
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik yang 

ditandai dengan hiperglikemia dan metabolisme yang abnormal pada karbohidrat, 

lemak, dan protein (Dipiro, 2015). Beberapa perbedaan jenis tipe DM disebabkan 

adanya interaksi pada faktor genetik yang kompleks serta lingkungan. Dilihat dari 

etiologi DM, faktor penyebab hiperglikemia yaitu berkurangnya sekresi insulin, 

penurunan penggunaan glukosa, dan meningkatnya produksi glukosa. Disregulasi 

metabolik yang terkait dengan DM menyebabkan terjadinya perubahan 

patofisiologis sekunder pada beberapa sistem organ yang menimbulkan beban yang 

sangat besar pada penderita diabetes (Harrison, 2015). Diabetes berhubungan 

dengan risiko aterosklerosis dan merupakan predisposisi untuk terjadinya kelainan 

mikrovaskular seperti retinopati, nefropati, dan neuropati (Perkeni, 2011). 

Menurut World Health Organization (WHO, 2016) jumlah penderita 

diabetes telah meningkat dari 108 juta pada tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 

2014, dan kebanyakan terjadi pada orang dewasa di atas usia 18 tahun yang 

meningkat dari 4,7% pada tahun 1980 menjadi 8,5% pada 2014. Secara umum 

negara dengan penghasilan rendah menunjukkan angka prevalensi DM terendah 

dan negara dengan penghasilan menengah atas menunjukkan prevalensi DM 

tertinggi di dunia. Estimasi terakhir International of Diabetic Ferderation (IDF, 

2015) tingkat prevalensi global penderita DM pada tahun 2015 sebanyak 415 juta 

orang dewasa dari seluruh penduduk dunia, atau satu dari setiap 11 orang. 

Sedangkan jumlah penderita diabetes di Indonesia telah mencapai 8.554.155 orang 

di tahun 2013. Jumlah ini membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi 

penderita diabetes terbanyak ke-7 di dunia pada tahun 2013, setelah China, India, 

Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Data terbaru oleh Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia jumlah penderita diabetes di Indonesia bertambah menjadi 

9,1 juta penduduk (Perkeni, 2011). 

Pada studi jangka panjang, DM tipe 1 dan tipe 2 menunjukkan bahwa 

konsentrasi gula darah berhubungan dengan pembentukan mikroalbuminuria dan 

terjadinya perkembangan munculnya diabetik nefropati (Steddon, 2014).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Terjadinya nefropati diabetik diawali dengan adanya peningkatan kadar gula darah, 

tingginya kadar gula darah akan memaksa ginjal untuk menyaring darah terlalu 

banyak. Setelah beberapa tahun, filtrat pada ginjal mulai bocor sehingga protein 

yang harusnya tidak tersaring dan kembali ke dalam darah akan ikut keluar bersama 

urin. Ketika ginjal kehilangan kemampuannya, produk akhir yang seharusnya 

dikeluarkan lewat urin, justru akan kembali ke dalam darah, maka terjadilah gagal 

ginjal atau End Stage Renal Disease (ADA, 2014). 

Nefropati Diabetik (DN) merupakan penyebab utama dari penyakit ginjal 

stadium akhir (ESRD) dan juga salah satu penyebab utama kematian pada diabetes 

tipe 2 di Amerika Utara dan Eropa. Pada tahun 2011 Renal Data Sistem 

menunjukkan bahwa DN menyumbang sekitar 44,5% dari seluruh kasus ESRD 

(End Stage Renal Disease) di Amerika Serikat pada tahun 2009 (Bjornstad, 2014). 

Nefropati diabetik terjadi hingga 35% pasien dengan diabetes tipe 1 dimana lebih 

sering terjadi pada laki-laki dan pada mereka yang didiagnosis diabetes pada umur 

<15 tahun. Pada pasien tipe 2 diabetes telah mencapai 25% dari kulit putih dan 50% 

dari orang-orang Asia diperkirakan terjadi nefropati (Draznin, 2011). 

Hyperhomocysteinemia (hHcy) adalah faktor resiko penyebab penyakit 

gagal ginjal (CKD). Pada diabetes tipe 2, hHcy sering berhubungan dengan 

gangguan cardiovaskular. Vitamin B12 dan asam folat diketahui dapat menurunkan 

kadar homocystein (tHcy), tetapi belum ada data yang menunjukkan perubahan 

kadar plasma tHcy pada pasien diabetes dengan CKD (Anna, 2014). 

Pemeriksaan Nefropati diabetik dilakukan setidaknya satu kali dalam 

setahun, untuk mengukur kadar albumin dalam urin dan rata-rata laju filtrasi 

glomerulus (eGFR) secara kuantitatif pada pasien diabetes tipe 1 dengan durasi 

lebih dari 5 tahun dan pada semua pasien dengan diabetes tipe 2. Terapi pengobatan 

secara umum yaitu dengan memberikan obat golongan ACEi (Angiotensin 

Converting Enzim inhibitor) atau ARB (Angiotensin Receptor Blocker) untuk 

pasien dengan tingkat mikroalbuminuria (30-299 mg/hari) dan tingkat 

makroalbuminuria (>300 mg/hari). Selama penggunaan ACEi dan ARB, harus 

selalu memonitor kadar serum kreatinin dan kadar kalium untuk melihat 

perkembangan dan peningkatan serum kreatinin serta perubahan kadar kalium, 

untuk itu diperlukan diet protein 0,8 gram/kg BB per hari (ADA, 2015). Di sisi lain, 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

pemberian asam folat dapat menurunkan kadar homosistein berlebih dalam tubuh. 

Hasil menunjukkan penurunan kadar proteinuria yang signifikan pada pasien 

dengan diabetes tipe 2 yang dapat dilihat dari berkurangnya kadar homosistein 

dalam tubuh (Moghadasimousavi, 2012). Pemberian asam folat kadar tinggi 

mampu menurunkan rata-rata kecepatan filtrasi glomerulus (GFR) secara 

signifikan, juga mampu menurunkan kadar homosistein dalam plasma, tetapi harus 

diteliti lebih lanjut apakah pemberian asam folat berpengaruh besar pada fungsi 

ginjal (Maurer, 2011). 

Berdasarkan penelitian Andrew yang dilakukan di Universitas di Kanada, 

sebanyak 238 pasien diabetes tipe 1 dan 2 dengan diagnosis klinis nefropati diabetik 

yang ekskresi albumin pada urin setidaknya (300 mg/hari atau lebih dari 

500mg/hari) secara acak diberikan satu tablet vitamin B dengan komposisi 2,5 mg 

asam folat, 25 mg vitamin B6, dan 1 mg vitamin B12 per hari.. Selama 36 bulan, 

GFR (Glomerulus Filtration Rate) menurun rata-rata 16,5 mL/menit pada 

kelompok perlakuan dibandingkan dengan 10,7 mL/menit pada kelompok plasebo. 

Selain itu, terjadi penurunan kadar homosistein dengan rata-rata penurunan 2,2 

µmol/L pada kelompok perlakuan, dan 2,6 µmol/L kelompok plasebo, sedangkan 

proteinuria tidak berubah secara signifikan. Diantara pasien dengan nefropati 

diabetik, pemberian vitamin B menunjukkan penurunan GFR secara drastis tetapi 

dapat meningkatkan resiko kejadian vaskular (House et al,  2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Markus Schneider yang berjudul Effect of 

folic acid on renal endhotelial function in patients with diabetic nephropathy 

bertujuan untuk menguji apakah dosis tinggi pemberian asam folat mampu 

meningkatkan fungsi endotel ginjal dan albuminuria pada pasien dengan nefropati 

diabetik. Penelitian menggunakan 28 pasien diabetes tipe 2 dan albuminuria yang 

dirawat selama 4 minggu dengan pemberian asam folat sebanyak 5 mg per hari. 

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya efek pada endotel ginjal dan albuminuria 

yang tidak terpengaruh oleh pemberian asam folat (110±179 mg/hari selama 

plasebo dibandingkan dengan 87±146 mg/hari selama asam folat). Dosis tinggi 

pemberian asam folat kurang mampu meningkatkan fungsi endotel ginjal dan tidak 

mampu mengurangi albuminuria pada pasien dengan nefropati diabetik (Schneider, 

2014). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Atas dasar penjelasan tentang penggunaan asam folat untuk nefropati 

diabetik yang masih terdapat pro dan kontra, dapat disimpulkan bahwa perlu 

diadakan penelitian tentang mengetahui keefektifan penggunaan asam folat pada 

pasien Diabetes Mellitus Nefropati.  

1.2     Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan asam folat pada penderita Diabetik Nefropati 

di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo? 

1.3       Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum Penelitian  

Mengetahui pola penggunaan asam folat pada penderita Diabetik Nefropati 

di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. 

Tujuan Khusus Penelitian 

Mengamati pola penggunaan asam folat terkait dosis, rute, frekuensi, 

interval, dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data klinik dan data 

laboratorium pasien Diabetes Mellitus Nefropati di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. 

Abdoer Rahem Situbondo. 

1.4       Manfaat Penelitian 

1. Memperluas pengetahuan peneliti dengan mengetahui penatalaksanaan 

terapi farmakologi pada pasien Diabetes Mellitus Nefropati. 

2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keefektifan 

penggunaan  asam folat pada pasien Diabetes Mellitus Nefropati 

 

 


