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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Sirosis hati merupakan suatu kondisi dimana jaringan hati yang normal 

digantikan oleh jaringan parut (fibrosis) yang terbentuk melalui proses bertahap. 

Jaringan parut ini mempengaruhi struktur normal dan regenerasi sel-sel hati. Sel-

sel hati menjadi rusak dan mati sehingga secara bertahap hati akan kehilangan 

fungsinya. Istilah sirosis diberikan pertama kali oleh Laennec tahun 1819, yang 

berasal dari kata kirrhos yang berarti kuning oranye (orange yellow), karena 

terjadinya perubahan warna pada nodul-nodul hati yang terbentuk. Tapi pada 

akhirnya tidak diartikan sebagai pengerasan (Lindseth, 2006). Secara anatomis 

sirosis hati ialah terjadinya fibrosis yang sudah meluas dengan terbentuknya  

nodul-nodul pada semua bagian hati, dan terjadinya fibrosis tidak hanya pada 

lobus saja. Menurut Gall, sirosis ialah penyakit hati kronis dimana terjadi 

kerusakan sel hati yang terus menerus dan terjadi regenerasi noduler serta 

poliferasi jaringan ikat yang difus untuk menahan terjadinya nekrose parenkhim 

atau timbulnya inflamasi (Sherlock, 2002). 

Di Amerika Serikat terdapat 35.000 kematian per tahun akibat sirosis dan 

penyakit hati lain. Sirosis bertanggung jawab terhadap 1,2% seluruh kematian 

yang terjadi di Amerika Serikat dan juga merupakan penyebab kematian utama 

yang kesembilan di Amerika Serikat. Banyak pasien yang meninggal pada dekade 

keempat atau kelima kehidupan mereka akibat penyakit ini (Kusumobroto, 2007). 

Kematian akibat sirosis telah meningkat dari 6 per 100.000 penduduk pada 

tahun 1993 menjadi 12,7 per 100.000 penduduk di tahun 2000. Sekitar 4% dari 

populasi umum memiliki fungsi hati yang abnormal atau memiliki penyakit hati. 

Dan sekitar 10-20% dari mereka menderita tiga penyakit hati kronis (penyakit non 

alkohol lemak hati, penyakit hati alkoholik, dan hepatitis C kronis) serta sirosis 

makin berkembang selama 10-20 tahun (Moore & Aithal, 2006). 

Di Indonesia sendiri prevalensi sirosis hati belum ada, hanya ada laporan dari 

beberapa pusat pendidikan saja. Di RS Sardjito Yogyakarta jumlah pasien yang 

dirawat di bagian Penyakit Dalam dalam kurun waktu 1 tahun berkisar 4,1%, di 
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Medan dalam kurun waktu 4 tahun dijumpai 819 (4%) dari seluruh pasien di 

bagian Penyakit Dalam (Nurjanah, 2009). 

Manifestasi klinis dari sirosis hati diantaranya adalah hipertensi portal, GI 

(Gastro Intestinal) bleeding, asites, Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP), 

hepatorenal syndrome, dan ensefalophaty hepatic. Dari banyaknya manifestasi 

klinis dari sirosis hati, untuk asites sendiri awalnya berasal dari hipertensi portal. 

Biasanya hubungan antara hipertensi portal yang diperoleh dari frekuensi dan 

banyaknya komplikasi, menggambarkan sebab awal dari kematian pada pasien 

sirosis hepatis dengan asites. Yang dimaksud dengan hipertensi portal sendiri 

adalah peningkatan tekanan di vena porta. Tekanan vena porta normal adalah 3 

mmHg. Pada hipertensi portal, darah yang dalam keadaan normal mengalir ke hati 

melalui vena porta, mulai melewatkan hati untuk mencari rute-rute alternatif 

dengan resistensi yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya 

pembuluh-pembuluh kolateral dari vena porta. Selain itu, sirkulasi kolateral yang 

terbentuk sering tidak dapat menangani peningkatan aliran darah sehingga 

terbentuklah third spacing. Third spacing  terjadi ketika terlalu banyak cairan 

yang berpindah dari intravascular ke dalam interstitial. Sehingga terjadi pengisian 

cairan pada rongga ketiga atau pada rongga lain yang berada disekitarnya. Third 

spacing mengacu kepada cairan, terutama air yang difiltrasi dari plasma, yang 

tertimbun di bagian-bagian tubuh selain di dalam sel atau di sistem vaskular. 

Salah satunya akan terbentuk asites (Berzigotti et al., 2013). Hampir 85% dari 

semua kasus asites, secara umum disebabkan oleh sirosis hepatik (Richert et al., 

2009). 

Asites adalah keadaan patologis berupa terkumpulnya cairan dalam rongga 

peritoneal abdomen. Asites biasanya merupakan tanda dari proses penyakit kronis 

yang mungkin sebelumnya bersifat subklinis. Asites secara klinis dikelompokkan 

menjadi eksudatif dan transudatif. Asites eksudatif memiliki kandungan protein 

tinggi dan terjadi pada peradangan (biasanya infektif, misalnya TB) atau proses 

keganasan. Asites transudatif terjadi pada sirosis akibat hipertensi portal dan 

perubahan bersihan (clearance) natrium ginjal. Kontriksi perikardium dan 

sindrom nefrotik juga bisa menyebabkan asites transudatif (Davey, 2006). 

Penimbunan cairan asites merupakan suatu patofisiologis yang kompleks dengan 
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melibatkan berbagai faktor dan mekanisme pembentuknya, yaitu berdasarkan teori 

Under Filling, teori Over Flow, dan teori Vasodilatasi arteri perifer (Akil, 2007). 

Untuk memperbaiki kondisi asites dan menekan komplikasi asites agar tidak 

menimbulkan komplikasi lain yaitu dengan cara melakukan manajemen terapi 

dengan melakukan diet natrium, pemberian diuretik serta pemberian albumin. 

Penggunaan diuretik untuk pengobatan asites digunakan sejak tahun 1940. 

Banyak macam diuretik telah dievaluasi selama bertahun-tahun tetapi dalam 

praktek di Inggris hanya terbatas pada spironolakton, amilorid, furosemid, dan 

bumetadin. Dalam pemilihan diuretik pada pengobatan awal asites karena sirosis 

yaitu menggunakan spironolakton. Spironolakton adalah antagonis aldosteron 

yang bertindak terutama pada tubulus distal untuk meningkatkan natriuresis dan 

hemat kalium. Apabila dengan dosis maksimal diuresisnya belum tercapai maka 

dapat dikombinasikan dengan furosemid (Moore & Aithal, 2006). 

Kebanyakan pasien dengan penyakit hati tingkat lanjut memiliki kadar 

aldosteron tinggi dalam sirkulasinya. Peningkatan tekanan portal, asites, 

penurunan volume intravaskuler, dan berkurangnya perfusi ginjal dapat 

menyebabkan terjadinya aktivasi Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS). 

Pedoman (American Association for the Study of Liver Diseases) AASLD 

menganjurkan untuk menggunakan spironolakton sebagai diuretik awal pilihan 

pertama untuk asites (Tasnif & Hebert, 2011). 

Spironolakton harus diberikan diawal terapi diuretik dengan dosis 100mg per 

hari dan pemberian dosis selanjutnya selisih 100mg tiap 7 hari sampai 400mg per 

hari. Dosis diuretik harus disesuaikan untuk mencapai pengurangan berat badan 

0,5kg per hari pada pasien tanpa pembengkakan di kaki dan sekitar 1,0kg per hari 

pada pasien dengan pembengkakan di kaki. Dosis tinggi diuretik pada pasien 

tanpa pembengkakan di kaki dapat mengakibatkan komplikasi serta hiponatremi 

atau azotemia. Telah dikemukakan bahwa untuk pasien dengan asites ringan 

sampai moderat yang hadir untuk pertama kalinya, rejimen yang disebutkan di 

atas harus diikuti, tapi untuk pasien dengan asites resisten atau asites berulang, 

kombinasi dari spironolakton dan furosemid (100mg dan 40mg) harus dimulai 

sejak awal. Kelebihan dari spironolakton adalah spironolakton merupakan diuretik 

yang hemat kalium sehingga dapat mengurangi terjadinya hipokalemia, tetapi 
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spironolakton juga memiliki kekurangan yaitu jika tidak dikombinasikan dengan 

furosemid yang merupakan diuretik kuat tidak bisa mencapai pengurangan 

volume cairan asites dengan cepat, serta harus hati-hati akan terjadinya 

hiperkalemi. Diuretik dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, 

furosemid dapat menyebabkan hipokalemia, spironolakton dapat menginduksi 

hiperkalemia karena efek hemat kaliumnya, dan kedua diuretik tersebut dapat 

menyebabkan hiponatremia. Oleh karena itu, furosemid harus dihentikan jika 

kalium serum < 3mmol/L, dan spironolakton harus dihentikan jika kalium serum 

> 6mmol/L. Jika natrium serum < 120mmol/L, tidak ada diuretik yang harus 

diberikan. Diuretik juga harus dihentikan jika ada komplikasi diinduksi diuretik 

lain seperti gagal ginjal, memburuknya ensefalopati hepatik, atau kram otot yang 

parah (Madan & Mehta, 2011). 

Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan spironolakton pada pasien sirosis dengan asites, sehingga dapat 

mencapai efek terapetik yang maksimal. Penelitian ini dilakukan di RSU Dr. 

Saiful Anwar karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum yang 

sudah diakui pemerintah, terakreditasi dan RSU rujukan terbanyak di kota 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan spironolakton pada pasien sirosis dengan asites 

di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penggunaan obat pada pasien sirosis hati dengan 

asites untuk mendapatkan profil pengobatan yang rasional dan efektif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui dan mengidentifikasi profil penggunaan spironolakton 

pada pasien sirosis hati dengan asites di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang. 



5 

 

 

 

2) Mengkaji hubungan terapi spironolakton terkait dosis yang diberikan, 

rute pemberian, frekuensi pemberian, interval pemberian, dan lama 

pemberian yang dikaitkan dengan data klinik di RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Pasien 

1) Membantu mengetahui sikap dan perilaku penderita dalam 

pengelolaan  penyakitnya menjadi lebih baik agar diperoleh efek 

terapi yang diinginkan. 

 

1.4.2 Bagi Peneliti 

1) Mengetahui penatalaksanaan tentang farmakologi pada pasien sirosis 

hati dengan asites sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dan bekerjasama dengan profesi kesehatan lain. 

2) Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi 

kepada para praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta dapat 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

variabel yang berbeda. 

 

1.4.3 Bagi Rumah Sakit 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi 

klinis maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik dan 

merekomendasikan penggunaan obat di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

2) Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang profil pengobatan 

spironolakton pada pasien sirosis hati dengan asites sehingga tercapai 

terapi yang aman dan efektif. 

 

1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan 

1) Sebagai dokumentasi atau referensi dalam penggunaan spironolakton 

bagi pasien sirosis hati dengan asites. 


