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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit ginjal kronis (CKD) merupakan keadaan kelainan pada struktur atau 

fungsi ginjal, yang bisa timbul selama 3 bulan atau lebih dengan karakteristik;  

albuminuria > 30 mg / hari, adanya hematuria ( sel darah merah pada endapan urin), 

gangguan elektrolit dan secara histologi didapatkan kelainan tubular (Dipiro et al, 

2015).  

Secara umum CKD dapat dialami oleh 1 dari 10 orang dewasa, 500 juta orang 

di seluruh dunia, berbahaya dan merupakan masalah kesehatan masyarakat utama 

di seluruh dunia (Raghavan and Eknoyan, 2014). Sekitar 1,7juta orang di Australia 

(1 dari 10) berusia > 18 tahun memiliki indikator CKD seperti berkurangnya fungsi 

ginjal dan / atau albumin dalam urin (Kidney Health Australia, 2015). Pada tahun 

2014, 118.000 orang di Amerika Serikat memulai pengobatan untuk ESRD, dan 

662.000 orang hidup dengan dialisis kronis atau dengan transplantasi ginjal. Pada 

orang dewasa di Amerika Serikat berusia 18 tahun atau lebih, penyebab utama 

kasus ESRD baru adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Dari laporan kasus 

pengobatan ESRD di Amerika Serikat, dari 188.014 orang 44 % disebabkan oleh 

diabetes, 29 % disebabkan oleh hipertensi, 20% disebabkan hal lain, dan 7% tidak 

diketahui penyebabnya (CDC, 2017). Menurut Penferi (Perkumpulan Nefrologi 

Indonesia) dalam 6th Report of Indonesian Renal Registry tahun 2013 jumlah 

pasien CKD di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Didapatkan dari data 

Indonesian Renal Registry (IRR) pada tahun 2013 jumlah pasien aktif hemodialisis 

di Indonesia sebanyak 9.396, dan pasien baru sebanyak 15.128 (Penferi, 2013). 

Sedangkan pada data IRR tahun 2015 dari 249 renal unit yang melapor, tercatat 

30.554 pasien aktif menjalani dialisis dan 21.050 pasien baru pada tahun 2015, yang 

mana sebagian besar adalah pasien dengan CKD (Penferi, 2015). Kematian pada 

pasien yang menjalani hemodialisis selama tahun 2015 tercatat sebanyak 1.243 

orang dengan lama hidup dengan HD (hemodialisis) 1-317 bulan. Proporsi pasien 

meninggal menurut lama hemodialysis >1 bulan(5%), 1-3 bulan(22%), 3-6 bulan 

(18%), 6-12 bulan (33%), 12-36 bulan (14%), dan lebih dari 36 bulan (14%),
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 terbanyak pada pasien dengan lama hidup dengan HD 6-12 bulan sebanyak 

33%, (KemenKes RI, 2017).  

Beberapa faktor penyebab CKD terdiri atas; usia lanjut (mempengaruhi 

jumlah nefron yang menurun), ras atau etnis serta riwayat keluarga. Selain itu 

adanya faktor yang menginisiasi, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan 

glomerulonefritis. Dan faktor progresif, yang dapat mempercepat kerusakan ginjal 

adalah hipertensi, obesitas, hiperglikemia, dan proteinuria (Dipiro et al, 2015).  

Dalam hal ini faktor progresif (hipertensi), dapat memberikan dampak 

kerusakan nefron yang ireversibel, akibatnya beban fungsional yang lebih besar 

ditanggung oleh jumalah nefron yang lebih sedikit, hal tersebut dapat 

mengakibatkan hipertrofi penigkatan tekanan filtrasi pada glomerulus serta 

terjadinya hiperfiltrasi (McPhee et al., 2014). Karena terjadinya hiperfiltrasi dan 

peningkatan tekanan pada glomerulus, maka dapat terjadi cidera pada endotelium 

dan epitelium glomerulus yang dapat mengakibatkan proteinuria. Peningkatan 

tekanan pada glomerulus dan hiperfiltrasi dapat meningkatkan tekanan darah 

(hipertensi). Hipertensi dan proteinuria merupakan faktor progresif yang dapat 

meningkatkan kerusakan pada ginjal serta dapat terjadi fibrosis dan sclerosis 

(Steddon et al., 2014).  

Pada pasien CKD stadium 3-5 memiliki komplikasi; hipertensi, gejala uremik 

(mual dan anoreksia), dan pendarahan 5. Pasien yang mencapai eGFR kurang dari 

30 mL / menit / 1,73 m2 (stadium 4), pada umumnya, pada akhirnya akan 

mengalami ESRD (Allderedge et al., 2013). Penyakit ginjal stadium akhir ditandai 

dengan kebutuhan terapi penggantian ginjal untuk menopang kehidupan dan sering 

disertai dengan uraemia, anemia, asidosis, osteodistrofi, neuropati dan sering 

disertai hipertensi, dan retensi cairan (Marriott et al., 2012). 

Penatalaksanaan stadium awal CKD mencakup langkah untuk mengurangi 

resiko penyakit kardiovaskular, sehingga direkomendasikan pemberian terapi 

antihipertensi ARB, selain menurunkan tekanan darah dapat juga menurunkan 

perkembangan albuminuria (Kidney Health Australia, 2015). Penanganan 

komplikasi sekunder CKD (anemia dan gangguan tulang dan mineral). 

Penatalaksanaan tanpa obat pada stadium awal CKD dapat direkomendasikan untuk 
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mengubah gaya hidup, namun pada pasien ESRD direkomendasikan terapi dengan 

dialisis, dan atau transplantasi ginjal (Marriott et al., 2012).  

Obat tekanan darah yang dikenal sebagai penghambat enzim pengubah 

angiotensin (ACEI) atau penghambat reseptor angiotensin (ARB) diyakini 

memiliki efek perlindungan ginjal yang spesifik, dan seringkali merupakan pilihan 

yang lebih disukai untuk pasien dengan tekanan darah tinggi pada CKD (Ministry 

of Health and Kidney Health New Zealand, 2014). Pada penelitian dengan metode 

review article oleh Csaba Andra´s De´zsi pada tahun 2014 megatakan bahwa 

penggunaan ACEI memiliki batasan dikarenakan adanya potensi pergantian obat 

yang lebih sering di banding dengan pengobatan menggunakan ARB, meskipun 

ARB sendiri belum memiliki efek yang lebih baik atau sama dengan ACEI namun 

dapat digunakan untuk pasien yang tidak dapat mentolerir ACEI (De´zsi, 2014). 

Dalam penelitiana lain dengan metode Cohort menyebutkan bahwa ARB dapat 

memberikan perlindungan yang unggul terhadap kejadian kardiovaskular dari pada 

ACEI pada pasien yang memiliki resiko tinggi dalam praktik dunia nyata (Potier et 

al., 2014).  

Pada penelitian dengan menggunakan metode systematic review oleh Tevfik 

Ecder pada tahun 2014 mengatakan bahwa Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

khususnya valsartan, menunjukkan bahwa ia memiliki efek melindungi ginjal dan 

metabolik yang positif, serta menunjukkan efek mengurangi albuminuria, terlepas 

dari efek penurun tekanan darahnya (Ecder, 2014). Dalam sebuah penelitian 

menyebutkan semua pasien dalam subjek penelitian menyelesaikan 12 buan 

pengobatan, dengan tidak satupun dari pasien melakukan dialisis selama masa 

studi. Menunjukan bahwa meskipun menjaga keefektifan dan penggunaan 

antihipertensi serupa, irbesartan memiliki hasil yang lebih baik dalam mengurangi 

proteinuria, dibanding ACE inhibitor, tanpa terjadinya peningkatan serum kalium 

dan dengan penuruan asam urat yang signifikan pada pasien CKD tanpa diabetes 

(Cigarrán and Flores, 2008). Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa 

olmesartan memiliki efektifitas yang lebih tinggi dalam menurunkan proteinuria 

dibandingkan dengan obat golongan ARB yang lain, serta memiliki efek 

renoprotektif olmesartan lebih baik (Ono et al., 2013). Berdasarkan penelitian 
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Ricardo et al 2015, dikatakan bahwa penggunaan ARB pada pasien CKD dengan 

atautanpa komplikasi tidak memberikan efek yang merugikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan sebuah studi untuk 

mengetahui pola penggunaan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) pada pasien 

dengan Chronic Kidney Disease (CKD), hal ini di lakukan agar pasien 

mendapatkan pengobatan yang optimal dan rasional demi tercapainya kualitas 

hidup yang baik. Penelitian ini pula diharapkan mampu membantu meningkatkan 

kualitas pelayanan kefarmasian di RS dr. Iskak Tulungagung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antihipertensi Angiotensin Reseptor Bloker 

(ARB) pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap RS 

Dr. Iskak Tulungagung. 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Angiotensin Reseptor Bloker (ARB) pada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap Inap RSUD Dr. 

Iskak Tulungagung. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mengetahui pola penggunaan Angiotensin Reseptor Bloker (ARB) terkait 

dengan jenis, dosis, bentuk sediaan, kombinasi dan rute pemakaian yang dilihat dari 

data lab dan data klinik pasien. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Peneliti  

Memperluas pengetahuan peneliti dengan mengetahui penatalaksanaan terapi 

farmakologi pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai tambahan sumber informasi bagi rumah sakit terutama dalam hal 

penggunaan antihipertensi Angiotensin Reseptor Bloker (ARB) pada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD). 

2. Sebagain sumber informasi dalam membuat keputusan terkait pemakaian 

antihipertensi Angiotensin Reseptor Bloker (ARB) pada pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) 


