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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan sebagai kelainan pada struktur 

atau fungsi ginjal, terjadi selama 3 bulan atau lebih, yang berdampak bagi 

kesehatan. Kelainan skturktural termasuk albuminuria lebih dari 30 mg/hari, 

hematuria atau sel darah merah pada urin, elektrolit dan kelainan lain karena 

ganguan tubular (Wells et al, 2015). Stage pada Chronic Kidney Disease (CKD) 

diklasifikasikan berdasarkan Glomerular Filtration Rate (GFR). Nilai Glomerular 

Filtration Rate (GFR) dihitung berdasarkan nilai serum kreatinin (Mayers, 2015). 

Berdasarkan The Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) Chronic 

Kidney Disease (CKD) diklasifikasikan menjadi 5 stage diantaranya stage 1 (GFR 

≥ 90 ml/min/1,73 m
2
), stage 2 (GFR 60-89 ml/min/1,73 m

2
), stage 3a (GFR 45-59 

ml/min/1,73 m
2
), stage 3b (GFR 30-44 ml/min/1,73 m

2
), stage 4 (GFR 15-29 

ml/min/1,73 m
2
), dan stage 5 (GFR >15 ml/min/1,73 m

2
) (KDIGO, 2012). 

Selama seperempat abad terakhir, penyakit tidak menular (PTM) menjadi 

penyebab morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Chronic Kidney Disease 

(CKD) merupakan kontributor untuk penyakit tidak menular (PTM) (Jha et al, 

2012). Data terbaru dari National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) menunjukkan bahwa prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) 

tertinggi terjadi pada pasien usia lanjut, prevalensinya 38% pada pasien usia >65 

tahun dari 13% keseluruhan populasi di Amerika Serikat (Stevens et al, 2010). 

Diperkirakan bahwa lebih dari 10% populasi penduduk di jepang memiliki 

penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) dan juga negara-negara lain, seiring 

dengan pertambahan usia pada populasi (Yamagata et al, 2016). Di Indonesia, 

menunjukkan ada kenaikan jumlah unit hemodialisis akibat Chronic Kidney 

Disease (CKD) yang berpartisipasi dalam program registrasi ginjal indonesia 

(Pernefri, 2011). Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013, 

prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) berdasarkan diagnosis dokter di 

Indonesia adalah sebesar 0,2%. Prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) 
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berdasarkan wawancara yang didiagnosis dokter meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia (RISKESDAS, 2013). 

Manifestasi klinis Chronic Kidney Disease (CKD) meliputi anemia, 

ketidakseimbangan kalium, asidosis metabolik, hiperurisemia, neuropati perifer, 

dan mineral bone disorder (MBD). Chronic Kidney Disease (CKD) dapat 

disebabkan oleh diabetes mellitus, hipertensi dan glomerulonefritis (Price dan 

Wilson, 2006). Pada Chronic Kidney Disease (CKD) jumlah nefron menurun 

secara progresif dan sisa nefron mengalami hipertrofi (Price dan Wilson, 2006). 

Nefron mengalami kerusakan karena terjadi peningkatan aliran darah dan 

hiperfiltrasi sehingga dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler dan 

menyebabkan tekanan pada intraglomelural. Peningkatan tekanan intraglomerular 

juga menginduksi terjadinya proteinuria sehingga meningkatkan progresivitas 

Chronic Kidney Disease (CKD) (Wuhl dan Schaefer, 2012). 

Ginjal berperan dalam mempertahankan homeostasis kalium. Kalium 

disaring oleh glomerulus dan 90-95% diserap di tubulus proksimal dan lengkung 

henle. Ekskresi kalium dimulai di tubulus distal dan diatur lebih lanjut oleh nefron 

distal dan duktus pengumpul. Oleh karena itu, hilangnya fungsi nefron yang 

disebabkan oleh penyakit ginjal mengakibatkan retensi kalium pada ginjal (NKF, 

2014). Kalium (K
+
) adalah kation yang sebagian besar terdapat dalam cairan 

intraseluler; hanya sekitar 2% dari total tubuh K
+
 ditemukan dalam cairan 

ekstraseluler. Pada orang sehat, serum K
+
 diatur dalam kisaran 3,5-5,0 mEq/L. 

Hiperkalemia yang dihasilkan dari ketidakseimbangan dalam homeostasis K
+
, 

didefinisikan sebagai tingkat serum K
+
 yang lebih besar dari 5.0 mEq/L (An et al, 

2012).  

Pasien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) dan terutama pasien dengan 

End Stage Renal Disease (ESRD) mengalami homeostasis kalium yang abnormal 

berdasarkan fungsi ginjal dan berbagai intervensi terapi yang dapat menyebabkan 

hipokalemia atau hiperkalemia (Hayes et al, 2011). Pasien yang beresiko tinggi 

untuk hiperkalemia adalah pasien dengan usia lebih dari 65 tahun dan merupakan 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stadium lanjut (yaitu, tahap 3-5), 

Congestive Heart Failure (CHF), dan/atau diabetes dan/atau mendapatkan 

pengobatan yang dapat meningkatkan kadar kalium serum, terutama penghambat 
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Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS). Hiperkalemia dapat disebabkan 

oleh pelepasan abnormal kalium dari sel, sering karena trauma, asidosis 

metabolik, keadaan hemolitik, atau degradasi sel lain (Dunn et al, 2015).  

Hiperkalemia berkontribusi menyebabkan mortalitas kardiovaskular pada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) melalui efek langsung pada konduksi 

jantung (Tomey dan Winston, 2014). Hiperkalemia adalah kondisi medis serius 

yang dapat menyebabkan perubahan elektrofisiologi jantung yang parah, seperti 

aritmia jantung dan kematian mendadak (NKF, 2014). Peningkatan kalium 

ekstraseluler mengurangi potensi kardiomikosit membran istirahat, memperlambat 

laju kenaikan dari fase 0 dari potensial aksi jantung, memperlambat konduksi 

impuls, memperpanjang depolarisasi membran, dan memperpendek waktu 

repolarisasi (Tomey dan Winston, 2014).  

Penatalaksanaan hiperkalemia dilakukan dengan pemberian glukosa dan 

insulin intravena yang akan memasukkan K
+
 kedalam sel, atau dengan pemberian 

kalsium glukonat 10% intravena dengan hati-hati sementara EKG penderita harus 

terus diawasi akan kemungkinan timbulnya hipotensi disertai pelebaran kompleks 

QRS (Price dan Wilson, 2006). Terapi hiperkalemia dapat dilakukan dengan 

meningkatkan ekskresi kalium menggunakan loop diuretik, resin penukar kation, 

dan Renal Replacement Therapy (RRT) (Lehnhardt and Kemper, 2010). Sodium 

atau calcium polystyrene sulfonate (Kayexalate atau analog) adalah resin 

pertukaran kation yang biasa digunakan untuk mengobati hiperkalemia pada 

pasien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) (Akagun et al, 2011). Sodium 

polystyrene sulfonate dan calcium polystyrene sulfonate telah digunakan untuk 

meningkatkan ekskresi kalium (Bushinsky et al, 2015). Sodium polystyrene 

sulfonate bergerak melalui usus, melepaskan ion sodium dan ditukar dengan ion 

kalium. Sodium polystyrene sulfonate yang berikatan dengan kalium terus melalui 

usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui feses (Chaitman et al., 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Ahmad (2014) yang 

membandingkan calcium polystyrene sulfonate dan sodium polystyrene Sulfonate 

untuk pengobatan hiperkalemia pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

menyatakan bahwa sodium polystyrene sulfonate menghilangkan 0,5-1,0 mg 

kalium dalam pertukaran dengan 2-3 mg sodium. Dosis tunggal sodium 
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polystyrene sulfonate (15 gram) mengandung sekitar 60 mg natrium. Calcium 

polystyrene sulfonate mengandung 7-9 % kalsium, 1 gram ditukar dengan 53-71 

mg (1,39-1,82 mEq/L) kalium in vitro. Karena tidak adanya natrium, resin 

penukar kalsium dapat digunakan secara aman pada pasien dengan gagal jantung, 

edema, hipertensi dan Chronic Kidney Disease (CKD) (Nasir dan Ahmad, 2014). 

Kerja dari resin penukar kation yaitu sekitar 2 jam (puncak kerja terjadi pada 4 

hingga 6 jam) (Watson, 2010). Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa sodium 

polystyrene sulfonate mengandung ikatan simultan yang mengikat kation lain 

seperti kalsium yang dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium serum (Nasir 

dan ahmad, 2014).   

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Arroyo et al (2012) dengan 

judul “Hiperkalsemia Sebagai Efek Samping Dari Agen Pengikat Kalium”  efek 

samping yang sering terjadi karena penggunaan calcium polystyrene sulfonate 

adalah hipokalemia. Calcium polystyrene sulfonate memiliki kemampuan untuk 

mengikat kandungan kalium, karena itu pertukaran satu ion kalsium untuk dua ion 

kalium pada saluran pencernaan. Sejumlah tertentu dari kalsium ini dapat diserap, 

yang tidak masalah bagi pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stadium lanjut, 

yang cenderung untuk hipokalsemia (Arroyo et al, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian 

mengenai  pola penggunaan calcium polystyrene sulfonate pada pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) dengan hiperkalemia di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 

RSUD Sidoarjo. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas 

pelayanan kefarmasian di RSUD Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan calcium polystyrene sulfonate pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) dengan hiperkalemia di Instalasi Rawat Inap 

(IRNA) RSUD Sidoarjo? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

calcium polystyrene sulfonate pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

dengan hiperkalemia di RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui pola penggunaan calcium polystyrene sulfonate pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) dengan hiperkalemia. 

2. Menganalisis terapi calcium polystyrene sulfonate meliputi dosis,  

frekuensi, dan lama pemberian dikaitkan dengan data lab dan data klinik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

1. Memperluas pengetahuan penulis akan obat yang digunakan pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) dengan hiperkalemia. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih 

rasional. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola 

penggunaan calcium polystyrene sulfonate pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dengan hiperkalemia dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di 

Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 


