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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut United State Renal Data System (USRDS, 2008) di Amerika 

Serikat prevalensi penyakit gagal ginjal kronis meningkat sebesar 20 – 25% 

setiap tahunnya (Suwitra, 2009). National Chronic Kidney Disease Fact Sheet, 

2014 menyatakan bahwa orang dewasa dengan diabetes atau hipertensi, atau 

keduanya  memiliki risiko lebih tinggi terkena CKD daripada mereka yang tidak 

dengan diabetes atau  hipertensi . Sekitar 1 dari 3 orang dewasa dengan diabetes  

dan 1 dari 5 orang dewasa dengan hipertensi memiliki CKD (CDC, 2014).  

Hipertensi adalah kondisi dimana jika tekanan darah sistolik 140 mmHg 

atau lebih tinggi dan tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih tinggi 

(Syamsudin, 2011). Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai 

the silent killer karena penderita tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi. 

Hipertensi dapat dibedakan menjadi hipertensi primer dan sekunder. Di 

Indonesia, hipertensi merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama 

kematian terbanyak nomor lima pasien di rumah sakit (DepKes RI, 2008). 

Hipertensi primer cenderung dipengaruhi faktor keturunan, sedangkan hipertensi 

sekunder terjadi akibat komplikasi penyakit lain seperti penyakit ginjal kronik 

atau Chronic Kidney Disease (CKD) (Suhardjono, 2001).   

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 m
2  

(Paul et al., 2013). Menurut National 

Kidney and Urologic Disease Information Clearinghouse (NKUDIC), ada 

506.256 orang Amerika Serikat yang didiagnosis dengan stadium akhir gagal 

ginjal (ESRF), dari jumlah tersebut 122.339 kasus disebabkan oleh hipertensi 

yang tidak terkontrol (Endang et al., 2012). Hipertensi mempengaruhi sekitar 

972.000.000 orang di seluruh dunia yang menyebabkan kerusakan ginjal hingga 

gagal ginjal akhir (ESRD) (Lloyd-Jones D et al., 2009). Kerusakan ginjal dapat 
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menyebabkan hipertensi. Sebaliknya, berkelanjutan hipertensi dapat 

menyebabkan kerusakan ginjal (Zheng et al., 2013) 

Terapi  Antihipertensi mempunyai jalur melalui ginjal. Ginjal merupakan 

organ penting bagi tubuh dalam menjaga tekanan darah normal. Oleh karena itu, 

diperlukan perhatian dan penanganan yang khusus terutama pemilihan obat 

antihipertensi yang aman bagi ginjal. Renin - Angiotensin Sytem (RAS) 

merupakan target terapi yang penting dan obat yang memblok sistem RAS yang 

telah banyak dikembangkan, seperti ACE inhibitor (Angiostensin-Converting 

Enzyme) dan ARB (Angiotensin Receptor Blocker). Hal ini telah dinyatakan 

sebagai pilihan pertama untuk pengobatan hipertensi pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) (Paulo et al., 2012). Menurut British Hypertension Society ARB 

memiliki sifat hemodinamik mirip dengan ACE inhibitor tetapi lebih ditoleransi. 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB) adalah kelas obat yang banyak digunakan 

oleh pasien dengan tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, dan gagal jantung 

(Steven. G, 2003).  

Clinical Guideline America Collage of Physicians 2013  memberikan 

rekomendasi dengan tingkat bukti kualitas yang sedang pada pemilihan terapi 

ACE-Inhibitor dan rekomendasi kualitas yang tinggi pada terapi golongan 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB) pada  pasien gagal ginjal kronik stadium 1 

sampai 3 dengan hipertensi. Bukti menunjukkan bahwa pengobatan dengan 

ACE-Inhibitor (berkualitas sedang) atau ARB (berkualitas tinggi) mengurangi 

risiko untuk End Stage Renal Disease (ESRD). Obat-obat tersebut  juga 

mengurangi hasil komposit ginjal, risiko peningkatan serum kreatin dan 

perkembangan dari mikroalbuminuria menjadi makroalbuminuria. Saat ini tidak 

ada bukti yang menunjukkan manfaat terapi kombinasi dengan inhibitor ACE 

ditambah ARB dibandingkan dengan monoterapi ACE-inhibitor atau ARB. 

Dalam jurnal yang berjudul “Olmesartan is More Effective Than Other 

Angiotensin Receptor Antagonists in Reducing Proteinuriain Patients With 

Chronic Kidney Disease Other Than Diabetic Nephropath” dilakukan studi 

dengan mengambil data dari rekam medis pasien dengan diagnosis yang dirawat  

dengan ARB tanpa nefropati diabetik. Dalam studi tersebut dihasilkan bahwa 

olmesartan lebih efektif dalam mengurangi protein urin dibandingkan ARB lain, 
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menunjukkan bahwa efek perlindungan ginjal dari olmesartan mungkin lebih 

baik daripada ARB lainnya (Takashi et al., 2013).  

Berdasarkan data diatas, maka diperlukan sebuah studi untuk mengetahui 

pola penggunaan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) pada pasien dengan 

Chronic Kidney Disease (CKD). Tujuan dilakukan studi ini adalah untuk 

mengidentifikasi penggunaan antihipertensi pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dan menganalisis penggunaan antihipertensi terkait jenis, kombinasi, 

dosis dan rute pemakaian sehingga dapat menjadi gambaran untuk bahan 

pertimbangan pemilihan antihipertensi dalam pencapaian efek teraupetik yang 

maksimal terhadap pasien, yaitu menperlambat menurunnya faal ginjal yang 

progresif, mengatasi faktor yang mendasari gagal ginjal kronik dan komplikasi 

dari penyakit . Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan 

rumah sakit umum daerah rujukan dan terbesar di kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antihipertensi Angiotensin Reseptor Bloker 

(ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 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 

(CKD) di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan antihipertensi golongan Angiotensin 

Reseptor Bloker (ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Mengkaji pola penggunaan  Angiotensin Reseptor Bloker (ARB) terkait 

jenis, dosis, rute, frekuensi, interval, dan lama penggunaan yang 

dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium pasien Chronic 
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Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memperluas pengetahuan peneliti dengan mengetahui penatalaksanaan 

terapi farmakologi pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik pada penggunaan antihipertensi Angiotensin Reseptor Bloker 

(ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD). 

 


