizi pada malnutrisi, serta 

evaluasi terhadap kadar PTH pada renal bone disease (NKF-DOQI, 2002).  

Pemberian antihipertensi dapat dilakukan dengan melihat beberapa studi 

yang telah dilakukan, salah satunya adalah African American Study of Kidney 

Disease on Hypertension (AASK) yang menganjurkan penggunaan ACE-Inhibitor 

atau angiotensin II receptor blocker (ARB) sebagai terapi antihipertensi pada 

penyakit ginjal kronis. Salah satu dari kedua obat tersebut harus digunakan 

sebagai terapi lini pertama untuk mengontrol tekanan darah dan memelihara 

fungsi ginjal pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis (David et al., 

2012). Hal tersebut disebabkan kemampuannya dalam menurunkan tekanan 

intraglomerular dan menurunkan proteinuria sehingga mencegah perburukan 

fungsi ginjal lebih lanjut (Darnindro & Muthalib, 2008).  
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Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor merupakan salah satu obat 

yang digunakan untuk mengobati hipertensi (Depkes RI, 2006). Obat-obat 

golongan ini menghambat secara langsung angiotensin-converting enzyme 

sehingga mencegah perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II yang 

merupakan mediator vasokonstriksi dan stimulus sekresi aldosteron sehingga pada 

akhirnya akan menurunkan tekanan darah (O’Callaghan, 2006).  

Dalam jurnal yang berjudul “Effectiveness of Antihypertensive Drugs in 

Hypertensive Patients With End Stage Renal Failure”, Bakris et al. (2003) 

merekomendasikan penggunaan ACE-Inhibitor atau ARB sebagai terapi lini 

pertama bagi pasien hipertensi dengan CKD. Sementara itu, Agoda et al. (2001) 

dalam studi AASK mengemukakan bahwa ACE-Inhibitor lebih efektif dalam 

meningkatkan GFR secara perlahan daripada beta blockers atau dihydropyridine. 

Hal tersebut tidak menjadi masalah untuk memulai terapi dengan ACE-Inhibitor 

atau ARB, tapi level serum kreatinin harus diperiksa dalam 2 minggu pertama 

selama terapi digunakan. Jika terjadi kenaikan persisten dari serum kreatinin 

sebesar >30% dari batas dalam waktu 2 bulan, terapi ACE-Inhibitor atau ARB 

harus dihentikan (Kumolosasi et al., 2012). 

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diperlukan sebuah studi analisis 

untuk mengetahui pola penggunaan antihipertensi golongan ACE-Inhibitor pada 

pasien CKD dengan hipertensi, sehingga dapat menjadi gambaran untuk bahan 

pertimbangan dalam pengobatan selanjutnya agar tujuan terapeutiknya, yakni 

memperlambat deteriorasi fungsi ginjal dan mencegah penyakit kardiovaskular 

dengan target tekanan darah <130/80 mmHg dapat tercapai.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola penggunaan obat golongan ACE-Inhibitor pada pasien 

Chronic Kidney Disease di instalasi rawat inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien Chronic Kidney Disease di 

instalasi rawat inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

- Mengetahui pola penggunaan antihipertensi golongan ACE-Inhibitor pada 

pasien Chronic Kidney Disease di instalasi rawat inap RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

- Mengkaji hubungan terapi ACE-Inhibitor terkait dosis, rute, interval, 

frekuensi, dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data klinik dan 

data laboratorium pasien Chronic Kidney Disease di instalasi rawat inap 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

- Memperluas pengetahuan penulis dengan mengetahui penatalaksanaan 

terapi farmakologi pada pasien Chronic Kidney Disease di instalasi rawat 

inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga farmasis dapat 

memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lainnya. 

- Sebagai studi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya untuk 

menyempurnakan penelitian yang dilakukan.  

 

 


