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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gagal ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang 

beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, umumnya 

berakhir dengan gagal ginjal. Gagal Ginjal kronis ditandai dengan kerusakan ginjal 

> 3 bulan dengan atau tanpa penurunan filtrasi GFR (glomerolus filtration rate). 

GFR (glomerolus filtration rate) adalah laju rata-rata penyaringan darah yang 

terjadi diglomerolus. Nilai normal glomerolus filtration rate adalah 90-

120ml/min/1,73m2. Gagal ginjal kronik dapat menyebabkan rusaknya fungsi ginjal 

yang terjadi secara bertahap (KDOQI, 2010). Penurunan laju GFR juga 

berpengaruh pada retensi cairan dan natrium, retensi cairan dan natrium tidak 

terkontrol dikarenakan ginjal tidak mampu untuk mengonsentrasikan atau 

mengencerkan urin secara normal, respon ginjal yang sesuai terhadap perubahan 

masukan cairan dan elektrolit sehari-hari tidak terjadi. Asidosis metabolik terjadi 

akibat ketidakmampuan ginjal mensekresi muatan asam (H+) yang berlebihan. 

Sekresi asam terutama akibat ketidakmampuan tubulus ginjal untuk mensekresi 

amonia (NH3) dan mengabsorpsi natrium bikarbonat (NaHCO3
-) (Price, 2010). 

Penyakit ginjal kronis merupakan masalah kesehatan utama dengan 

peningkatan insiden dan prevalensi, biaya yang tinggi dan akibat yang buruk (NKF-

DOQI, 2009). Data dari Negara Timur Tengah seperti Dhaka dan Bangladesh 

menunjukkan prevalensi angka 12,8% dari 634 pasien yang diteliti berdasarkan uji 

protein urin, pengukuran glukosa serum kreatin, dan laju GFR menunjukkan 2,7 % 

untuk tahap 1; 4,1% untuk tahap 2; 6% untuk tahap 3. Dimana prevalensi 

berdasarkan usia menunjukan angka yang signifikan yakni 38,5% untuk usia diatas 

60tahun  (Kanis Fatema et al., 2013). Di Indonesia, jumlah penderita GGK (Gagal 

Ginjal Kronik) terus meningkat jumlahnya dan diperkirakan mengalami 

epidemiologi tentang penyakit gagal ginjal kronik di Indonesia karena penyakit 

kronik lainnya seperti penyakit jantung dan HIV masih mendominasi (Riskesdas, 

2007). Berdasarkan analisis cross-sectional dari kesehatan Nasional dan Survey 

pemeriksaan Gizi (National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
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diperkirakan  26 juta orang dewasa di Amerika serikat memiliki GGK, dan sekitar 

700.000 individu memiliki perkiraan laju filtrasi glomerolus (GFR) kurang dari 30 

ml/menit/1,73m2, sebagian dari mereka dengan GFR <30ml/menit/173 m2 memiliki 

asidosis metabolik. Sekitar 200.000-350.000 orang terkena asidosis metabolik dengan 

GGK stadium 4 dan 5 (CDC, 2014). 

Penuruan massa ginjal menyebabkan terjadinya hipertrofi nefron yang masih 

bertahan secara struktural dan fungsional. Apabila nefron mengalami penurunan fungsi 

kerja , maka seluruh unitnya akan hancur, namun sisa nefron yang masih utuh tetap 

bekerja normal. Uremia akan terjadi bila jumlah nefron sudah sangat berkurang 

sehingga keseimbangan cairan dan elektrolit tidak dapat dipertahankan lagi. GGK terus 

berlanjut, namun jumlah zat terlarut yang harus di ekskresikan oleh ginjal untuk 

mempertahankan homeostatis tidaklah berubah, meskipun jumlah nefron yang 

melakukan fungsi tersebut sudah menurun secara progresif. Sisa nefron yang ada akan 

mengalami hipertrofi dalam usahanya untuk melaksanakan seluruh beban kerja ginjal. 

Penyebab utama gagal ginjal kronik antara lain diabetes melitus, hipertensi, obstruksi 

dan infeksi (Price and Wilson, 2010; Suwitra, 2009). 

Komplikasi umum  yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik antara 

lain hipertensi yang disebabkan oleh retensi natrium dan air dalam ginjal, anemia, 

uremia terjadi akibat dari kegagalan fungsi ekskresi ginjal yang menyebabkan 

peningkatan ureum dan kreatinin serum hanya terjadi pada kegagalan fungsi yang 

berat, hiperkalemia dapat terjadi bila GFR <10 ml/menit, gangguan keseimbangan 

asam-basa, osteodistrofi renal, dan hiperfosfatemia ( Suwitra, 2009). Salah satu 

komplikasi yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik adalah  gangguan 

keseimbangan asam basa yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik terjadi akibat 

ketidakmampuan ginjal mensekresikan muatan asam (H+) yang berlebihan. Sekresi 

asam terutama akibat ketidakmampuan tubulus ginjal untuk mensekresikan amonia 

(NH3) dan mengabsorpsi natrium bikarbonat (NaHCO3
-) (Price 2010). Keadaan dimana 

asam metabolik yang diproduksi secara normal tidak dapat dikeluarkan pada kecepatan 

normal atau adanya kekurangan basa bikarbonat, sehingga pH menjadi menurun. 

Menurut (Horne and Swearingen, 2008) Asidosis metabolik disebabkan oleh suatu 
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penurunan HCO3 plasma, yang ditandai dengan HCO3 serum <22mEq/L dengan pH 

<7,40. Asidosis metabolik terjadi akibat penurunan fungsi ginjal. Kerusakan kronis 

pada ginjal berakibat pada rusaknya nefron secara irreversible. Nefron yang masih 

normal akan mengalami hipertrofi untuk mengkompensasi penurunan fungsi ginjal 

yang diakibatkan oleh banyaknya nefron yang rusak ( Joy et al , 2010). Sehingga nefron 

yang masih normal tidak mampu mengekskresikan asam yang dihasilkan oleh 

metabolisme tubuh. Asidosis metabolik terjadi ketika GFR menurun 30-40% akibat 

kemampuan tubulus distal untuk mereabsorbsi bikarbonat menurun. Walaupun terjadi 

retensi hidrogen dan hilangnya bikarbonat, pH plasma masih dapat dipertahankan 

karena tubuh mempunyai mekanisme pendaparan (buffering) (Bareddo, dkk 2005 ). 

Terapi farmakologi yang digunakan pada pasien gagal ginjal kronik dengan 

komplikasi asidosis metabolik adalah dengan pemberian Natrium bikarbonat. 

Penurunan asupan protein dapat memperbaiki keadaan asidosis, tetapi bila kadar 

bikarbonat serum kurang  15 mEq/L, beberapa ahli nefrologi memberikan terapi alkali, 

baik natrium bikarbonat maupun natrium sitrat pada dosis 1 mEq/kg/hari secara oral. 

Bila asidosis berat maka akan diterapi dengan pemberian Natrium bikarbonat secara 

parenteral (Price and Wilson, 2006). 

Pemberian Natrium Bikarbonat secara iv merupakan terapi yang sangat penting 

untuk pasien asidosis metabolik ( Abeysekara et al, 2012 ). Pemberian Natrium 

Bikarbonat secara iv bolus lebih signifikan dibandingkan secara iv drip dalam 

meningkatkan pH darah dan serum bikarbonat. Pemberian suplementasi bikarbonat 

pada pasien gagal ginjal kronik dengan asidosis metabolik merupakan pilihan terapi 

yang mudah diterapkan, ekonomis, dan hampir tidak ada efek samping. Terapi alkali 

dapat melindungi perkembangan gagal ginjal kronik, terutama pada tahap serum 

bikarbonat normal ( Ortega and Arora 2012 ).  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan sebuah studi untuk mengetahui 

pola penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien Gagal Ginjal Kronik dengan asidosis 

metabolik, di Instalasi Rawat Inap (IRNA) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 

sehingga dapat bermanfaat bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada 

pasien gagal ginjal kronik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien gagal ginjal 

kronik (GGK) di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien Gagal Ginjal 

Kronik dengan asidosis metabolik. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mengetahui pola penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien Gagal Ginjal 

kronik dengan asidosis metabolik terkait dengan dosis, rute, interval, dan lama 

penggunaan yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium.  

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Memperluas pengetahuan peniliti dengan mengetahui penatalaksanaan 

terapi farmakologi pada pasien Gagal Ginjal Kronik dengan asidosis 

metabolik.  

b. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik pada penggunaan Natrium Bikarbonat pada pasien dengan 

Gagal Ginjal Kronik. 

 

 

 

 


