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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan sebagai kelainan pada struktur 

atau fungsi ginjal, berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Kelainan struktural 

menyebabkan terjadinya albuminuria lebih dari 30mg/hari, hematuria atau adanya 

sel darah merah dalam urin, ketidakseimbangan elektrolit dan kelainan tubular 

(Wells, 2015).  Pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD), kelebihan glukosa 

yang masuk sel glomerulus dapat menyebabkan peningkatan Transforming 

Growth Factor-β (TGF-β) dan peningkatan Extracellular Matrix (ECM) yang 

berperan dalam perkembangan nefropati diabetik (Lubis, 2009).  

Nefropati diabetik adalah salah satu komplikasi End Stage Renal Disease 

(ESRD) yang paling umum terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 dan 

tipe 2. Nefropati diabetik ditandai dengan perubahan morfologi pada ginjal dan 

terjadi mikroalbuminuria berkembang menjadi makroalbuminuria dan penurunan 

laju filtrasi glomerulus (Elmarakby and Sullivan, 2010). Banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya nefropati diabetik diantaranya genetik, ras, usia, obesitas, 

merokok, penurunan laju filtrasi glomerulus, kontrol glikemik, tekanan darah 

(Vassallo, 2008). Pada diabetes tipe 2, sekitar 20% pasien berkembang menjadi 

stadium 3 dengan normoalbuminuria menetap. Mikroalbuminuria merupakan 

indikator perkembangan kerusakan ginjal pada pasien dengan diabetes (Klein, 

2012).  

World Health Organization (WHO) telah mengidentifikasi diabetes sebagai 

masalah kesehatan utama pada kasus Chronic Kidney Disease (CKD). Asia 

Tenggara mempunyai risiko gangguan glukosa puasa dan gangguan toleransi 

glukosa lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa. Perkembangan dari Chronic 

Kidney Disease (CKD) yang terjadi salah satunya adalah nefropati diabetik sekitar 

27%, dan nefropati diabetik 13% pada pasien diabetes tipe 2 (Ritz and Zeng, 

2011). Menurut American Diabetes Association (ADA) nefropati diabetik terjadi 

pada 20%-40% pasien diabetes berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir 

(ADA, 2011). Tanpa upaya pencegahan dan program pengendalian yang efektif, 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 
 

 
 

penderita diabetes akan terus meningkat di Indonesia. Prediksi World Health 

Organization (WHO) memperkirakan pada 2030 ada 21,3 juta penduduk 

Indonesia merupakan penderita diabetes (DepKes, 2013).  

Di Indonesia, penyebab kematian akibat Chronic Kidney Disease (CKD) 

dengan diabetes pada tahun 2011 mencapai 26.50% (Riskerdas, 2011). Menurut 

data yang dilaporkan oleh Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) jumlah 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) berdasarkan diagnosa dan etiologi dari 

4500 pasien sebanyak 3405 pasien mengalami nefropati diabetik (Pernefri, 2011).  

Sebanyak 25-50% penyandang diabetes menderita nefropati, terutama yang 

memiliki kontrol glikemik yang buruk, telah mengalami nefromegali dengan 

penurunan Glomerural Filtration Rate (GFR) pada saat diagnosis diabetes 

ditegakkan (O’Callaghan, 2009). 

Pasien dengan diabetes tipe 2 setelah periode hiperfiltrasi glomerulus, 

secara klinis awal terdeteksi nefropati diabetik adalah mikroalbuminuria. 

Mikroalbuminuria adalah jumlah albumin dalam urin sangat kecil di bawah 

normal. Secara klinis relevan jika dalam kisaran 20-200mg albumin, kreatinin 

kisaran 30mg-300mg dalam spesimen urin selama 24 jam. Pasien diabetes 

mellitus mengalami mikroalbuminuria berkembang menjadi nefropati terbuka 

karena tingkat kehilangan albumin dalam urin berkisar >300 mg dalam 24 jam 

yang terjadi pada 50% pasien (Luzia and Mauer, 2009). Renin Angiotensinogen-

Aldosteron System (RAAS) berperan penting dalam memelihara hemodinamik 

dan homeostasis kardiovaskular. Penyakit ginjal dapat menyebabkan naiknya 

tekanan darah dan sebaliknya hipertensi pada waktu jangka lama dapat 

mengganggu ginjal (Tessy, 2009). 

Penatalaksanaan nefropati diabetik meliputi pengendalian tekanan darah 

memberi efek perlindungan yang besar baik terhadap ginjal (renoproteksi) 

maupun terhadap organ kardiovaskular, pengendalian kadar gula darah secara 

intensif akan mencegah progresivitas dan mencegah timbulnya penyulit 

kardiovaskular. Pada pasien diabetes mellitus tipe 1 ataupun tipe 2, pengaturan 

diet untuk mengurangi progresivitas nefropati dengan pemberian diet rendah 

protein, penanganan multifaktorial pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan 

mikroalbuminuria (Lubis, 2009). Pengobatan hipertensi pada penyakit glomerulus 
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akut, diberikan diuretik sekaligus mengurangi edema. Pemberian Angiotensin 

Receptor Blocker (ARB) juga dimungkinkan, stimulasi terhadap sistem renin 

angiotensin aldosteron dapat terjadi pada lesi ginjal. Pada glomerulonefritis kronik 

dapat ditemukan adanya hipertrofi ventrikel kiri walaupun tekanan darah masih 

dalam rentang normal sehingga pemberian Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

dapat dipakai (Tessy, 2009).  

Pemberian Angiotensin Receptor Blocker (ARB) pada pasien dengan 

nefropati diabetik dapat mencegah laju penurunan fungsi ginjal. Diperkirakan 

bahwa efek ini dicapai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, penurunan 

tekanan intraglomerulus, peningkatan aliran darah ginjal, penurunan proteinuria, 

efek natriuretik, pengurangan natriuretik serta pengurangan proliferasi sel, 

hipertrofi, ekspansi matrik, penurunan sitokin dan sintesa growth factor, 

disamping hambatan aktivasi, proliferasi dan migrasi makrofag, serta perbaikan 

sensitivitas terhadap insulin (Hendromartono, 2009). 

Menurut Fried et al dalam penelitiannya pada pasien gagal ginjal kronis 

dengan komplikasi nefropati diabetik pemberian Angiotensin Receptor Blocker 

(ARB) dapat mengurangi proteinuria yang berhubungan dengan penurunan laju 

filtrasi glomerulus. Tetapi Angiotensin Receptor Blocker (ARB) dapat 

meningkatkan risiko hiperkalemia (Fried et al, 2013). Menurut Pathak dan Dass 

bahwa pemberian Angiotensin Receptor Blocker (ARB) dapat meningkatkan 

risiko hiperkalemia dan dibutuhkan monitoring pada pasien. American Diabetes 

Association (ADA) merekomendasikan pemberian Angiotensin Receptor Blocker 

(ARB) dapat mencegah mikroalbuminuria sebelum berlanjut pada keadaan 

makroalbuminuria pada nefropati diabetik (Pathak and Dass, 2015). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sharma dan Wheir, uji klinis telah 

menunjukkan bahwa Angiotensin Receptor Blocker (ARB) merupakan 

antihipertensi yang aman dan efektif untuk memperlambat perkembangan 

penyakit ginjal pada pasien dengan diabetes, hipertensi, dan makroalbuminuria 

karena Angiotensin Receptor Blocker (ARB) bersifat renoprotektif (Sharma and 

Weir, 2011). Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sunaryanto 

penatalaksanaan penderita dengan nefropati diabetik di RSUP Sanglah Denpasar, 

pasien dengan diagnosis Chronic Kidney Disease (CKD) tahap V diberikan 
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Irbesartan 1x10mg. Dalam hal ini pemberian Angiotensin Receptor Blocker 

(ARB) karena efek antiproteinuria maupun renoproteksi yang baik (Sunaryanto, 

2010). 

Berdasarkan penjabaran mengenai pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

dengan nefropati diabetik, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil 

penggunaan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) dengan nefropati diabetik. Penelitian ini dilakukan di Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan yang mana rumah sakit ini merupakan rumah 

sakit yang sudah diakui pemerintah, terakreditasi dan telah bekerjasama dengan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan merupakan rumah sakit yang menerima 

rujukan terbanyak di Kota Lamongan dan sekitarnya. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana profil penggunaan  obat golongan Angiotensin Receptor Blocker 

(ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan nefropati diabetik di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mempelajari profil penggunaan obat golongan Angiotensin Receptor 

Blocker (ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

nefropati diabetik untuk mendapatkan profil pengobatan yang benar dan 

tepat. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mempelajari penggunaan obat golongan Angiotensin Receptor Blocker 

(ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan nefropati 

diabetik di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. 

2. Menganalisis terapi Angiotensin Receptor Blocker (ARB) mengenai 

hubungan ketepatan dosis, rute pemberiannya, frekuensi pemberiannya 

dan lama pemberian terhadap penatalaksanaan Chronic Kidney 

Disease (CKD) dengan nefropati diabetik yang disesuaikan dengan 

data klinik yang ada. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

1. Sebagai pengetahuan baru mengenai terapi yang diberikan kepada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan nefropati diabetik di 

Rumah Sakit. 

2. Mengetahui manifestasi klinik pada Chronic Kidney Disease (CKD) 

dengan nefropati diabetik sehingga dapat merekomendasikan terapi 

yang tepat pada pasien ataupun kepada praktisi kesehatan lain terhadap 

pelayanan farmasi klinik. 

3. Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sumber informasi dan acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai  perkembangan obat 

yang diberikan kepada  pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

nefropati diabetik. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit  

1. Sebagai masukan atau rekomendasi praktisi kesehatan lain di rumah 

sakit khususnya farmasis dalam pemilihan terapi yang benar dan tepat 

pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan nefropati diabetik. 

2. Sebagai masukan untuk Instalasi Farmasi di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan untuk selalu menyediakan obat yang 

digunakan pada penatalaksanaan pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dengan nefropati diabetik. 

 

 

 

 

 

 

 


