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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di negara-negara yang sedang berkembang, penyakit tidak menular seperti 

penyakit jantung, kanker dan depresi akan menjadi penyebab utama kematian dan 

disabilitas. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 yang dilakukan di 

Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab kematian tertinggi adalah PTM 

(Penyakit Tidak Menular), yaitu penyakit kardiovaskuler (31,9%) termasuk 

hipertensi (6,8%) dan stroke (15,4%) (Rahajeng & Tuminah,  2009). 

Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan darah arteri. 

Berdasarkan JNC 7 definisi hipertensi pada orang dewasa secara umum adalah 

apabila tekanan darah ≥ 140 mmHg untuk tekanan systole dan ≥ 90 mmHg untuk 

tekanan diastole. Di Negara industri, hipertensi merupakan salah satu masalah 

kesehatan utama. Hipertensi primer yang penyebabnya tidak diketahui meliputi 

kurang lebih 90% dari total penderita hipertensi. Beberapa kasus mekanisme 

penyebab hipertensi adalah genetik, geografi, lingkungan dan jenis kelamin, dan 

10% sisanya disebabkan hipertensi sekunder (Susalit, 2001). Penyakit ini 

merupakan faktor resiko utama untuk penyakit serangan jantung, stroke, gangguan 

ginjal, serta kebutaan. Menurut WHO dan the International Society of 

Hypertension (ISH), saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi diseluruh 

dunia, dan 3 juta di antaranya meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia masalah 

hipertensi cenderung meningkat. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

tahun 2001 menunjukkan bahwa 8,3% penduduk menderita hipertensi dan 

meningkat menjadi 27,5% pada tahun 2004 ( DepKes RI, 2009). 

Salah satu penyebab hipertensi sekunder menurut etiologinya adalah kasus 

disfungsi ginjal yang disebabkan oleh Chronic Kidney Disease (CKD) (Saseen & 

Maclaughlin, 2008). Chronic Kidney Disease (CKD) adalah suatu sindrom klinis 

yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun dan berlangsung 

progresif. CKD dapat menyebabkan rusaknya fungsi ginjal yang terjadi secara 

bertahap. Kerusakan ginjal ini dapat dilihat apabila laju filtrasi glomerular 
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(Glomerulus Filtration Rate (GFR)) kurang dari 50 mL/menit (NKF-DOQI, 

2002).  

Penyakit ginjal kronis merupakan masalah kesehatan utama, dengan 

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

(NKF-DOQI, 2002). Data dari  negara Timur Tengah seperti Dhaka dan 

Bangladesh menunjukan prevalensi angka 12,8%  dari 634 pasien yang diteliti 

berdasarkan uji protein urin, pengukuran glukosa serum dan kreatinin, dan laju 

GFR menunjukan 2,7% untuk tahap 1; 4,1% untuk tahap 2; 6% untuk tahap 3. 

Dimana prevalensi berdasarkan usia menunjukan angka yang signifikan yakni 

38,5% untuk usia diatas 60 tahun (Kaniz Fatema et al., 2013). Data di Amerika 

Serikat menurut  Kesehatan Nasional dan Survei Pemeriksaan Gizi (National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)) juga menunjukan 

prevalensi penyakit CKD tahun 1988-1994 sebanyak 10% mengalami 

peningkatan menjadi 13,1% pada tahun 1999-2004 (Fox et al., 2008). 

Di Indonesia jumlah penderita CKD terus meningkat jumlahnya dan 

diperkirakan mengalami pertumbuhan hingga 10%  setiap tahun. Saat ini belum 

ada penelitian epidemiology tentang penyakit gagal ginjal kronik di Indonesia 

karena penyakit kronik lainnya seperti penyakit jantung dan HIV masih 

mendominasi (Riskesdas, 2007). Data dari beberapa pusat yang menangani 

masalah nefrology di Indonesia diperkirakan prevalensi penyakit CKD ini berkisar 

100-150/1 juta penduduk (Tresia, 2012). 

Pada kasus CKD dengan hipertensi, hipertensi dapat disebabkan karena 

sudah ada sebelum CKD bahkan mungkin bisa diperburuk dengan adanya 

penyakit CKD. Dari data NKF, lebih dari 50% sampai 75% penderita CKD 

memiliki tekanan darah >140/90 mmHg (NKF-DOQI, 2002). Oleh karena itu, 

pemberian antihipertensi harus diberikan untuk pengendalian tekanan darah pada 

CKD. Pemberian antihipertensi disamping digunakan untuk menekan progresifitas 

penyakit ginjal sendiri juga digunakan untuk mencegah kemungkinan penyakit 

kardiovaskuler dan komplikasi penyakit lain (NKF-DOQI, 2002). Tujuan 

pemberian antihipertensi adalah untuk menurunkan tekanan darah <130/80 mmHg 

(Kumolosari et al., 2012). 



3 

 

 

 

Tujuan dari pengobatan CKD dengan hipertensi adalah 1) menurunkan 

tekanan darah, 2) mengurangi resiko dari CKD, 3) memperlambat perkembangan 

penyakit CKD (NKF-DOQI, 2002). Kontrol hipertensi  penting untuk penanganan 

umum dari pasien dengan penyakit CKD. Terapi antihipertensi diberikan bukan 

hanya untuk menurunkan tekanan darah pada pasien CKD tetapi juga untuk 

mengurangi proteinuria, memperlambat penurunan GFR, dan mekanisme 

patogenetik lain serta menghambat perkembangan penyakit ginjal dan 

Cardiovascular Desease (CVD) (NKF-DOQI, 2002).  

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 energy dan status gizi pada malnutrisi, serta 

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

Salah satu obat hipertensi yang dapat mengontrol tekanan darah adalah 

Calcium Channel Blocker (CCB). CCB dapat diklasifikasikan menjadi golongan 

dihydropyridin dan nondihydropyridin. CCB bekerja dengan menghambat influks 

kalsium sepanjang membran sel. Nondihidropiridin (verapamil dan diltiazem) 

menurunkan denyut jantung dan memperlambat konduksi AV node (DepKes RI, 

2009). Dihydropyridin menyebabkan relaksasi otot jantung dan otot polos dengan 

menghambat saluran kalsium sehingga masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam 

sel berkurang. Pada relaksasi otot polos vascular menyebabkan vasodilatasi dan 

berhubungan dengan reduksi tekanan darah. 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Shokei Kim-Mitsuyama et al 

(2012) dalam “An angiotensin II receptor blocker–calcium channel blocker 

combination prevents cardiovascular events in elderly high-risk hypertensive 

patients with chronic kidney disease better than high-dose angiotensin II receptor 

blockade alone”, didapatkan jika penggunaan ARB ditambah terapi kombinasi 

CCB lebih efektif dalam pencegahan morbiditas dan mortalitas penyakit 



4 

 

 

 

kardiovaskular untuk pasien hipertensi dengan dasar CKD dibandingkan dengan 

terapi ARB dosis tinggi. 

Dalam suatu data penelitian lain yang dilakukan oleh Aldemir et al (2012) 

dalam “Amlodipine induced gingival hyperplasia in chronic renal failure”, 

didapatkan hasil pasien dengan gagal ginjal kronik tahap 3 dapat mengakibatkan 

gingival hyperplasia dalam penggunaan dengan amlodipine. Hyperplasia gingival 

muncul sekitar 2 sampai 3 bulan setelah penggunaan amlodipine. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hayashi, K et al (2010) dalam “ T-

Type Ca Channel Blockade as a Determinant of Kidney Protection”, didapatkan 

hasil bahwa CCB jenis T atau tipe N meberikan efek protektif pada ginjal dengan 

menekan hipertensi pada glomerulus melalui aksi vasodilator pada kedua arteriol 

baik eferen maupun aferen. Selain itu juga, CCB tipe T meberikan keuntungan 

melalui beberapa mekanisme non hemodinamik yang bertindak untuk menekan 

proses peradangan dan renin angiotensin aldosteron system sehingga dalam 

penggunaannya dapat menekan cedera pada ginjal. Jadi, CCB tipe T memainkan 

peran penting dalam perkembangan penyakit ginjal kronis, yang termasuk 

hemodinamik, hormonal dan faktor inflamasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pola penggunaan antihipertensi dan khususnya golongan CCB pada 

pasien Chronic Kidney Disease agar pasien mendapat pengobatan yang rasional 

demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan antihipertensi golongan Calcium Channel 

Blocker (CCB) pada pasien CKD di RSUD dr. Saiful Anwar Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pola 

penggunaan antihipertensi golongan Calcium Channel Blocker (CCB) 

pada pasien CKD di RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

  Tujuan khusus penelitian ini adalah mengkaji jenis, dosis, bentuk 

sediaan, kombinasi, dan rute dari golongan obat CCB yang diberikan pada 

pasien CKD. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pola penggunaan dan penatalaksanaan terapi CKD di 

RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

dalam penatalaksnaan terapi antihipertensi pada pasien CKD dalam 

mencapai kualitas yang lebih baik dalam pelayanan di rumah sakit. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk 

penelitian selanjutnya agar lebih baik dan rasional. 

 

 

 

 


