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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan kelainan pada struktur dan 

fungsi ginjal selama 3 bulan atau lebih, yang berimplikasi pada kesehatan. Kelainan 

struktur ginjal meliputi albuminuria lebih dari 30 mg / hari, terjadinya hematuria 

atau adanya sel darah merah pada endapan urin, elektrolit dan kelainan lainnya 

akibat gangguan tubular (Dipiro et al, 2015). Pasien didiagnosis mengalami CKD 

jika memiliki parameter laboratorium Glomerular Filtration Rate (GFR) kurang dari 

60ml/menit per 1,73m2 selama 3 bulan atau lebih (Gooz, 2012).  

CKD merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi 

dan insidens gagal ginjal yang meningkat, prognosis yang buruk dan biaya yang 

tinggi. Prevalensi CKD di Amerika Serikat menurut data dari National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) tahun 2013 sebesar 14% dimana terjadi 

peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,5%. CKD diperkirakan akan 

terus meningkat sebesar 20-25% setiap tahunnya pada populasi di Amerika Serikat. 

Sedangkan di Indonesia menurut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 

jumlah yang menderita penyakit gagal ginjal kronik sekitar 50 orang per satu juta 

penduduk (Lukman et al., 2013). Hasil Riskesdas 2013, populasi umur ≥ 15 tahun 

yang terdiagnosis gagal ginjal kronis sebesar 0,2%. Hasil Riskesdas 2013 juga 

menunjukkan prevalensi meningkat seiring dengan bertambahnya umur, dengan 

peningkatan tajam pada kelompok umur 35-44 tahun dibandingkan kelompok umur 

25-34 tahun. Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 

0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4 % (Depkes, 

2017).  

CKD merupakan penyakit multifaktorial. Penyebab CKD bervariasi antara 

satu negara dengan negara yang lainnya. Penyebab CKD yang paling sering di 

negara maju seperti Amerika Serikat adalah diabetik nefropati, sedangkan 

penyebab CKD di negara berkembang adalah glomerulonefritis kronik dan nefritis 

intertisial 
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(Tjekyan R, 2012). Urutan penyebab pasien CKD pada data tahun 2014 di 

Indonesia masih sama dengan tahun sebelumnya. Penyakit ginjal hipertensi 

meningkat menjadi 37 % diikuti oleh Nefropati diabetika sebanyak 27 %. 

Glomerulopati primer 10 %, Nefropati Obstruktif 7 % , Pielonefritis kronik 7%, 

Nefropati lupus 1%, Nefropati asam urat 1%, ginjal polikistik 1%, Tidak diketahui 

2% (IRR, 2014). 

Pada ginjal normal terdapat sekitar 1 juta nefron, yang masing-masing 

memberikan kontribusi terhadap (GFR) laju filtrasi glomerulus. Ketika nefron 

terserang penyakit, maka seluruh unitnya akan hancur, namun sisa nefron yang 

masih utuh tetap bekerja normal. Sisa nefron yang ada mengalami hipertrofi dalam 

usahanya untuk melaksanakan seluruh kerja ginjal. Terjadi peningkatan kecepatan 

filtrasi, beban zat terlarut dan reabsorpsi tubulus dalam setiap nefron meskipun 

GFR untuk seluruh masa nefron yang terdapat dalam ginjal turun di bawah normal. 

Bila 75% massa nefron sudah hancur, maka kecepatan filtrasi dan beban zat terlarut 

bagi setiap nefron demikian tinggi sehingga keseimbangan glomerulus-tubulus 

(keseimbangan antara peningkatan filtrasi dan beban reabsorpsi oleh tubulus) tidak 

dapat dipertahankan lagi (Price S, 2006). 

Manifestasi yang umum terjadi yaitu anemia, hiperparatiroidisme sekunder, 

penyakit kardiovaskular, malnutrisi, serta gangguan cairan dan elektrolit (Dipiro et 

al, 2015). Selain itu, pasien dengan CKD juga memiliki beberapa kondisi 

komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, gagal jantung, obstruksi saluran kemih, 

dan lain sebagainya (KDOQI, 2012). Anemia terjadi pada 80-90% pasien CKD. 

Diagnosa anemia pada orang dewasa dan anak-anak >15 tahun dengan CKD adalah 

ketika konsentrasi Hb <13.0 g / dl (<130 g / l) pada laki-laki dan <12.0 g / dl (<120 

g / l) pada wanita. Anemia pada CKD terutama disebabkan oleh defisiensi Fe, 

kehilangan darah, masa hidup eritrosit yang memendek, defisiensi asam folat, 

defisiensi eritropoietin, serta proses inflamasi akut dan kronik (Suwitra K, 2014).  

Penatalaksanaan CKD bertujuan untuk menangani penyebab primer gagal 

ginjal, menghilangkan atau meminimalkan kondisi-kondisi komorbid, mencegah 

atau memperlambat penurunan fungsi ginjal, menangani gangguan metabolik, 

mencegah dan menangani penyakit kardiovaskular. Pasien CKD harus melakukan 
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evaluasi untuk menentukan diagnosis jenis penyakit ginjal, kondisi komorbid, 

stadium kerusakan ginjal menurut GFR, komplikasi terkait tingkat GFR, faktor 

resiko penurunan fungsi ginjal, dan faktor resiko penyakit kardiovaskular  (Ervina 

et al., 2015). Pada pasien CKD dengan anemia (tanpa memperhitungkan usia dan 

stadium CKD), perlu dilakukan pemeriksaan awal dari anemia yaitu berupa 

Complete blood count (CBC) yang harus mencakup konsentrasi Hb, indeks sel 

darah merah, jumlah sel darah putih, dan jumlah trombosit; Absolute reticulocyte 

count; serum ferritin; Serum transferrin saturation (TSAT); Serum vitamin B12 

dan kadar folat (KDIGO, 2012). 

Terapi farmakologi pada pasien CKD terkait kondisi anemia yaitu 

pemberian Fe, asam folat, terapi eritropoietin (EPO), dan transfusi Packed 

Red Cell (PRC). Eritropoietin (EPO) merupakan hormon yang diproduksi oleh sel-

sel khusus di ginjal yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah 

merah (NKF, 2010). Terapi eritropoietin di berikan pada pasien CKD ketika kadar 

Hb antara 9 dan 10 g / dL (90 dan 100 g / L; 5,59 dan 6,21 mmol / L) (Dipiro et al, 

2015). Pengobatan dengan Erythropoietin-Stimulating Agents (ESA) menggunakan 

beberapa variasi dosis yang disesuaikan dengan kadar Hb pasien. Tujuan dari 

penggunaan ESA adalah untuk meningkatkan kadar Hb 1-2 g/dL (10-20 g/L) 

selama sebulan, dan  menghindari peningkatan konsentrasi Hb hingga >2 g/dL 

dalam satu bulan. Tingkat kenaikan kadar Hb bervariasi tergantung dari respon 

individu terhadap ESA. Pasien yang menjadi poor responder diantaranya adalah  

wanita, memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, memiliki tanda-tanda 

kekurangan zat besi dan mengalami inflamasi, serta pasien dengan kelebihan berat 

badan. Selain hal tersebut, respon terapi juga tergantung pada dosis awal, frekuensi 

dosis, dan rute pemberian (KDIGO, 2012). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Baston et al, 2012  dengan judul "C.E.R.A 

maintains stable hemoglobin in Latin American patients on dialysis”, menunjukan 

bahwa pada 163 pasien CKD anemia yang diobati dengan epoetin alfa sc atau iv 1-

3 kali per minggu 43,7% pasien berhasil mempertahankan kadar Hb antara 10,5 dan 

12,5 g / dL. Penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan EPO terbukti efektif 

mempertahankan konsentrasi Hb pada pasien dengan anemia ginjal kronis yang 
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menjalani dialisis dengan profil keamanan dan tolerabilitas yang baik (Bastos, 

2012)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Palmer et al, 2010 dengan menggunakan 

metode meta-analisis terkait Erythropoiesis-Stimulating-Agent pada pasien CKD 

dengan menganalisis 27 uji coba secara acak pada 10452 peserta. Perbandingan 

pengobatan dalam uji coba yang diidentifikasi adalah ESA (erythropoietin-alfa atau 

-beta atau darbepoetin) dibandingkan dengan plasebo atau tidak ada pengobatan 

dan terapi ESA dengan dosis yang berbeda yang diperlukan untuk mencapai tingkat 

target hemoglobin (lebih tinggi vs. lebih rendah). Studi menyimpulkan bahwa 

menargetkan tingkat hemoglobin yang tinggi pada CKD meningkatkan risiko 

stroke, hipertensi, dan trombosis akses vaskular dan mungkin meningkatkan risiko 

kematian, kejadian kardiovaskular serius, dan penyakit ginjal stadium akhir (Palmer 

et al, 2010). 

 Berdasarkan latar belakang diatas, Eritropoietin memiliki outcome terapi 

yang positif tetapi di lapangan atau klinis terdapat efek samping sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai pola penggunaan Eritropoietin pada pasien CKD 

dengan anemia. Penelitian dilakukan di RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan 

pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit yang 

melayani masyarakat dengan  jumlah pasien dan penyakit yang bervariasi. 

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian di rumah sakit ini dapat memudahkan 

peneliti untuk memenuhi sampel dalam melakukan penelitian.  

1.2  Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan Eritropoietin pada pasien Chronic Kidney 

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

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisa pola penggunaan Eritropoietin pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di RSUD Dr.Iskak Tulungagung. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan Eritropoietin pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di RSUD dr. Iskak Tulungagung. 

2. Menganalisis terapi Eritropoietin meliputi jenis, dosis, rute, frekuensi, dan 

lama pemberian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Sebagai pengetahuan baru mengenai terapi yang diberikan kepada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) di rumah sakit.  

2. Melalui Penelitian ini, dapat dijadikan sumber informasi dan acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai perkembangan obat yang 

diberikan kepada pasien Chronic Kidney Disease (CKD). 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan atau rekomendasi praktisi kesehatan lain di rumah sakit 

khususnya farmasis dalam pemilihan terapi yang benar dan tepat pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) 


