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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Chronic Kidney Disease (CKD) atau Gagal Ginjal Kronik (GGK) 

didefinisikan sebagai kelainan pada struktur ginjal atau fungsi ginjal yang terjadi 

selama 3 bulan atau lebih yang berhubungan dengan kesehatan. Kelainan 

struktural yang meliputi kadar albuminuria yang lebih dari 30 mg/hari, hematuria 

atau endapan sel berwarna merah dalam urin, elektrolit dan kelainan yang lain 

seperti kelainan tubular, kelainan yang dideteksi melalui jaringan, kelainan 

struktural yang dideteksi melalui gambar digital, atau riwayat pencangkokan 

ginjal (Dipiro,  2012). 

Ginjal merupakan salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia. 

Ginjal melakukan banyak peran didalam tubuh, diantaranya adalah menyaring 

darah, memetabolisme dan mengeksresikan senyawa-senyawa endogen dan 

eksogen, serta berperan dalam fungsi endokrin. Fungsi yang lebih signifikan dari 

ginjal adalah pengatur keseimbangan cairan, asam basa, dan elektrolit di dalam 

tubuh (Perlman et al., 2014). 

Pada akhir tahun 2013, jumlah pasien GGK kira-kira sebanyak 3.194 juta 

yang menjalani beberapa perawatan. Pasien yang melakukan hemodialisis 

berjumlah 2.250 juta sedangkan yang memilih untuk dialisis peritoneal sejumlah 

269 ribu dan yang melakukan transplantasi sebanyak 675 ribu (Powell, 2013). 

Sedangkan menurut Riskesdas (2013), prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia 

berdasarkan diagnosis dokter adalah sebesar 0,2 %. Prevalensi tertinggi di 

Sulawesi Tengah sebesar 0,5 % sedangkan di Jawa Timur prevalensi GGK 

sebesar 0,3 %.  Menurut Infodatin 2017, perawatan penyakit ginjal di Indonesia 

menempati peringkat kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah 

penyakit jantung. 
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Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal 

kronik, diantaranya adalah hipertensi (35%), diabetes melitus (26 %) , dan 

glomerulonefritis (12%) (IRR,2015). Adanya faktor-faktor tersebut dapat memicu 

terjadinya penurunan massa nefron yang berakibat pada ketidaknormalan kerja 

ginjal (Joy et al., 2008). Massa nefron normal yang masih tersisa akan mengalami 

hipertrofi glomerular. Keadaan hipertrofi glomerular akan menyebabkan ginjal 

mengalami hiperfiltrasi yang diikuti dengan peningkatan tekanan glomerular dan 

aliran darah glomerular (Schonder, 2016).  Kondisi tersebut dapat mempengaruhi 

penurunan laju filtrasi glomerulus dan meningkatan perkembangan gangguan 

pada ginjal (Dipiro, 2015).  

Pada kasus gagal ginjal kronik dapat memberikan beberapa manifestasi 

klinis, diantaranya adalah hipertensi, anemia, hiperkalemia,  hiperfosfatemia, dan 

gangguan keseimbanagan asam-basa (McPhee, 2010). Penatalaksanaan yang 

dapat diberikan adalah terapi Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

atau Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) (Robert, 2013), pemberian 

eritropoietin, terapi kalsium glukonat atau kalsium klorida (O’ Callaghan 2009) 

dan pemberian terapi phosphate binder (Robert, 2013).  

Gangguan keseimbangan asam-basa diantaranya adalah alkalosis 

respiratorik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. 

Asidosis metabolik terjadi karena adanya ketidaknormalan fungsi ginjal untuk 

mengekskresikan ion H+, sehingga kadar ion H+ dalam tubuh meningkat dan pH 

darah menurun (McPhee, 2010). Keadaan asidosis metabolik berdampak besar 

pada sistem pernafasan, jantung dan syaraf. Penurunan pH darah disertai dengan 

peningkatan ventilasi yang khas (Pernafasan Kussmaul). Kontraktilitas intrinsik 

jantung dapat berkurang dan fungsi susunan syaraf pusat tertekan sehingga dapat 

menimbulkan gejala nyeri kepala, letargi sampai dapat menyebabkan koma (Jr 

Dubose, 2010).  

Penatalaksanaan utama pada penderita asidosis metabolik adalah 

menstabilkan kondisi dan diikuti dengan memperbaiki penyebab yang mendasari. 

Terapi tambahan diberikan tergantung pada keparahan dari gejala. Penanganan 

secara farmakologi dapat diberikan natrium sitrat, kalium sitrat, kalium 

bikarbonat, dan natrium bikarbonat (Dipiro, 2015). Fungsi dari natrium bikarbonat 
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adalah sebagai pengatur pH urin dan serum bikarbonat dalam tubuh. Efek 

samping yang ditimbulkan seperti hipernatremia, edema, dan metabolik alkalosis 

(Medscape, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lorio et al., (2017), menggunakan metode 

studi case control dengan 146 pasien asidosis metabolik. 54 pasien diberikan 

perlakuan natrium bikarbonat oral ditambah dengan diet protein dan 92 pasien 

sebagai kontrol yang hanya mendapatkan natrium bikarbonat. Setelah di evalusi 

selama 12 bulan, total pemberian natrium bikarbonat pada kelompok diet protein 

adalah 24.367 mmol/kg/hari dan pada kelompok kontrol 12.386 mmol/kg/hari 

menunjukkan perbedaan hasil PRAL ( Potential Renal Acid Load ) dan NEAP ( 

Net Endogenous Acid Production ). Pada kelompok diet protein dapat 

menurunkan NEAP dari 71±39 mEq/hari menjadi 25±mEq/hari, sedangkan pada 

kelompok kontrol dari 73±35 mEq/hari menjadi 77±41/hari. Hasil yang sama pada 

kelompok diet protein menurunkan PRAL dari 22±9 mEq/hari sampai -13±6 

mEq/hari, sedangkan pada kelompok kontrol dari 24±13 mEq/hari menjadi 34±11 

mEq/hari. 

Menurut hasil penelitian Kanda et al., 2013, kadar serum bikarbonat yang 

tinggi dikaitkan dengan rendahnya resiko perkembangan GGK. Penelitian ini 

menggunakan retrospective cohort study pada 113 pasien GGK lanjut usia yang 

kadar serum bikarbonatnya dikontrol dalam rentang normal menunjukkan hasil 

bahwa tingkat serum bikarbonat dengan target pemberian dalam kisaran normal 

mungkin efektif untuk mencegah perkembangan GGK. 

Menurut beberapa uraian diatas, maka diperlukan studi guna mengetahui 

pola penggunaan natrium bikarbonat pada pasien GGK dengan asidosis metabolik  

di RSUD Dr. Iskak Tulungagung sebagai referensi rumah sakit dalam 

meningkatkan pelayanan pada pasien GGK. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan natrium bikarbonat pada pasien GGK dengan 

asidosis metabolik di RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 



4 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien GGK dengan asidosis 

metabolik  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan natrium bikarbonat pada pasien GGK dengan 

asidosis metabolik di RSUD Dr. Iskak Tulungagung meliputi jenis, dosis, 

rute, dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data lab dan data klinik 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan penulis mengenai obat yang dapat digunakan 

pada pasien GGK dengan asidosis metabolik 

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan 

dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terkait pola penggunaan 

natrium bikarbonat pada pasien GGK dengan asidosis metabolik.  

 

 

 


