
 

 

 

 

 

 

 

                                     

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Chronic Kidney Disease (CKD) menggambarkan gangguan heterogen yang 

mempengaruhi struktur dan fungsi ginjal (Levey dan Coresh, 2012). Chronic 

Kidney Disease (CKD) didefinisikan sebagai kelainan struktur dan fungsi ginjal 

selama tiga bulan atau lebih, yang berdampak bagi kesehatan. Kelainan struktural 

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

adanya sel darah merah dalam sedimen urin, gangguan elektrolit dan kelainan lain 

akibat gangguan tubular (Wells et al., 2015).  

Diperkirakan lebih dari 500 juta orang diseluruh dunia memiliki masalah 

kesehatan pada organ ginjal. Di Amerika Serikat lebih dari setengah orang dengan 

usia 70 tahun atau lebih menderita CKD. Prevalensi CKD sedang hingga berat 

telah dilaporkan 38% untuk orang dewasa yang usianya lebih dari 70 tahun 

dibandingkan dengan 1% orang dewasa usia 20-30 tahun (Askari et al., 2016). 

Prevalensi penyakit ginjal kronis di negara-negara asia substansial telah 

dilaporkan setinggi 17% (Lim et al., 2014). Di Singapura prevalensi End Stage 

Renal Disease (ESRD) mencapai 1.436 orang per satu juta penduduk pada tahun 

2013 dan jumlah pasien dialisis lazim meningkat rata-rata 8% per tahun dari tahun 

1999 hingga tahun 2013 (Yang et al., 2015). Di Indonesia sebanyak 0,2% dari 

total penduduk di Indonesia menderita Chronic Kidney Disease (CKD) 

(Riskesdas, 2013). WHO memperkirakan di Indonesia akan terjadi peningkatan 

penderita gagal ginjal pada tahun 1995-2025 sebesar 41,4%. Menurut data 

Persatuan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) tahun 2014, diperkirakan terdapat 

70.000 penduduk Indonesia yang menderita gagal ginjal, dan angka ini akan terus 

meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Dilaporkan pada tahun 2007 hingga 

2014  jumlah pasien baru yang melakukan hemodialisis setiap tahunnya terus 

meningkat, pada tahun 2007 terdapat 4.997 pasien dan meningkat pada tahun 

2014 terdapat 17.193 pasien. 

Manifestasi klinis yang paling umum terjadi pada pasien CKD stadium 4 

dan 5 meliputi  hipertensi, anemia, malnutrisi, minerale bone disease, neuropati, 

dan memburuknya kualitas hidup pasien (Meola et al.,2016).  Manifestasi dari 
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CKD  terkait dengan  uremia umumnya tidak memiliki gejala, dapat diidentifikasi 

saat Glomerular Filtration Rate (GFR)  kurang dari 60 ml/min per 1,73m
2
. Ketika 

GFR menunjukkan 15-30 ml/min per 1,73m
2 

maka frekuensi hipertensi 

menunjukkan sebesar 75%, anemia 50%, hiperparatiroid, hiperfosfatemia, dan 

asidosis sebesar 20%, hipokalsemia dan serum albumin rendah sebesar 5-10% 

(Levey dan Coresh, 2012). Penurunan fungsi ginjal yang progresif menyebabkan 

penurunan GFR dan massa tubular. Penurunan GFR mengakibatkan penurunan 

filtrasi Na
+ 

dan ekspansi volume. Ekspansi volume akan memicu penurunan 

absorbsi Na
 
pada tubular ginjal, namun kegagalan dalam menekan reabsosbsi Na 

 

akan meningkatkan volume cairan ekstrasellular. Massa tubular yang berkurang 

juga akan menekan reabsorbsi Na pada setiap nefron. Namun penekanan yang 

tidak tepat pada reabsorbsi tubular akan lebih meningkatkan volume dan memicu 

hipertensi (Agarwal dan Sinha, 2012). 

Penatalaksanaan CKD bertujuan untuk menangani penyebab primer gagal 

ginjal, menghilangkan atau meminimalkan kondisi komorbid, mencegah atau 

memperlambat penurunan fungsi ginjal, menangani gangguan metabolik, 

mencegah dan menangani penyakit kardiovaskular. Pasien CKD harus melakukan 

evaluasi untuk menentukan diagnosis jenis penyakit ginjal, kondisi komorbid, 

stadium kerusakan ginjal menurut GFR, manifestasi klinis, faktor resiko 

penurunan fungsi ginjal, dan faktor resiko penyakit kardiovaskular  (Ervina et al., 

2015).  

Terapi farmakologi yang diberikan pada pasien CKD terkait dengan  

manifestasi klinik yang ditimbulkan diantaranya, pada kondisi hipertensi 

diberikan antihipertensi golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 

(ACEI) dan Angiotensin II Receptor Blocker (ARB), Calcium Channel Blocker 

(CCB), dan diuretik.  Kondisi anemia diberikan eritropoeitic-stimulating Agent 

(ESA), minerale bone disease diberikan agen pengikat fosfat, vitamin D, dan 

calcimimetics, hiperlipidemia diberikan terapi golongan statin, dan edema 

diberikan diuretik. Terapi non farmakologi yang dapat dilakukan antara lain 

membatasi protein hingga 0,8 g/kg/hari, tidak merokok untuk memperlambat 

progresifitas CKD dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, serta olahraga 

(Wells et al., 2015). 
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Cairan ekstrasellular yang berlebih menjadi masalah utama pada pasien 

CKD dan menjadi penyebab edema ekstremitas bawah, hipertensi, penyumbatan 

pembuluh darah paru atau edema paru, dan gagal jantung (Tai et al., 2014). 

Penurunan fungsi ginjal yang progressif menyebabkan filtrasi Na berkurang dan 

penekanan tidak tepat dari reabsorbsi tubular yang akhirnya menyebabkan 

peningkatan volume cairan ekstrasellular. Manifestasi ini terjadi pada pasien CKD 

stadium sedang hingga berat yang dikaitkan dengan hipertensi, congestive heart 

failure (CHF), dan left ventricular hypertrophy (LVH). Golongan diuretik 

khususnya loop diuretik, tetap menjadi terapi yang valid untuk menghilangkan 

gejala dan mengubah kondisi patofisiologi dari edema (Granado dan Mehta, 

2016). Loop diuretik seperti furosemide dianggap sebagai diuretik pilihan pada 

pasien CKD karena furosemide dapat meningkatkan ekskresi fraksinasi Na 

sebesar 20% dan efisien tanpa dipengaruhi GFR (Dussol et al., 2012). 

Sebagian besar diuretik digunakan pada pasien CKD untuk mengatasi 

edema, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi serum level K
+ 

pada pasien 

dengan hiperkalemia (Sica, 2012).  Loop diuretik, diuretik thiazid, dan diuretik 

hemat kalium merupakan 3 diuretik yang paling umum diresepkan pada pasien 

CKD. Mekanisme dari loop diuretik yaitu menghalangi co-transporter sodium-

potassium-chloride dengan cara menghambat reabsorbsi sodium dan chloride  

dalam ansa henle asenden (Trinh dan Bargman, 2016). Loop diuretik yang 

banyak digunakan diantaranya furosemide, bumetanid, atau torsemid dengan 

tambahan metolazone, atau spironolakton jika dibutuhkan (Duffy et al., 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Lemes et al., 2011 dengan judul “Use of 

small doses of furosemide in chronic kidney disease patient with residual renal 

function undergoing hemodialysis” menunjukkan bahwa penggunaan furosemide 

dengan dosis kecil pada pasien yang menjalani hemodialisa dapat meningkatkan 

volume urin dan ekskresi sodium dibandingkan dengan pasien yang tidak 

menggunakan furosemide. Sedangkan dari hasil penelitian Lim et al., 2016 

dengan subjek penelitian sebanyak 4.766 pasien CKD yang dibagi menjadi 2 sub 

grup yaitu pasien yang mengonsumsi obat diuretik sebanyak 1.009 pasien dan 

3.757 pasien tidak mengonsumsi obat diuretik. Hasil menunjukkan bahwa 

penggunaan obat diuretik menyebabkan terjadinya  hiponatremia dibandingkan 
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dengan pasien yang tidak mengonsumsi obat diuretik. Serum natrium <135 

mEq/L meningkatkan resiko Renal Replacement Therapy (RRT) pada pasien yang 

menggunakan obat diuretik.   

Atas dasar permasalahan dan fakta dari hasil penelitian di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang profil pengunaan furosemide pada pasien CKD. 

Penelitian dilakukan di RSUD Sidoarjo 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 furosemide pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap  Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisa pola penggunaan furosemide pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap  Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan furosemide pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap  Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo. 

2. Menganalisis terapi furosemide meliputi dosis, rute , frekuensi, dan lama 

pemberian dikaitkan dengan data laboratorium dan data klinik.  

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). 
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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). 

 


