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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Chronic kidney disease (CKD) atau gagal ginjal kronik dapat didefinisikan 

dengan adanya kelainan  pada struktur atau fungsi ginjal yang tejadi selama tiga 

bulan atau lebih. Ciri-ciri dari CKD meliputi albuminuria lebih dari 30 mg/hari, 

adanya hematuria dan/atau elektrolit pada urin, kelainan lainnya akibat 

terganggunya sistem tubular, kelainan yeng terdeteksi oleh histologi, kelainan 

struktur yang terdeteksi oleh gejala atau adanya riwayat dari transplantasi ginjal 

(DiPiro, et al., 2015). Pasien dengan nilai GFR >60ml/min tidak bisa dikatakan 

menderita CKD, kecuali disertai dengan suatu hal yang menunjukan adanya 

kerusakan pada ginjal seperti gangguan pada komposisi urin, struktur ginjal, 

penyakit genetik, dan kelainan yang terdeteksi oleh pemeriksaan histologi 

(Asthman, et al., 2014). 

Di Indonesia, penyakit ginjal yang cukup sering dijumpai antara lain adalah 

penyakit gagal ginjal dan batu ginjal (Riskesdas, 2013). Prevelensi CKD di Asia 

berdasarkan epidemiologi tahun 2011, penderita terbesar CKD se-Asia adalah 

Thailand, sedangkan Indonesia masuk dalam urutan ke-10 dari 12 negara di Asia 

(Li PK, 2011). Prevalensi tertinggi gagal ginjal kronis di Indonesia adalah 

Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara 

masing-masing 0,4%. Sementara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur masing– 

masing 0,3% (Riskesdas, 2015). Adapun etiologi dari CKD yang paling sering 

terjadi adalah hipertensi 44%, nefropati diabetika 22%, dan glumerulopati 

primer/GNC 8%(IRR, 2015). 

CKD ditandai dengan kerusakan fungsi ginjal bersifat ireversibel karena 

hilangnya masa nefron. Kehilangan masa nefron mengakibatkan hipertrofi nefron, 

dan terjadi hiperfiltrasi. CKD berkembang secara bertahap (progresif) dengan 

menurunnya  (Glomerular Filtration Rate) GFR, menjadi penyakit ginjal stadium 

lima atau End Stage Renal Disease / ESRD(Almutairi, et al., 2017). 
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Perkembangan patologi dan klinis (manifestasi klinis) pada pasien CKD 

diantaranya adalah gangguan keseimbangan natrium dan cairan tubuh (hipertensi, 

retensi cairan/ edema, dan gagal jantung), gangguan keseimbangan kalium 

(hiperkalemi), gangguan keseimbangan asam-basa (asidosis), gangguan produksi 

eritropoietin (anemia), gangguan dalam aktivasi vitamin D (hipokalsemia), 

gangguan homeostasis mineral dan nutrisi tulang(hiperfosfatemia dan 

hipokalsemia) dan gangguan dalam proses eliminasi nitrogen yang menyebabkan 

uremia (Porth, 2015). 

Beberapa gangguan medis sekunder dapat diidentifikasi dan ditangani 

dengan harapan meningkatkan kualitas hidup. Pasien CKD stadium 1 atau 2 

biasanya tidak memiliki gejala atau gangguan metabolik seperti yang terjadi pada 

pasien stadium 3 sampai 5 (DiPiro, et al., 2015). Adapun penatalaksanaan 

berdasarkan manifestasi klinis yang telah disebutkan, pasien CKD memerlukan 

terapi antihipertensi seperti golongan angiotensin converting enzyme inhibitors 

dan angiotensin receptor blockers, terapi deuretik, eritropoietin, natrium 

bikarbonat, pemberian vitamin D eksogen, serta pemberian terapi pengikat 

fosfat/phosphate binder (Davey, 2014). Pemberian terapi tersebut berdasarkan 

penyakit komorbid/ penyakit yang menyertai pada pasien CKD (Martin & Talbert, 

2013). 

Hiperfosfatemia merupakan salah satu bentuk perkembangan dari CKD 

yang biasanya terjadi pada pasien CKD stadium 3, hal ini terjadi karena 

menurunnya ekskresi fosfor akibat dari GFR yang menurun, sehingga 

terganggunya homeostasis dari fosfor(Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Hiperfosfatemia mempengaruhi beberapa hormon seperti hormon paratiroid 

(PTH), fibroblast growth factor 23 (FGF23) dan 1,25 (OH)2Dyang menyebabkan 

gangguan mineral pada tulang. Gangguan hormonal akibat hiperfosfatemia juga 

dapat menurunkan masa ginjal sehingga meningkatkan dari perkembangan CKD 

(Blaine, et al., 2014). 

Terapi non farmakologi yang digunakan untuk mengatasi hiperfosfatemia 

adalah diet fosfor 800 sampai 1000 mg / hari pada pasien CKD stage 3 atau lebih, 

hemodialisis juga dapat digunakan untuk mengurangi kadar fosor 2-3 g, dan juga 

paratiroidektomi yang merupakan terapi non farmakologi lainnya, karena 
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hiperfosfatemia meningkat PTH yang dapat menyebabkan secondary 

hyperparathyroidism. Adapun terapi farmakologis yang digunakan dalam 

mengatasi hiperfosfatemia adalah phosphate-binder. Phosphate-binder 

merupakan pengikat fosfat pada makanan yang bekerja di gastrointestinal (GI) 

untuk mencegah terjadinya hiperfosfatemia. Apabila kadar fosfor didalam tubuh 

tidak bisa dikendalikan dengan diet makan, Phosphate-binder dapat digunakan 

untuk mengikat fosfat dengan membentuk ikatan didalam GI dan diekskresikan 

bersama feses, selain itu terdapat viamin-D dan juga calcimimetics yang berfungsi 

dalam terapi farmakologi hiperfosfatemia (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Penelitian uji klinik fase 3 yang dilakukan Akiba, et al., 2014, menggunakan 

metode randomized controlled trial, double blind menjelaskan penggunaan  

phosphate-binder pada kasus CKD dengan hiperfosfatemia. Penelitian dimulai 

sejak April 2011, sebanyak 90 pasien yang memenuhi kriteria baik inklusi 

ataupun eksklusi (eGFR=9.2165.72 ml/min per 1.73 m2) dengan serum fosfat > 

5.0 mg/dl, pasien mendapat terapi secara acak dengan rasio 2 berbanding 1 untuk 

mendapatkan ferric citrate hydrate (phosphate-binder) atau plasebo selama 12 

minggu.  Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ferric citrate hydrate dapat  

menurunkan kadar serum fosfat dan FGF-23 secara signifikan, sekaligus 

memperbaiki zat besi dalam serum. 

Adapun penelitian yang dilakukan Choukroun, et al., 2017, menggunakan 

metode randomized controlled trial, double blind menjelaskan tentang 

penggunaan  phosphate-binder pada kasus CKD dengan hiperfosfatemia. Jumlah 

pasien yang memenuhi persyaratan baik inklusi atau eksklusi sebanyak 78 pasein. 

Pasien mendapatkan terapi acak berupa placebo atau sevelamer karbonat, seluruh 

pasien mendapatkan terapi cholecalciferol 100,000 UI. Pasien menerima plasebo 

atau sevelamer karbonat 4,8 g setiap hari selama periode 12 minggu. Parameter 

biologis, seperti serum fibroblast growth factor 23 dan α-klotho, dievaluasi pada 

awal dan 12 minggu setelah perlakuan. Penelitian ini mendapatkan hasil dalam 

waktu 12 minggu kadar sevelamer karbonat secara signifikan mengurangi 

fosfaturia tanpa mengubah serum fosfor namun tidak signifikan mengubah serum 

fibroblast growth factor 23 atau α-klotho. 

http://cjasn.asnjournals.org/content/6/4/913.full
http://cjasn.asnjournals.org/content/6/4/913.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan studi mengenai 

pola penggunaan phosphate binder. Tujuannya agar pasien mendapatkan 

pengobatan yang rasional demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan kususnya kefarmasian di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan phosphate binderpada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan phosphate binderterkait dengan jenis, rute 

pemberian, frekuensi, lama penggunaan yang dikaitkan dengan data laboratorium 

dan data klinik pada pasien CKD di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 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 Sebagai sumber informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik pada penggunaan phosphate binderpada pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) 

 


