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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kidney Disease merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan 

menurunnya fungsi ginjal secara irreversibel. Penyakit gagal ginjal yang berat pada 

umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu Chronic Kidney Disease dan Acute 

Kidney Disease. Acute Kidney Disease (AKD) terjadi secara cepat, dalam beberapa 

hari atau beberapa minggu, sedangkan Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan 

perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat. Ginjal kehilangan 

kemampuanya untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam 

keadaan asupan normal. Chronic Kidney Disease (CKD) terjadi setelah berbagai 

macam penyakit yang merusak nefron ginjal. Beberapa penyakit utama ginjal 

utamanya menyerang glomerulus (glomerulonefritis), sedangkan jenis yang lain 

terutama menyerang tubulus ginjal (Dipiro, 2009; Suwitra, 2009).   

Chronic kidney disease (CKD) merupakan proses kerusakan pada ginjal 

dengan rentang waktu lebih dari 3 bulan. CKD dapat menimbulkan gejala berupa 

laju filtrasi glomerular di bawah 60 mL/menit/1,73 m2. Chronic Kidney Disease 

sendiri memiliki kriteria seperti berikut: 1) Kerusakan ginjal (renal damage) yang 

terjadi lebih dari 3 bulan, berupa kelainan struktural atau fungsional, dengan atau 

tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG), dengan manifestasi: Kelainan 

patologis, dan terdapat tanda kelainan ginjal, termasuk kelainan dalam komposisi 

darah atau urin dan kelainan radiologi; 2) Laju filtrasi glomerulus (LFG) kurang 

dari 60ml/menit/1,73 m2 selama 3 bulan, dengan atau tanpa kerusakan ginjal 

(KDIGO, 2012). 

Global Burden of Disease studi mengatakan bahwa CKD memasuki daftar 

27 penyebab kematian terbesar di seluruh dunia pada tahun 1990, namun pada tahun 

2010 meningkat menjadi 18. Penyakit ginjal merupakan salah satu penyakit yang 

menyebabkan kematian utama di dunia, saat ini di Amerika Serikat sebanyak 26 

juta orang dewasa telah menderita Chronic Kidney Disease (CKD), sedangkan 

jutaan lainnya memiliki faktor resiko menderita CKD. Di Malaysia, dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ginjal
https://id.wikipedia.org/wiki/Laju_filtrasi_glomerular
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populasi 18 juta penduduk, diperkirakan terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal 

pertahunnya. Di Negara-negara berkembang lainnya, insiden ini diperkirakan 

sekitar 40-60 kasus perjuta penduduk per tahun. Angka kejadian di Indonesia belum 

dapat diketahui pasti. Selama dua dekade, penyebab penyakit ginjal kronik sebagian 

besar disebabkan oleh glomerulonefritis kronis tetapi pada saat ini diabetes melitus 

dan hipertensi merupakan penyebab utama dan diikuti oleh glomerolonefritis serta 

penyakit kistik ginjal (Suwitra 2001). 

Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit 

yang mendasarinya, termasuk diabetes, hipertensi, infeksi, mengurangi suplai darah 

ke ginjal, obstruksi saluran kemih dan perubahan genetik. Tapi dalam 

perkembangan selanjutnya proses yang terjadi kurang lebih sama (Novoa, et al, 

2010). Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan 

fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya 

kompensasi, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth 

factors, hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi, yang diikuti oleh 

peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus (Schieppati et al. 2009). 

Proses adaptasi ini berlangsung singkat, yang akhirnya diikuti oleh proses 

maladaptasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti 

dengan penurunan fungsi nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah 

tidak aktif lagi (M. Wilson, 2006). 

Penatalaksanaan penyakit Chronic Kidney Disease secara umum meliputi: 

terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya; pencegahan dan terapi terhadap kondisi 

komorbid; memperlambat progresifitas dari fungsi ginjal; pencegahan dan terapi 

terhadap penyakit kardiovaskular; pencegahan dan terapi terhadap komplikasi; 

terapi pengganti ginjal berupa dialysis atau transplantasi ginjal (Stevens, et al, 

2009). Beberapa guidelines internasional menunjukkan bahwa penggunaan 

angiotensin- converting enzyme inhibitors dan angiotensin-II receptor antagonists 

yang secara kolektif disebut juga renin, angiotensin, aldosteron sistem bloker 

(RAAS Blocker) merupakan pilihan pengobatan untuk hipertensi pada kebanyakan 

pasien dengan CKD (Jain et.al. 2012).  
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Dari penelitian yang dilakukan oleh M. Baltatzi, Savopoulos Ch. Dan 

Hatzilotios A, didapatkan hasil bahwa Renin-angiotensin-aldosteron system 

(RAAS) memiliki peran penting dalam banyak patofisiologi perubahan yang 

mengarah untuk perkembangan penyakit ginjal. RAAS dianggap sebagai sistem 

endokrin dan peran utamanya adalah untuk menjaga tekanan darah. Manfaat kontrol 

tekanan darah dalam memperlambat perkembangan penyakit ginjal telah 

ditunjukkan dalam beberapa uji klinis dan pertanyaan golongan tertentu seperti 

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) dan Angiotensin Reseptortor 

Blocker (ARB) memberikan manfaat renoprotektif selain untuk menurunkan 

tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ACEI dan ARB 

mendukung fungsi ginjal dibandingkan golongan antihipertensi lainnya (M. 

Baltatzi, et al., 2011). 

Dari jurnal Renin-Angiotensin System Inhibitors and Kidney and 

Cardiovascular Outcomes in Patients With CKD: A Bayesian Network Meta-

analysis of Randomized Clinical Trials, didapatkan hasil perbandingan tidak 

menunjukkan efek yang signifikan terhadap risiko kematian kardiovaskular. ACE-

Inhibitor secara signifikan mengurangi kemungkinan semua penyebab kematian 

dibandingkan kontrol aktif. Dibandingkan dengan ARB, ACE-Inhibitor secara 

konsisten dapat dikaitkan dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk mengurangi 

gagal ginjal, kematian kardiovaskular, atau semua penyebab kematian. Penggunaan 

ACE inhibitor atau ARB pada pasien CKD dapat mengurangi risiko gagal ginjal 

dan kejadian kardiovaskular. ACE inhibitor juga mengurangi resiko untuk semua 

penyebab kematian dibandingkan golongan ARB untuk gagal ginjal, kematian 

kardiovaskular, dan semua penyebab kematian pada pasien dengan CKD, 

menunjukkan bahwa ACE-Inhibitor dan ARB tersebut bisa menjadi pilihan pertama 

untuk pengobatan pada populasi ini (Xie, et al, 2015). 

Efek samping yang sering muncul dari obat golongan ACE-Inhibitor yaitu 

dapat menimbulkan batuk kering. Selain itu efek samping yang lain adalah adanya 

gangguan fungsi ginjal dan hiperkalemia, hipotensi ortostatis, sesak nafas, 

kehilangan rasa, reaksi alergi pada kulit, pusing, nyeri, sakit kepala (Raharja, 2007). 
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Atas dasar fakta yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pola penggunaan obat golongan ACE Inhibitor pada pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) dengan harapan bahwa kualitas hidup pasien dapat menjadi 

lebih baik. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

dengan pertimbangan bahwa rumah sakit ini adalah Rumah Sakit rujukan bagi 

rumah sakit lain di sekitarnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat golongan ACE-Inhibitor pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memahami pola penggunaan obat golongan ACE-Inhibitor pada terapi 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) untuk meningkatkan kualitas 

hidup 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Memahami pola terapi penggunaan obat golongan ACE Inhibitor 

pada pasien CKD meliputi jenis, dosis, interval, frekuensi dan 

tingkat keberhasilan terapi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a) Memahami pola terapi farmakologi pada pasien CKD sehingga 

farmasis dapat memberi pelayanan kefarmasian bersama dengan 

petugas kesehatan lain. 

b) Memberi informasi tentang penggunaan obat golongan ACE 

Inhibitor yang sesuai pada terapi CKD sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas hidup pasien. 
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1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

a) Sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan atau 

rekomendasi terapi dalam pelayanan farmasi klinis. 

b) Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Rumah dalam proses 

pengadaan obat bagi pasien. 


