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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Chronic kidney disease (CKD) didefinisikan sebagai kerusakan ginjal yang 

terjadi lebih dari 3 bulan, berupa kelainan struktural atau fungsional, dengan atau 

tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG). Definisi lain dari CKD yaitu 

penurunan LFG <60 ml/menit/1.73m2 selama 3 bulan, dengan atau tanpa 

kerusakan ginjal (Senge dkk, 2017). Apapun etiologi yang mendasarinya, ketika 

hilangnya sejumlah nefron dan penurunan massa serta fungsional ginjal, nefron 

yang tersisa mengalami proses sklerosis ireversibel yang menyebabkan penurunan 

progresif GFR (glomerular filtration rate) (Arora, 2017).  

Di Amerika Serikat, National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases (NIDDK) melaporkan bahwa satu dari 10 orang dewasa Amerika 

memiliki beberapa tingkat penyakit ginjal kronis. Prevalensi CKD di AS 

meningkat drastis dengan usia (29-39 tahun sebanyak 4%; usia> 70 tahun 47%), 

dan  perkembangan paling cepat pada usia 60 tahun atau lebih tua. Dalam 

(NHANES),  prevalensi CKD stage 3 pada kelompok usia meningkat dari 18,8% 

pada tahun 1988 ̶ 1994 menjadi 24,5% selama tahun 2003 - 2006. Selama periode 

yang sama, prevalensi CKD pada orang berusia 20-39 tahun tetap konsisten di 

bawah 0,5% (Lerma, 2015). Insidensi CKD di banyak negara sebesar 200 kasus 

per satu juta penduduk per tahunnya. Prevalensi CKD di Amerika mendekati 1800 

per satu juta penduduk per tahunnya, sementara di Jepang dan Taiwan mendekati 

2400 per satu juta penduduk per tahunnya (Delima dkk, 2017).  Sedangkan jumlah 

penderita gagal ginjal di indonesia saat ini terbilang tinggi, mencapai 300.000 

orang tetapi belum semua pasien dapat ditangani, artinya terdapat 80% pasien tak 

tersentuh pengobatan sama sekali (Susilat, 2012). Berdasarkan dari survei yang 

dilakukan oleh RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2013 Prevalensi 

CKD berdasarkan yang pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2%. 

Prevalensi tertinggi  di Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, 

dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4%. Sementara Nusa Tenggara Timur, 
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Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa 

Timur masing-masing 0,3% (RISKESDAS, 2013). 

Berdasarkan data dari Indonesian Renal Registry (IRR) pada tahun 2014, 

penyebab CKD baru dari data tahun 2014 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% (Indonesian Renal Registry, 2014). Penyebab 

terbanyak adalah penyakit ginjal hipertensi dengan 34 %, hal ini tidak sesuai 

dengan data epidemiologi dunia yang menempatkan nefropati diabetika sebagai 

penyebab terbanyak (Indonesian Renal Registry, 2011). 

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

masing memberikan kontribusi terhadap total laju filtrasi glomerulus. Dalam 

kerusakan ginjal (terlepas dari etiologi), ginjal memiliki kemampuan bawaan 

untuk mempertahankan GFR, meskipun terjadi kerusakan progresif nefron, 

dengan cara hiperfiltrasi dan hipertrofi kompensasi dari nefron-nefron yang masih 

sehat. Kemampuan adaptasi ini terus berlangsung sampai ginjal mengalami 

kelelahan dan akan tampak peningkatan kadar ureum dan kreatinin dalam plasma. 

Peningkatan kadar kreatinin plasma dari nilai dasar 0,6 mg/dl menjadi 1,2 mg/dl, 

meskipun masih dalam rentang normal, sebetulnya hal ini merepresentasikan 

adanya penurunan fungsi ginjal sebesar 50% (Arora, 2016). 

Komplikasi yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik antaralain, 

hipertensi, osteodistrofi ginjal, uremia dan anemia (Horne and Swearingen, 2001). 

asidosis metabolic, ketidak seimbangan kalium dan natrium, ketidak seimbangan 

cairan, dan malnutrisi (Lukela et al, 2014).  

Manajemen langsung CKD berfokus pada blockade renin Angiotensin 

aldosterone (RAAS), terapi RAAS dengan salah satu angiotensin converting 

enzyme inhibitor (ACEI) direkomendasikan untuk pasien dengan CKD untuk 

mencegah atau menurunkan laju perkembangan pada tahap  ESRD (End stage 

renal disease). Asidosis metabolic diberikan terapi sodium bicarbonate 

menunjukkan manfaat potensial pada pasien di semua stadium CKD untuk 

mencegah penyakit ginjal. CKD mineral bone disease, kelainan metabolisme 
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kalsium dan fosfat biasanya tampak jelas pada stadium akhir CKD. Studi 

observasional menunjukkan bahwa menangani CKD mineral bone disease pada 

stadium awal CKD berpotensi memperlambat atau mencegah perkembangan CKD 

dengan rekomendasikan suplementasi vitamin D. Hiperfosfatemia, dilakukan 

dengan pembatasan asupan fosfat atau diberi terapi pengikat fosfat. Ketidak 

seimbangan kalium dan natrium dilakukan diet rendah kalium dianjurkan pada 

pasien CKD dengan K> 5,5 mEq / L, jika kalium pasien normal dan stabil, buah 

dan sayuran harus tidak dibatasi. Keseimbangan cairan, dilakukan monitoring 

keseimbangan cairan meliputi penanganan hipervolemia dan penggunaan diuretik 

dan juga asupan garam dan air. Rekomendasi diet Penilaian asupan makanan 

penderita CKD sangat penting, asupan kalori dan kekurangan gizi yang tidak 

memadai merupakan masalah umum pasien dengan CKD stadium lanjut (terutama 

eGFR <25). Dyslipidemia umum terjadi pada pasien dengan CKD, penggunaan 

statin sekarang direkomendasikan untuk banyak pasien CKD karena statin dapat 

mengurangi risiko kardiovaskular (Lukela et al, 2014).  

Salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik adalah 

anemia. Pada penderita penyakit ginjal kronik, penderita dikatakan anemia apabila 

Hb kurang dari 10 g/dL (PERNEFRI, 2001). Anemia menurut definisi World 

Health Organization (WHO) adalah penurunan hemoglobin (Hb) <12 g/dl atau 

hematokrin (Ht) < 37% pada wanita, dan (Hb) < 13 g/dl atau (Ht) <40% pada laki-

laki (PENEFRI, 2002). Anemia pada CKD biasanya disebabkan beberapa 

mekanisme (defisiensi zat besi, folat, atau defisiensi vitamin B12, terjadinya 

pendarahan pada gastrointestinal, hiperparatiroidisme parah, inflamasi sistemik 

dan memendeknya umur sel darah merah) dan menurunnya sintesis erythropoietin 

adalah etiologi yang paling penting dan spesifik yang menyebabkan anemia pada 

CKD (Thomas et al, 2008). Ginjal yang rusak, tidak dapat menghasilkan 

Erythropoietin yang cukup, sumsum tulang yang menghasilkan  sel-sel darah merah 

lebih sedikit, sehingga menyebabkan anemia (National Institite of Diabetes and 

Digesttive and Kidney Diseases). Hormon Erythropoietin diperlukan sumsum 

tulang untuk merangsang pembentukan sel darah merah dalam jumlah yang cukup 

untuk mengangkut O2 ke seluruh tubuh (Syaiful dkk, 2013).  
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Anemia pada CKD dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup dan 

peningkatan penyakit kardiovaskular, rawat inap, gangguan kognitif, dan 

kematian (Babitt and Lin, 2012).  Anemia jika tidak diatasi akan menyebabkan 

gangguan fisiologis seperti suplai O2 ke jaringan berkurang, peningkatan curah 

jantung, hipertrofi ventrikel kiri, angina, payah jantung kongestif, penurunan 

kemampuan kognitif, mental dan gangguan respon imun (Syaiful dkk, 2013). 

Dengan perbaikan anemia, terdapat perbaikan dalam perkembangan kognitif, 

fungsi jantung, dan ketahanan fisik serta menurunnya mortalitas (Mahesa dan 

Rachmadi, 2010).  

Terapi anemia pada CKD ditujukan untu mencapai target Hb > 10 g/dL 

dan Ht > 30 % (Perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam, 2001). Defisiensi 

asam folat apabila kadar asam folat di bawah normal yaitu folat serum < 3 ng/ml 

dan folat entrosit < 130 mg/ml ( Tangkilisan dan Rumbajan, 2002). Defisiensi 

asam folat seringkali disebabkan oleh asupan folat dari makanan yang tidak 

adekuat atau tidak memadai  (Neal, 2006).  

Manajemen anemia bertujuan untuk mengatasi penyebab rendahnya nilai 

hemoglobin. Pada penurunan fungsi ginjal dan penggunaan sitostatika, anemia 

biasanya terjadi karena menurunnya produksi eritropoetin sehingga terapi yang 

tepat adalah pemberian eritropoetin. Dalam situasi terjadi kekurangan atau 

penurunan nutrisi maka diperlukan penggantian besi, vitamin B12 atau asam folat 

(PDIK, 2011). Pemberian terapi asam folat diperlukan dalam pembentukan sel 

darah merah. Asam folat diperlukan untuk pembentukan heme, bagian 

hemoglobin yang berpigmen, mengandung zat besi dalam sel darah merah 

(eritrosit). Kurangnya asupan asam folat mengganggu pematangan sel darah 

merah muda, yang berakibat pada anemia (Encyclopædia Britannica). Asam folat 

menstimulasi produk sel darah merah, sel darah putih, dan platelet pada anemia 

megaloblastik. Asam folat yang berasal dari makanan harus mengalami hidrolisis, 

reduksi dan metilasi pada saluran pencernaan sebelum diabsorbsi. Perubahan 

asam folat menjadi bentuk aktifnya, tetrahidrofolat, memerlukan vitamin  B12 

(Sukandar dkk, 2009).   
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvionita, Ayu, dan 

Masruhim (2016), menyatakan bahwa penggunaan asam folat memberikan 

pengaruh kepada pasien penyakit ginjal kronik karena dapat meningkatkan kadar 

hemoglobin pasien. Berdasarkan ketentuan nilai normal kadar hemoglobin dengan 

nilai rata-rata kadar hemoglobin yang didapatkan pada sebelum dan sesudah terapi 

maka dapat dikatakan asam folat tidak menjadikan kadar hemoglobin pasien 

menjadi normal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Magriatin, Ramatillah, dan 

Rinayanti (2014), Ditemukan adanya DRP (Drug Related Problem) yaitu ketidak 

tepatan pemilihan asam folat dalam pengobatan anemia pada pasien CKD dimana 

pasien tidak mengalami anemia akibat defisiensi asam folat karena nilai MCV 

(Mean Corpuscular Volume) dari pasien adalah 81 FL (Femtoliter) dimana masuk 

dalam rentang normal yaitu dengan nilai 80-96 FL tetapi tetap diberikan terapi 

asam folat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian 

mengenai pola pengunaan obat anemia khususnya Asam folat pada pasien  

Chronic kidney disease secara deskriptif dengan menggunakan data yang didapat 

dari rekam medik kesehatan. Diharapkan pasien mendapatkan pengobatan  yang 

rasional demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik dan Penelitian ini 

diaharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian 

di RSU Karsa Husada Batu.  

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan Asam folat pada pasien diagnosa CKD 

dengan anemia di RSU Karsa Husada Batu 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum  

a. Mengetahui pola penggunaan Asam folat pada pasien diagnosa CKD 

dengan anemia di RSU Karsa Husada Batu 

b. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan Hb setelah penggunaan asam 

folat pada pasien CKD dengan anemia  

c. Untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya Drug Related Problem 

terkait dengan pemberian asam folat pada CKD dengan anemia.  

 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg6qPH49zTAhULto8KHUuFDEgQFghWMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.translatorscafe.com%2Funit-converter%2Fen%2Fvolume%2F18-21%2Fmicroliter-femtoliter%2F&usg=AFQjCNHCshVlmQmEYHNDSbpmFts29rl3Gw&sig2=jkTohsc9qtk6YmjKvdUe1A
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1.3.2. Tujuan Khusus  

Tujuan penelitian untuk menganalisa pola penggunaan asam folat pada 

pasien CKD mulai dari jenis, dosis, bentuk sediaan, kombinasi, dan rute 

yang dikaitkan dengan data laboratorium dan Klinik.  

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Mengetahui pola penggunaan dan penatalaksanaan terapi asam folat pada 

pasien diagnosa CKD dengan anemia di RSU Karsa Husada Batu. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam 

penatalaksanaan terapi anemia pada pasien CKD dalam mancapai 

kualitas yang lebih baik dalam pelayanan disrumah sakit. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya agar lebih baik dan rasional.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


