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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Gagal ginjal kronik melibatkan banyak kondisi klinis yang mana memiliki 

penurunan ireversibel laju filtrasi glomerulus dan penurunan pH (Voiculet et al., 

2016). Gagal ginjal kronik stadium lima atau yang disebut dengan gagal ginjal 

stadium akhir terjadi ketika Glomerular Filtration Rate (GFR) turun di bawah 15 

mL/menit/1.73m2 (<0,14mL/detik/m2) atau terjadi pada pasien yang menerima 

terapi pengganti ginjal. Usia lanjut, penurunan massa ginjal, berat badan lahir 

rendah dan juga inflamasi sistemik dapat menjadi faktor kerentanan meningkatkan 

risiko penyakit ginjal, namun hal ini tidak secara langsung menyebabkan 

kerusakan ginjal (Dipiro et al., 2015). 

Penyakit Gagal ginjal kronik telah menjadi masalah kesehatan oleh 

masyarakat dunia. Penyebab terbesarnya yakni Obesitas, Sindrom metabolik dan 

Diabetes mellitus. Lebih dari 20 juta penduduk Amerika menderita Gagal ginjal 

kronik dan berujung pada kematian. Berdasarkan dari data NIDDK (National 

Institute of Diabetes) biaya tahunan untuk pengobatan dialisis pada pasien Gagal 

ginjal kronik telah mencapai 35 miliar dollar Amerika, dan jumlah ini 

diperkirakan akan terus bertambah (Gӧőz, 2012). Mengutip dari data 7th Report of 

Indonesian Renal Registry, urutan dari penyebab gagal ginjal oleh pasien yang 

mendapatkan hemodialisis berdasarkan data tahun 2014, persentase terbesar 

dikarenakan Hipertensi sejumlah (37%), Diabetes mellitus atau nefropati diabetik 

(27%), kelainan bawaan atau Glomerulopati primer (10%), Gangguan 

penyumbatan saluran kemih atau Nefropati obstruksi (7%), Asam urat (1%), 

Lupus (1%) dan Penyebab lain-lain sebanyak (18%) (Kemenkes RI, 2016). 

Faktor inisiasi langsung dapat mengakibatkan kerusakan ginjal dan 

dimodifikasi oleh terapi obat termasuk diantaranya adalah Diabetes mellitus dan 

Hipertensi. Faktor progresi mempercepat penurunan fungsi ginjal setelah faktor 

inisiasi diantaranya adalah Hyperlipidemia, Proteinuria, Obesitas dan Merokok. 
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Perkembangan dan pertumbuhan Gagal ginjal kronik kadang tidak terdeteksi 

(Dipiro et al., 2015). 

Gagal ginjal kronik disebabkan oleh adanya gangguan maupun kerusakan 

pada ginjal, terutama pada komponen filtrasi ginjal seperti membran basal 

glomerulus, sel endotel dan sel podosit. Kerusakan komponen-komponen ini 

dapat disebabkan secara langsung oleh kompleks imun. Selain itu dapat pula 

disebabkan oleh mekanisme progresif yang berlangsung dalam jangka panjang 

(Tanto et al., 2014). 

Asidosis metabolik merupakan komplikasi umum dari penyakit Gagal ginjal 

kronik, terutama pada pasien dengan perkiraan laju filtrasi glomerulus kurang dari 

25 mL/min/1,73m2. Keadaan ini dapat menimbulkan efek yang berbahaya seperti 

eksaserbasi penyakit tulang, degradasi otot, berkurangnya sintesis albumin, dan 

kemungkinan percepatan proses penyakit gagal ginjal kronik. (Jeong et al., 2014). 

Penurunan pH dan serum HCO3
-, kehilangan HCO3

- atau akumulasi asam 

endogen yang dikarenakan gangguan fungsi ginjal menandai adanya Asidosis 

metabolik. Terapi alkali dapat digunakan untuk mengobati pasien yang 

mengalami Asidosis metabolik. Pilihan terapi yang dapat diberikan adalah 

Natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat telah direkomendasikan untuk 

meningkatkan pH arteri (Dipiro et al., 2015). 

Ginjal merupakan organ utama yang bertanggung jawab untuk ekskresi 

elektrolit dan mempertahankan homeostatis asam basa. Studi eksperimental yang 

telah dilakukan bahwa Asidosis metabolik dapat memperberat iskemia/ reperfusi 

yang diinduksi oleh Gagal ginjal kronik. Asidosis metabolik dapat memperlambat 

aliran darah ginjal dan meningkatkan pelepasan mediator inflamasi. Pada 

penelitian sebelumnya menunjukan bahwa pasien dengan Asidosis metabolik 

memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar daripada pasien yang 

tidak mengalami Asidosis metabolik (Hu et al., 2017). 

Menurut Ortega dan Arora 2012, penggunaan Natrium bikarbonat oral 

merupakan pilihan terapeutik yang baik karena telah dilakukan uji klinis pada 

manusia, Natrium bikarbonat oral juga dapat mengobati perkembangan penyakit 

ginjal. Cadangan alkali adalah salah satu parameter terpenting dalam pengelolaan 

pasien hemodialisis kronis yang mana dapat dilakukan dengan pemberian oral 
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Natrium bikarbonat untuk menghindari perbedaan yang besar dalam pH darah 

(Voiculet et al., 2016). 

Meskipun terapi alkali telah diuji dalam beberapa penelitian, hubungan 

dosis-respon dengan serum bikarbonat masih belum jelas. Berbagai dosis telah 

digunakan dalam penelitian, dan pilihan dosis masih juga belum jelas. Masih ada 

kekhawatiran pada efek samping dari alkali, yang paling dikhawatirkan adalah 

retensi cairan terutama dengan dosis yang lebih tinggi (Abramowitz et al., 2013). 

Penggunaan bikarbonat ditujukan untuk mengimbangi produksi asam yang 

timbul dari metabolisme protein dan diet yang kaya asam. Oleh karena itu 

penambahan bikarbonat eksogen diperlukan untuk menggantikan bikarbonat 

endogen yang kurang. Disamping itu penggunaan natrium bikarbonat merupakan 

pilihan pengobatan yang relatif murah (Gaggl et al., 2013). 

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka diperlukan adanya sebuah studi 

untuk mengetahui pola dari penggunaan Natrium bikarbonat pada pasien Gagal 

ginjal kronik dengan Asidosis metabolik, di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSUD 

Sidoarjo, sehingga dapat berguna bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan 

pasien Gagal ginjal kronik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola dari penggunaan Natrium bikarbonat pada pasien Gagal 

ginjal kronik dengan Asidosis metabolik di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pola penggunaan obat pada pasien Gagal ginjal kronik 

dengan Asidosis metabolik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan obat Natrium bikarbonat 

pada pasien Gagal ginjal kronik dengan Asidosis metabolik. 

b. Menganalisis profil penggunaan obat Natrium bikarbonat pada pasien 

Gagal ginjal kronik dengan Asidosis metabolik meliputi dosis, rute, 

frekuensi serta lama penggunaan yang dikaitkan dengan data lab dan data 

klinik.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan penulis tentang obat yang digunakan pada pasien 

Gagal ginjal kronik dengan Asidosis metabolik. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola 

penggunaan obat Natrium bikarbonat pada pasien Gagal ginjal kronik 

dengan Asidosis metabolik agar kedepannya dapat meningkatkan mutu dari 

pelayanan di Rumah sakit. 

	  


