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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) didefinisikan sebagai ketidaknormalan 

struktur maupun fungsi ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. 

Ketidaknormalan struktur ini meliputi adanya kadar albuminuria yang lebih dari 

30 mg/hari, adanya hematuria atau endapan sel berwarna merah dalam urin, 

abnormalitas elektrolit yang disebabkan oleh penyakit tubular, serta riwayat 

transplantasi ginjal. Ketidaknormalan fungsi ginjal ditandai dengan adanya 

penurunan laju filtrasi glomerulus yang kurang dari 60 mL/menit/1,73 m2 (DiPiro 

et al., 2015; Schonder et al., 2016). 

Gagal ginjal kronik merupakan masalah kesehatan yang mendunia. 

Menurut United States Renal Data System (USRDS) jumlah penderita gagal ginjal 

kronik orang dewasa di Amerika pada tahun 2011-2014 secara keseluruhan pada 

stadium 1 sampai 5 yaitu 14,8%, dimana pasien gagal ginjal kronik dengan 

stadium tiga yang memiliki jumlah paling tinggi. Di Indonesia sendiri menurut 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) prevalensi gagal ginjal kronik 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia, meningkat tajam pada kelompok 

umur 35-44 tahun (0,3%), diikuti umur 45-54 tahun (0,4%), dan umur 55-74 tahun 

(0,5%), tertinggi pada kelompok umur ≥75 tahun (0,6%). Prevalensi laki-laki 

(0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%). Di Jawa Timur sendiri menurut 

Riskesdas (2013) prevalensi gagal ginjal kronik pada usia ≥15 tahun sebesar 

0,3%. Sedangkan pada tahun 2014 menurut Perhimpunan Nefrologi Indonesia 

(PERNEFRI) jumlah pasien hemodialisis baru terus meningkat dari tahun 2007 

sampai 2012 dan sempat mengalami penurunan dari tahun 2012 ke 2013. Pasien 

hemodialisis baru pada tahun 2012 sebanyak 19.621 sedangkan pada tahun 2013 

sebanyak 15.128. Namun pasien hemodialisis baru mengalami kenaikan kembali 

pada tahun 2014. Sehingga jumlah pasien hemodialisis baru pada tahun 2014 

sebesar 17.193. 
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Tiga penyebab gagal ginjal kronik secara umum adalah diabetes melitus, 

hipertensi dan glomerulonefritis (Schonder et al., 2016). Kerusakan awal pada 

ginjal dapat terjadi akibat faktor penyebab tersebut yang kemudian menyebabkan 

hilangnya massa nefron. Akibatnya, nefron yang tersisa akan mengalami 

hipertrofi untuk mengkompensasi hilangnya fungsi ginjal dan massa nefron. 

Hipertrofi ini menghasilkan peningkatan filtrasi glomerulus dan fungsi tubular, 

baik reabsorpsi maupun sekresi. Awalnya kompensasi hipertrofi ini bersifat 

adaptif. Namun seiring berjalannya waktu, hipertrofi dapat menyebabkan 

pekembangan hipertensi intraglomerular yang kemungkinan dimediasi oleh 

angiotensin II. Proteinuria juga dapat meningkatkan hilangnya massa nefron 

secara progresif. Protein yang disaring seperti albumin, transferin, faktor 

komplemen, immunoglobulin, sitokin, dan angiotensin II bersifat toksik pada 

tubulus ginjal. Peristiwa ini pada akhirnya menyebabkan hilangnya massa nefron 

secara progresif dimana nefron yang tersisa tidak mampu lagi mempertahankan 

stabilitas klinis, dan penurunan GFR (Derebail et al., 2011). 

Manifestasi klinik yang biasanya muncul pada pasien gagal ginjal kronik 

yaitu kelebihan natrium dan air, gangguan keseimbangan kalium, asidosis 

metabolik, gangguan keseimbangan kalsium dan fosfat, kelainan hematologi, 

gangguan metabolisme fosfat dan kalsium (Perlman et al., 2014). Menurut DiPiro 

et al., (2015) pasien dengan gagal ginjal kronik akan mengalami gejala uremia 

seperti kelelahan, lemah, mual, dan muntah. Selain itu komplikasi penyakit yang 

muncul pada pasien gagal ginjal kronik yaitu hipernatremia, hiperkalemia, 

asidosis metabolik, dan mineral and bone disorder (Hudson et al., 2011). 

Sehingga tujuan utama terapi pada pasien gagal ginjal kronik ialah untuk 

mencegah dan memperlambat komplikasi dari gagal ginjal kronik, selain itu juga 

sebagai terapi untuk pemenuhan kebutuhan pengganti ginjal (Schonder et al., 

2016). Terapi konservatif yang dapat diberikan kepada pasien gagal ginjal kronik 

yaitu pengaturan diet protein, pengaturan diet kalium dan pengaturan diet natrium 

dan cairan (Price and Wilson, 2005). 

Komplikasi pada pasien gagal ginjal kronik salah satunya ialah anemia. 

Anemia terjadi ketika kadar hemoglobin <13 g/dl pada laki-laki dan <12 g/dl pada 

perempuan (KDIGO, 2012). Anemia pada gagal ginjal kronik berhubungan 
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dengan gangguan kognitif dan perkembangan dari gagal ginjal kronik. Salah satu 

fungsi ginjal yaitu produksi eritropoietin, molekul yang merangsang produksi sel 

darah merah, sebagai respon terhadap penurunan kadar oksigen dalam darah. 

Gangguan pada proses ini, misalnya terjadi kelainan fungsional ginjal akibat gagal 

ginjal kronik, berpotensi menimbulkan anemia (Stauffer and Fan, 2014). 

Penyebab lain dari anemia pada pasien gagal ginjal kronik yaitu inflamasi, 

akumulasi racun uremik, defisiensi zat besi, dan defisiensi asam folat (Hassan, 

2015). Pada keadaan defisiensi asam folat diduga karena peningkatan folic acid 

binding protein yang menghambat pelepasan asam folat ke jaringan. Selain itu 

defisiensi asam folat dapat dijumpai pada pasien hemodialisis yang membatasi 

asupan protein dari dietnya, sehingga menyebabkan anemia (Lukito, 2008). 

Terapi farmakologi pada gagal ginjal kronik dengan anemia salah satunya 

dengan pemberian asam folat (National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Disease, 2014). Folat eksogen dibutuhkan untuk sintesis nukleoprotein 

dan pemeliharaan eritropoeiesis normal. Sehingga diperlukan terapi asam folat 

untuk menstimulasi sel darah merah pada anemia akibat defisiensi asam folat 

(Sukandar et al., 2008; Hillman 2012). Sebagian besar folat berada dalam bentuk 

poliglutamat tereduksi yang terdapat pada makanan. Di dalam sel folat disimpan 

sebagai poliglutamat. Pemberian terapi asam folat hanya dilakukan untuk indikasi 

yang jelas. Kemungkinan kesalahan pemberian terapi pada defisiensi vitamin B12 

karena asam folat harus diperhatikan. Pemberian terapi asam folat dalam dosis 

besar dapat menghasilkan perbaikan anemia megaloblastik yang nyata. Namun, 

pemberian terapi asam folat tidak mencegah atau mengurangi kerusakan 

neurologis akibat defisiensi vitamin B12 (Hillman, 2012). 

Menurut Magriatin et al. (2014) pada jurnal “A Case Study Chronic 

Kidney Disease Stage V on Hemodialysis” dijelaskan bahwa seorang Ibu NH 54 

tahun didiagnosa gagal ginjal kronik stadium 5, anemia dan melena. Selama di 

Rumah sakit pasien mendapatkan terapi asam folat 1x1 mg, vitamin B12 3x50 mcg 

dan transfusi PRC 2 bags/hari untuk terapi anemia. Berdasarkan hasil 

laboratorium diketahui bahwa hemoglobin pasien rendah < 7 g/dl, akan tetapi nilai 

MCV pasien normal yaitu 81 FL (femtoliter). Pemberian terapi asam folat pada 

kasus tersebut dinilai kurang tepat, karena pasien mengalami anemia bukan karena 
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defisiensi asam folat karena diketahui nilai MCV pasien masuk dalam rentang 

normal. Terapi transfusi PRC lebih diperlukan dalam kasus tersebut karena kadar 

hemoglobin < 7 g/dl. Sehingga dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa tidak 

semua pasien anemia efektif pada pemberian terapi asam folat. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Alvionita et al., (2016) 

pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Asam Folat Terhadap Kadar 

Hemoglobin Pasien Penyakit Gagal Ginjal Kronik yang menjalani Hemodialisis di 

RSUD Abdul Wahab Sjahrnie” mengatakan bahwa pemberian asam folat pada 

pasien gagal ginjal kronik dapat meningkatkan kadar hemoglobin pasien, akan 

tetapi hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap peningkatan kadar 

hemoglobin karena tidak dapat meningkatkan kadar hemoglobin hingga 

mendekati kadar normalnya. 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung merupakan rumah sakit rujukan regional 

dengan jumlah pasien gagal ginjal kronik yang banyak, dan belum ada penelitian 

tentang penggunaan asam folat pada pasien gagal ginjal kronik tersebut. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pola penggunaan asam 

folat pada pasien gagal ginjal kronik agar pasien mendapat pengobatan yang 

rasional demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu penelitian ini 

diharapkan mampu membantu RSUD Dr. Iskak Tulungagung dalam 

meningkatkan pelayanan kefarmasian terhadap pasien gagal ginjal kronik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan asam folat pada pasien yang didiagnosa gagal 

ginjal kronik di RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pola penggunaan asam folat yang meliputi dosis, 

kombinasi, rute, frekuensi dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data 

laboratorium dan data klinik pasien gagal ginjal kronik di RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Mengetahui pola penggunaan asam folat dan diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai penatalaksanaan terapi gagal ginjal 

kronik di RSUD Dr. Iskak Tulungagung sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola 

penggunaan asam folat dalam penatalaksanaan terapi pada pasien gagal 

ginjal kronik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan 

pengawasan penggunaan obat pada pasien dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan di rumah sakit. 

 


