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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Penyakit ginjal kronis didefinisikan sebagai kelainan struktur atau fungsi 

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

struktural meliputi albuminuria lebih dari 30 mg/hari, adanya hematuria atau sel 

darah merah di endapan urin, elektrolit dan kelainan lainnya di tubular, kelainan 

yang terdeteksi oleh histologi, pencitraan atau riwayat transplantasi ginjal 

(DIPIRO, 2015).  

Gagal Ginjal Kronik (GGK) merupakan masalah kesehatan global dengan 

prevalensi yang meningkat, prognosis buruk dan biaya yang tinggi. Menurut hasil 

sistematic review tahun 2010 prevalensi GGK  diperkirakan sekitar 10% setara 

hampir 500 juta orang dengan perkiraan sama pada pria dan wanita. Sebuah 

metaanalisis dari 100 penelitian prevalensi GGK menghasilkan perkiraan 

prevalensi global sebesar 13% (Levin et al., 2017). Di indonesia gagal ginjal 

termasuk pembiayaan terbesar kedua oleh BPJS kesehatan setelah penyakit 

jantung. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi gagal ginjal kronik 

meningkat seiring dengan bertambahnya umur, dengan peningkatan yang tinggi 

pada usia 35-44 tahun dibandingkan usia 25-34 tahun. laki-laki lebih tinggi 

(0,3%) daripada perempuan (0,2%), sedangkan provinsi dengan prevalensi 

tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar (0,5%), Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi 

Utara masing-masing 0,4 % (Riskesdas, 2013).  

Gagal ginjal kronik memiliki banyak penyebab terutama diabetes dan 

hipertensi (Levin et al., 2017). Penyebab utama gagal ginjal kronik pada pasien 

hemodialisis tahun 2014 adalah hipertensi (37%), nefropati diabetik (27%), 

glomerulopati primer (10%), dan nefropati obstruktif (7%) (IRR, 2014). 

Gambaran klinis pasien GGK pada stadium awal terjadi kehilangan daya cadang 

ginjal dimana nilai GFR meningkat yang ditandai dengan peningkatan kadar urea 

dan keatinin serum. Pada GFR 60% tanda dan gejala klinis masih belum terlihat. 

Ketika GFR sebesar 30% gejala mulai muncul seperti nokturia,
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badan lemah, mual, nafsu makan berkurang, dan penurunan berat badan. Sampai 

pada GFR dibawah 30% menunjukkan gejala anemia, peningkatan tekanan darah, 

gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, mual muntah dan lainnya. 

Pasien juga mudah terserang infeksi, terjadi gangguan keseimbangan elektrolit 

dan air. Pada GFR dibawah 15% maka timbul gejala dan komplikasi yang serius 

(Suwitra, 2009).  

Tujuan terapi penggunaan pada GGK adalah untuk menunda perkembangan 

GGK, meminimalkan perkembangan atau tingkat keparahan komplikasi 

(DIPIRO,2015). Penatalaksanaan gagal ginjal kronik dibagi dalam dua tahap yaitu 

penanganan konservatif dan terapi penggantian ginjal. Penanganan gagal ginjal 

secara konservatif terdiri dari tindakan untuk menghambat berkembangnya gagal 

ginjal, menstabilkan keadaan pasien, dan mengobati setiap faktor yang reversible. 

Sedangkan penanganan dengan pengganti ginjal dapat dilakukan dialisis 

intermiten atau transplantasi ginjal yang merupakan cara paling efektif untuk 

penanganan gagal ginjal (Ika Agustin dan khairun, 2015).  

Berdasarkan terapi farmakologi GGK, pasien yang mendapatkan terapi 

antihipertensi adalah golongan Calcium Channel Blocker (CCB) sebanyak 14 

pasien (58,3%), diuretik 8 pasien (33,3%) dan Angiotensin Converting Enzim 

(ACE-Inhibitor) 2 pasien (8,3%). Mekanisme penggunaan CCB dengan 

menghambat masuknya kalsium (Ca
+
) kedalam otot polos pembuluh darah 

sehingga mengurangi tahanan perifer (Gormer dkk, 2008). Sedangkan terapi 

diuretik selain untuk antihipertensi juga digunakan untuk terapi hipervolemik 

(kelebihan cairan) (Khan et al., 2016).  Untuk penggunaan golongan ACE-

inhibitor untuk menurunkan proteinuria dan tekanan intraglomerulus serta 

menghambat progresivitas gagal ginjal kronik (Price and wilson, 2005).  

CCB dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan non-dihidropiridin 

(kelas fenilalkilamin dan benzotiazepin) dan golongan dihidropiridin (1,4-

dihidropiridin) (Aziza, 2007). CCB dan inhibitor sistem renin angiotensin (RAS) 

adalah antihipertensi yang paling umum dan efektif. Terutama ACEI dan ARB 

telah terbukti melindungi sistem ginjal sekaligus juga menurunkan tekanan darah.
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Pedoman internasional telah mengesahkan bahwa inhibitor RAS menjadi terapi 

antihipertensi lini pertama pada pasien nefropati diabetik karena efek 

perlindungan dan memperlambat perkembangan GGK ke ESRD. CCB 

Dihidropiridin antihipertensi efekif dengan kemungkinan kecil untuk 

menyebabkan masalah metabolisme, dan dapat dikombinasi dengan inhibitor RAS 

untuk meningkatkan efisiensi penururnan tekanan darah pada pasien GGK (Zhao 

et al., 2016).   

Penggunaan CCB yaitu nifedipine sebesar 27% dalam suatu penelitian 

menyebutkan terapi ini juga dirasa cukup efektif pada pasien dengan gangguan 

ginjal, penggunaan CCB golongan dihidropiridin long acting sangat 

menguntungkan karena memiliki efek renoprotektif dengan meningkatkan aliran 

darah ke ginjal tanpa mengubah GFR dan sedikit dieliminasi pada ginjal 

(McEvoy, 2004). 

Studi Afrika Amerika tentang penyakit ginjal dan hipertensi mengungkapkan 

kematian ginjal lebih jarang terjadi dalam kelompok tekanan darah yang relatif 

rendah pada pasien dengan terapi amlodipine, bahkan CCB dihidropiridine 

memberikan efek renoprotektif yang diharapkan karena memblok saluran Ca
2+

 

tipe L yang menyebabkan vasodilatasi pada atreiol glomerular dan meningkatkan 

tekanan filtrasi glomerular ginjal yang akan merusak dinding pembuluh darah dan 

meningkatkan ekskresi protein (proteinuria) yang lebih meningkatkan kerusakan 

pada fungsi ginjal saat mengurangi tekanan darah (Zhao et al., 2016).  

Berdasarkan latar belakang  diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 

pola penggunaan antihipertensi golongan CCB pada pasien gagal ginjal kronik 

agar pasien mendapatkan pengobatan yang rasional demi tercapainya kualitas 

hidup yang lebih baik. Penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kualitas pelayanan kefarmasian di RS dr. Iskak Tulungagung.  

1.2.Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan antihipertensi golongan Calcium Channel 

Blocker (CCB) pada pasien gagal ginjal kronik yang berdasarkan data klinik dan 

data laboratorium di RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 
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1.3.Tujuan penelitian  

1.3.1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

antihipertensi golongan Calcium Channel Blocker (CCB) pada pasien gagal ginjal 

kronik di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. 

1.3.2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah menganalisa penggunaan CCB meliputi 

jenis, dosis, kombinasi, rute, dan bentuk sediaan golongan CCB yang diberikan 

pada pasien GGK.  

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat bagi peneliti 

- Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien gagal 

ginjal kronik sehingga apoteker dan tenaga kesehatan lainya dapat 

memberikan asuhan kefarmasian. 

- Untuk studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya untuk menyempurnakan dengan melakukan penelitian 

sejenis dan mengikutsertakan variabel yang lain. 

1.4.2. Bagi Rumah Sakit 

- Sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan baik klinisi 

maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik. 

- Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. Iskak Tulungagung. 

 

 

 

 


