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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Hipertensi adalah penyakit yang didefinisikan sebagai peningkatan 

tekanan darah arteri secara bertahap. Berdasarkan JNC 7 definisi hipertensi pada 

orang dewasa adalah apabila tekanan darah ≥140/90 mmHg. Penyakit ini 

memiliki prevalensi yang meningkat dari tahun ke tahun. Data dari WHO tahun 

2000 menunjukkan prevalensi hipertensi di dunia adalah 26,4% (Saseen & 

Maclaughlin, 2008). Di Indonesia, hipertensi sendiri merupakan penyakit yang 

menjadi penyebab utama kematian terbanyak nomor lima pasien di rumah sakit 

(Depkes RI, 2008).  

Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama untuk penyakit 

jantung koroner, infark miokard, penyakit serebrovaskular, gagal ginjal kronik, 

dan gagal jantung (Houston, 2009). Tekanan darah adalah faktor penting dalam 

perkembangan penyakit-penyakit ini, dimana ginjal merupakan organ utama yang 

terlibat langsung dalam regulasi sistemik tekanan darah. Organ ini terlibat dalam 

patogenesis hipertensi dan merupakan salah satu organ yang rusak berat akibat 

meningkatnya tekanan darah dengan terlibat langsung dalam mekanisme aktivasi 

sistem renin angiotensin aldosteron (RAA) (Ahmed et al., 2009).  

Pada beberapa kasus, disfungsi ginjal yang disebabkan oleh gagal ginjal 

kronik (GGK) atau penyakit renovaskular merupakan penyebab hipertensi 

sekunder (Saseen & Maclaughlin, 2008). GGK adalah suatu proses patofisiologis 

dengan beberapa etiologi yang mengakibatkan penurunan jumlah dan fungsi 

nefron dan sering menyebabkan penyakit ginjal stadium akhir (End Stage Renal 

Disease (ESRD)) (Skorecki et al., 2005). GGK dapat menyebabkan rusaknya 

fungsi ginjal yang terjadi secara bertahap. Kerusakan ginjal didefinisikan sebagai 

kelainan struktur dan fungsi ginjal, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi 

glomerulus (Glomerulus Filtration Rate (GFR)). Marker dari kerusakan ginjal 

adalah termasuk proteinuria, sedimen urin, atau komposisi darah atau urin pada 

penyakit tertentu (NKF-KDOQI, 2004). 
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Penyakit GGK merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia, dengan 

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

(NKF-KDOQI, 2004). Data Amerika Serikat menunjukkan prevalensi penyakit 

GGK pada tahun 1988-1994 meningkat dari 10,0%  menjadi 13,1% pada tahun 

1999-2004. Prevalensi ini dilihat berdasarkan albuminuria dan penurunan GFR. 

Perkiraan prevalensi pada tahun 1988-1994 dan 1999-2004, masing-masing 1,7% 

dan 1,8% untuk tahap 1; 2,7% dan 3,2% untuk tahap 2; 5,4% dan 7,7% untuk 

tahap 3; 0,21 dan 0,35% untuk tahap 4 (Coresh et al., 2007). Sedangkan GGK 

tahap 5 (ESRD) menurut dokumen Annual Data Report of Renal Data System 

(USRDS), insiden ESRD pada tahun 1998 adalah lebih dari 85.000 orang, atau 

308 per satu juta orang per tahun (NKF-KDOQI, 2002).  

Di Indonesia jumlah penderita gagal ginjal kronik terus meningkat dan 

diperkirakan pertumbuhannya sekitar 10% setiap tahun. Saat ini belum ada 

penelitian epidemiologi tentang prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia. 

Dari data di beberapa pusat nefrologi di Indonesia diperkirakan prevalensi 

penyakit GGK masing-masing berkisar 100–150/1 juta penduduk (Suwitra, 2006). 

Pada penyakit GGK dengan hipertensi,  hipertensi dapat disebabkan oleh 

akibat dari GGK atau pasien sejak awal mengalami hipertensi dan bertambah 

buruk dengan adanya GGK. Lebih dari 50% sampai 75% pasien dengan GGK 

memiliki tekanan darah >140/90 mm Hg (NKF-KDOQI, 2004). Oleh karena itu, 

pengendalian tekanan darah pada pasien GGK harus cukup agresif untuk 

mencegah terjadinya komplikasi, disamping untuk mencegah progesifitas 

penyakit ginjal itu sendiri (NKF-KDOQI, 2002). Tujuan pemberian antihipertensi 

pada GGK adalah menurunkan tekanan darah <130/80 mm Hg (Joy et al., 2008). 

Pemberian antihipertensi dapat dapat dilakukan dengan melihat beberapa 

studi yang telah dilakukan, salah satunya African American Study of Kidney 

Disease on Hypertension (AASK) tidak merekomendasikan penggunaan Calcium 

Channel Blockers (CCBs) kelas dihidropiridin pada penyakit ginjal karena dapat 

memperburuk fungsi ginjal. Penelitian tersebut menganjurkan penggunaan ACE 

inhibitor atau angiotensin II receptor blocker (ARB). Pada penelitian lain, 

Zuchelli et al membandingkan kaptopril dengan nifedipin pada pasien insufisiensi 

ginjal dengan proteinuria. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan bermakna 
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dalam memperburuk fungsi ginjal, tetapi tekanan darah menurun secara bermakna 

akibat kaptopril dan nifedipin (Aziza, 2007). Sedangkan, laporan studi dari 

Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial 

(ALLHAT) menyatakan bahwa dari beberapa studi lain menyebutkan ACE 

inhibitor atau ARB yang dikombinasi dengan diuretik thiazid efektif dalam 

menurunkan tekanan darah dan perkembangan dari penyakit ginjal diabetes dan 

nondiabetes (Rahman et al., 2005). 

Pemilihan antihipertensi adalah dengan melihat kondisi komorbidnya. 

Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat  kardioprotektif dan 

nefroprotektif yang diberikan oleh penghambatan angiotensin converting enzym 

(ACE) dan blokade reseptor angiotensin II (Skorecki et al., 2005; NKF-KDOQI, 

2004). Oleh karena itu, antihipertensi yang disarankan oleh JNC 7 adalah obat 

golongan ACE Inhibitor (seperti enalapril, kaptopril, lisinopril) dan ARB (seperti 

losartan, irbesartan, kandesartan) (Chobanian et al., 2004). 

Keberhasilan terapi pada pasien GGK dilihat dari kebutuhan akan terapi 

itu sendiri dan pemberian terapi dengan tepat indikasi, dosis obat, karakteristik 

pasien (usia, jenis kelamin, kebiasaan/gaya hidup), kontraindikasi obat pada 

penyakit tertentu, dan penggunaan obat lain (interaksi obat) (Lee & Bergman, 

2005). Terapi yang optimal pada pasien GGK adalah apabila menggunakan 

pendekatan multidisiplin dengan praktisi kesehatan untuk mengatasi masalah 

farmakoterapi yang kompleks. Perubahan fungsi obat yang terjadi dengan adanya 

kerusakan pada ginjal yang selanjutnya harus dipertimbangkan pemilihan dosis 

pada pasien dengan GGK (Pai & Conner, 2009).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan sebuah studi untuk 

mengetahui pola penggunaan antihipertensi pada pasien GGK dengan hipertensi. 

Tujuan dilakukan studi ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan 

antihipertensi pada pasien GGK dengan hipertensi dan menganalisis penggunaan 

antihipertensi terkait jenis, kombinasi, dosis, dan rute pemakaian sehingga dapat 

menjadi gambaran untuk bahan pertimbangan dalam pemilihan antihipertensi 

berikutnya agar penyakit GGK tidak berkembang menjadi GGK tahap 5 (ESRD) 

dan penyakit kardiovaskular. 
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1.2  Rumusan masalah 

Bagaimana pola penggunaan antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik 

(GGK) dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang? 

 

1.3  Tujuan penelitian 

a) Tujuan umum: 

- Mengetahui pola penggunaan antihipertensi pada pasien GGK dengan 

hipertensi di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang. 

b) Tujuan khusus: 

- Mengetahui jenis obat dan kombinasi obat antihipertensi yang diterima 

pada pasien GGK dengan hipertensi di RSSA Malang. 

- Mengetahui profil dosis dan rute pemberian antihipertensi yang 

diterima pada pasien GGK dengan hipertensi sesuai dengan pedoman 

standar pengobatan GGK. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

- Memperluas pengetahuan penulis akan obat yang digunakan pada pasien 

GGK dengan hipertensi, khususnya antihipertensi. 

- Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih 

rasional. 

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola   

penggunaan antihipertensi pada pasien GGK dengan hipertensi dalam 

rangka meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. 

 

 

 

 


