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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ginjal adalah organ vital yang berperan sangat penting dalam 

mempertahankan homeostasis. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh, 

elektrolit, dan asam-basa dengan cara filtrasi darah, reabsorbsi selektif air, 

elektrolit dan nonelektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urine. Ginjal 

juga mengeluarkan produk sisa metabolisme (misal urea, kreatinin, dan asam urat) 

dan zat kimia asing. Selain fungsi regulasi dan ekskresi, ginjal juga mensekresi 

renin (penting untuk mengatur tekanan darah), bentuk aktif vitamin D3 (penting 

untuk mengatur kalsium) serta eritropoietin (penting untuk sintesis eritrosit) (Price 

and Wilson, 2006). 

Gagal ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi 

yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan 

umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal adalah suatu 

keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel, 

pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa 

dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2009). Menurut Levin et al (2008) 

Gagal Ginjal Kronik adalah  kerusakan ginjal selama ≥ 3 bulan, yaitu ditandai 

dengan kelainan struktur dan penurunan fungsi ginjal dengan atau tanpa 

penurunan GFR (Glomerularn Filtration Rate) < 60ml/mnt/1,73m
2 
≥ 3 bulan. 

Gagal  ginjal kronik kini telah menjadi persoalan serius bagi kesehatan 

masyarakat di dunia. Menurut WHO (2002) dan Global Burden of Disease (GDB), 

penyakit ginjal dan saluran kemih telah menyebabkan 850.000 kematian setiap 

tahunnya, hal ini berarti menduduki peringkat ke 12 tertinggi angka kematian atau 

peringkat tertinggi ke 17 angka kecacatan. Saat ini terdapat satu juta penduduk dunia 

yang sedang menjalani transplantasi ginjal (Utami, 2011).  

Insiden penyakit GGK di Amerika Serikat diperkirakan 100 kasus per 4 

juta penduduk per tahun dan akan meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. 

Indonesia termasuk negara dengan tingkat penderita gagal ginjal yang cukup 

tinggi. Dari data di beberapa pusat nefrologi di Indonesia diperkirakan prevalensi 
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penyakit ginjal kronik masing-masing berkisar 100 – 150 per 1 juta penduduk 

(Suwitra, 2009). Menurut ketua YAGINA (Yayasan Ginjal Indonesia) Chaerul 

Tanjung (2007) di Indonesia sekarang ini terdapat 70 ribu penderita gagal ginjal 

yang perlu mendapatkan perawatan berupa dialisis rutin maupun transplantasi 

ginjal. Berdasarkan data pada Departemen Kesehatan pada tahun 2006, gagal 

ginjal kronik merupakan penyebab kematian no. 4 di rumah sakit Indonesia (Sari, 

2009).  

Penyebab utama gagal ginjal kronik di Amerika Serikat antara lain 

diabetes mellitus, hipertensi, glomerulonefritis, nefritis interstitialis, kista, 

penyakit sistemik (misal, lupus dan vaskulitis), dan neoplasma. Sedangkan, 

penyebab utama gagal ginjal kronik di Indonesia antara lain glomerulonefritis, 

diabetes mellitus, obstruksi dan infeksi, dan hipertensi (Suwitra, 2009). 

Komplikasi yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik antara lain, 

hipertensi, anemia, gangguan keseimbangan asam basa, osteodistrofi ginjal dan  

uremia. Salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik adalah 

gangguan keseimbangan asam basa yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik 

merupakan keadaan dimana asam metabolik yang diproduksi secara normal tidak 

dapat dikeluarkan pada kecepatan normal atau adanya kekurangan basa 

bikarbonat, sehingga pH menjadi menurun. Menurut (Horne and Swearingen, 

2001) Asidosis metabolik disebabkan oleh suatu penurunan HCO3  plasma, yang 

ditandai dengan HCO3 serum <22 mEq/L dengan pH <7,40. Asidosis metabolik 

terjadi akibat penurunan fungsi ginjal. Kerusakan pada ginjal diawali oleh suatu 

penyakit utama yang mempengaruhi ginjal seperti hipertensi dan diabetes 

mellitus. Kerusakan kronis pada ginjal berakibat pada rusaknya nefron secara 

irreversible. Nefron yang masih normal akan mengalami hipertrofi untuk 

mengkompensasi penurunan fungsi ginjal yang diakibatkan oleh banyaknya 

nefron yang rusak (Joy et al, 2008). Sehingga nefron yang masih normal tidak 

mampu mengeksresikan asam yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Asidosis 

metabolik terjadi ketika GFR menurun 30-40% akibat kemampuan tubulus distal 

untuk mereabsorbsi bikarbonat menurun. Walaupun terjadi retensi hidrogen  dan 

hilangnya bikarbonat, pH plasma masih dapat dipertahankan karena tubuh 

mempunyai mekanisme pendaparan (buffering) (Baradero dkk,  2005).  
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Terapi farmakologi yang digunakan untuk gagal ginjal kronik dengan 

asidosis metabolik adalah pemberian Natrium bikarbonat. Penurunan asupan 

protein dapat memperbaiki keadaan asidosis, tetapi bila kadar bikarbonat serum 

kurang dari 15 mEq/L, beberapa ahli nefrologi memberikan terapi alkali, baik 

natrium bikarbonat maupun natrium sitrat pada dosis 1 mEq/kg/ hari secara oral. 

Bila asidosis berat maka akan diterapi dengan pemberian Natrium bikarbonat 

secara parenteral (Price and Wilson, 2006). Menurut Matzke and Palevsky       

(2005) Natrium bikarbonat diberikan secara oral jika kadar bikarbonat darah 12-

20 mmol/L dan pH darah 7,20-7,40.  Jika kadar bikarbonat darah <12 mmol/L dan 

pH darah <7,20 maka natrium bikarbonat diberikan secara infus iv. 

Pemberian Natrium bikarbonat dapat dilakukan dengan melihat beberapa 

studi yang telah dilakukan, salah satunya oleh (Abeysekara et al, 2012) pemberian 

Natrium bikarbonat secara iv merupakan terapi yang sangat penting untuk pasien 

asidosis metabolik. Pemberian Natrium bikarbonat secara iv bolus lebih signifikan 

dibandingkan secara iv drip dalam  meningkatkan pH darah dan serum bikarbonat.     

Menurut Ortega and Arora (2012)  membuktikan bahwa pemberian suplementasi 

bikarbonat pada pasien gagal ginjal kronik dengan asidosis metabolik merupakan 

pilihan terapi yang mudah diterapkan, ekonomis, dan hampir tidak ada efek 

samping. Terapi alkali dapat melindungi perkembangan gagal ginjal kronik, 

terutama pada tahap serum bikarbonat normal. Menurut Ashurst et al (2009) 

suplemen Natrium bikarbonat dapat memperlambat progresi dari gagal ginjal 

kronik. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan sebuah studi  

untuk mengetahui pola penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien gagal ginjal 

kronik dengan asidosis metabolik, di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang, sehingga berguna bagi rumah sakit untuk meningkatkan 

pelayanan pasien gagal ginjal kronik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien Gagal 

Ginjal Kronik (GGK) dengan  asidosis metabolik di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien Gagal Ginjal Kronik 

dengan asidosis metabolik di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui pola penggunaan Natrium bikarbonat pada pasien Gagal 

Ginjal Kronik dengan asidosis metabolik di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

b. Menganalisis profil penggunaan Natrium bikarbonat pada pasien Gagal 

Ginjal Kronik dengan asidosis metabolik di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang meliputi dosis, rute, dan lama 

penggunaan yang dikaitkan dengan data lab dan data klinik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a. Memperluas pengetahuan penulis akan obat yang digunakan pada pasien 

Gagal Ginjal Kronik dengan asidosis metabolik 

b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih 

rasional 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola 

penggunaan Natrium bikarbonat pada pasien Gagal Ginjal Kronik dengan 

asidosis metabolik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah 

sakit. 


