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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sirosis hati merupakan penyakit hati kronik dan dapat menimbulkan 

sekitar 35.000 kematian pertahun di Amerika Serikat. Sirosis merupakan 

penyebab kematian utama yang kesembilan di AS dan bertanggungjawab 

terhadap 1,2% seluruh kematian di AS. Banyak pasien yang meninggal pada 

dekade keempat atau kelima kehidupan mereka akibat penyakit ini 

(Kusumobroto, 2007). Sirosis hati didefinisikan sebagai proses difusi fibrosis 

dan konversi dari struktur normal hepar disertai ketidaknormalan stuktur nodul 

(Dipiro, 2005). Sirosis hati adalah penyakit yang ditandai oleh adanya 

peradangan difus diikuti dengan poliferasi jaringan ikat, degenarasi, dan 

regenarasi sel–sel hati sehingga timbul kerusakan dalam susunan parenkim 

hati (Mansjoer, 2009). 

 Asites merupakan salah satu komplikasi utama dari sirosis hati. Tidak 

lebih dari 10 tahun setelah pasien diagnosis sirosis hati   lebih dari 50% pasien 

mengalami asites (Biecker, 2011). Angka pasti prevalensi dan insiden 

penyakit hati di Indonesia belum diketahui, tetapi data WHO menunjukkan 

bahwa penyakit hati yang disebabkan oleh virus, Indonesia termasuk dalam 

peringkat endemik yang tinggi (Depkes RI, 2007). Namun dari beberapa 

laporan rumah sakit umum pemerintah di Indonesia berdasarkan diagnosis 

klinis dapat dilihat bahwa prevalensi sirosis hati yang dirawat dibangsal 

penyakit dalam umumnya berkisar antara 3,6-8,4% di Jawa dan Sumatra, 

sedang di Sulawesi dan Kalimantan dibawah 1%, secara keseluruhan rata-rata 

prevalensi sirosis adalah 3,5% seluruh pasien yang dirawat dibangsal penyakit 

dalam atau rata-rata 47,7% dari seluruh pasien sirosis hati yang dirawat 

(Kusumobroto, 2007). 

Komplikasi dari sirosis hati adalah terjadi asites, hipertensi portal, 

perdarahan esophagus, ensefalopati hepatik, dan gangguan koagulasi (Dipiro, 

2005). Salah satu problem yang sering terjadi pada sirosis hati adalah asites.  
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Asites adalah keadaan patologis berupa terkumpulnya cairan dalam rongga 

peritoneal abdomen. Asites disebabkan oleh gabungan beberapa faktor 

termasuk hipertensi portal, hipoalbuminemia, dan hiperaldosteronisme 

sekunder (Rubenstein, 2007). Manifestasi klinik dari asites adalah 

meningkatnya lingkar abdomen dan penimbunan cairan yang yang sangat 

nyata dapat menyebabkan nafas pendek karena diafragma meningkat (Price, 

2012).  Faktor  utama terbentuknya asites adalah hipertensi portal, vasodilatasi 

arteri, aktivasi neurohumoral dan mengarah pada retensi natrium dan air 

(Moller, 2009). Menurut Akil, secara teori underfilling terjadinya sekuestrasi 

cairan yang berlebihan dalam splanik vaskular disebabkan oleh hipertensi 

portal  yang meningkatkan tekanan hidrostatik dalam kapiler-kapiler splanik 

dengan akibat menurunnya volume darah efektif dalam sirkulasi. Pada teori 

overflow, pembentukan asites kelainan primer yang terjadi adalah retensi 

garam dan air yang berlebihan tanpa disertai penurunan volume darah efektif, 

oleh karena itu penderita sirosis hepatik terjadi hipervolemia (Akil, 2007). 

Tujuan pengobatan asites meskipun tidak memberikan nilai yang berarti dalam 

perbaikan angka survival pasien, namun demikian sangat penting artinya 

bukan saja dalam memperbaiki kualitas hidup pasien tetapi juga mencegah 

terjadinya komplikasi yang berat seperti peritonitis bakteri spontan yang tidak 

terjadi pada pasien sirosis hati  tanpa asites dan sindroma hepatorenal (Akil, 

2007).   

Penatalaksanaan terapi pada asites antara lain menurut American 

Association for The Study of Liver Disease (AASLD). Pasien dengan nilai 

Serum Ascites Albumin Gradient  (SAAG) rendah (<1.1 g/dL) asites biasanya 

tanpa hipertensi portal dan tanpa sindrom nefrotik dan tidak merespon restriksi 

garam dan diuretik. Pada pasien dengan nilai Serum Ascites Albumin Gradient 

(SAAG)  tinggi (>1.1 g/dL) terjadi hipertensi portal dan responsif  terhadap 

pengukuran ini. Terapi farmakologi yang diberikan antara lain pemberian 

diuretik dengan sprinolakton dan furosemide untuk pengurangan volume pada 

asites. Pemberian intravenous albumin 25 g tiap satu minggu selama 1 tahun 

diikuti dengan pemberian tiap dua minggu sekali dapat meningkatkan 

kelangsungan hidup lebih baik dibandingkan dengan diuretik saja. Albumin 
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menjadi terapi untuk asites setelah  parasintesis (Anonim, 2003). Peran 

albumin dapat meningkatan volume intravaskular dan untuk menaikkan 

tekanan onkotik plasma lebih cepat mengurangi asites dengan komplikasi 

rendah dibanding dengan pemakaian diuretik (Akil, 2007). Untuk terapi non 

farmakologi antara lain  tirah baring,  pada pasien sirosis dan asites posisi 

tegak dapat memperburuk plasma renin, secara teori dapat meningkatkan 

natrium. Parasintesis adalah tindakan memasukkan suatu kanula kedalam 

rongga peritoneum untuk mengeluarkan cairan asites. Diikuti dengan  diet 

rendah natrium, pembatasan natrium dapat mempercepat mobilitas asites 

tetapi tidak disarankan karena dapat memperburuk terjadinya malnutrisi yang 

biasanya terjadi pada pasien kehilangan cairan dan perubahan berat badan 

secara langsung berhubungan dengan keseimbangan natrium pada pasien 

hipertensi portal dengan asites. Menurut Nicholson, data suatu kelompok 

lainnya albumin memiliki manfaat untuk terapi pada pasien sirosis dengan 

asites yang membutuhkan parasintesis. Albumin menunjukkan lebih efektif 

dari pada dextran atau poligen sebagai upaya pencegahan pada studi 289 

pasien (Nicholson, 2000). Menurut Moore, dalam analisis semua data albumin 

lebih efektif untuk pencegahan hiponatremi pada 8% dari 482 pasien 

dibandingkan dengan 17%  dari 344 pasien pada penggunaan plasma expander 

lainnya (Moore, 2013). Menurut Moreau, pemberian albumin parasintesis 

dapat menurunkan angka komplikasi yang berhubungan dengan liver.  

Berdasarkan data-data di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan albumin pada pasien sirosis dengan asites, 

sehingga dapat mencapai efek terapetik yang maksimal. Penelitian ini 

dilakukan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang 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 albumin pada pasien sirosis hati dengan Asites 

di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Profil Penggunaan albumin pada pasien sirosis hati dengan 

asites untuk mendapatkan profil pengunaan albumin yang rasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan albumin pada pasien sirosis hati dengan 

Asites di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien asites 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan 

bekerjasama dengan profesi kesehatan lain. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk praktisi kesehatan dan masyarakat umum 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit  

1. Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan albumin di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemilihan 

terapi penggunaan albumin bagi praktisi kesehatan pada pelayanan 

farmasi klinik. 

 


