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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sindrom nefrotik (SN) adalah gejala kompleks yang termasuk proteinuria 

(> 3,5 g / 24 jam), edema, hipoalbuminemia dan hiperlipidemia (Singh & Loscalzo, 

2019). SN ditandai oleh kerusakan dinding kapiler glomerulus, yang dapat 

mengubah kapasitas ginjal untuk menyaring zat yang diangkut dalam darah. 

Penyakit SN yang terbatas pada ginjal disebut sindrom nefrotik primer, sedangkan 

kondisi yang mempengaruhi ginjal dan bagian lain dari tubuh disebut sindrom 

nefrotik sekunder (Merseburger & Moul, 2014). Penyebab SN dikelompokkan 

menjadi dua jenis yaitu sindrom nefrotik primer dan sindrom nefrotik sekunder. 

Sindrom nefrotik primer dibagi lagi menjadi 2 yaitu idiopatik dan kongenital 

(Teeninga, 2013). Penyebab utama pada idiopatik sangat berkaitan dengan jenis 

patologi dari podosit antara lain minimal change nephropathy (MCN), focal 

segmental glomerulosclerosis (FSGS), dan membranous nephropathy (MN) 

(Gadegbeku et al., 2013). Sedangkan penyebab pada konginetal disebabkan oleh 

adanya mutasi di NPHS1 (nephrin) dan NPHS2 (podocin) (Jameson et al., 2018). 

Pada sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh kelainan pada glomerular yang 

timbul akibat terjadinya penyakit sistemik dan adanya infeksi (Geary & Schaefer, 

2008; Cross, 2013). 

Sindrom nefrotik yang paling sering terjadi adalah sindrom nefrotik primer 

idiopatik sekitar 90% pada anak-anak, angka kejadian pada anak-anak 15 kali lebih 

tinggi daripada pada orang dewasa. (Khider et al., 2017). Rata-rata angka kejadian 

SN diseluruh dunia adalah 4,7 (kisaran 1,15 – 16,9) per 100.000 anak dalam 

penelitian dilaporkan dari tahun 1946 hingga tahun 2014. Di Inggris dan Asia 

Selatan memiliki angka kejadian SN yang lebih tinggi yaitu 7,4 hingga 16,9 per 

100.000 anak. Sedangkan di negara berkembang angka kejadian SN lebih tinggi 

(Trihono et al., 2012). Angka mortalitas akibat SN di Mesir yang menyebabkan 243 

kematian pada anak-anak setiap tahun, sedangkan di Jepang menempati peringkat 

pertama hingga 447 kematian pada anak-anak dan di Amerika Serikat kematian 

akibat SN mencapai 153 kematian pada anak-anak (Khider et al., 2017). Dari hasil 

studi multicenter pada tahun 2000 - 2004 yang melibatkan tujuh institusi pediatrik 
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di Indonesia bahwa sindrom nefrotik masuk dalam tiga penyakit ginjal yang paling 

sering terjadi pada anak – anak dan menempati urutan pertama dengan persentase 

35%, diikuti dengan penyakit glomerulonefritis poststreptokokus akut (26%) dan 

infeksi saluran kemih (23%) (Avner et al., 2016). Angka kejadian sindrom nefrotik 

di Indonesia dilaporkan 6 per 100.000 per tahun pada anak berusia kurang dari 14 

tahun dengan perbandingan rasio antara anak laki -  laki dan perempuan 2:1 

(Trihono et al., 2012). Menurut hasil studi deksriptif retrospektif dari Nilawati 

(2012) menyatakan bahwa berdasarkan data dari tahun 2001 sampai 2007 di Bagian 

Ilmu Kesehatan Anak RSUP Sanglah Denpasar tercatat sebanyak 68 anak dengan 

SN dengan usia berkisar dari 6 bulan sampai 11 tahun menujukan bahwa sebagian 

besar SN dijumpai pada laki-laki yaitu 50 anak (73,5%) dan perempuan 18 anak 

(26,5%) dengan ratio 3:1. Penyebab sindrom nefrotik pada anak-anak biasanya 

tidak diketahui atau idiopatik, yang meliputi MCN (85%), FSGS (10%), dan MN 

(< 5%).  Penyebab SN sekunder pada orang dewasa dengan diabetik nefropati 

terjadi 50 kasus per 100.000, diikuti dengan penyakit lupus, amiloidosis dan infeksi 

(Turner et al., 2016).  

Manifestasi pada SN seringkali ditandai dengan terdapatnya edema 

periorbital dan umum yang disebabkan oleh penurunan tekanan onkotik yang 

dihasilkan oleh hipoalbuminemia. Berkurangnya serum albumin atau disebut juga 

hipoalbuminemia disebabkan karena kondisi proteinuria yang sangat berat dan 

berlangsung lama. Proteinuria masif sendiri merupakan tanda khas pada SN yang 

ditandai dengan protein dalam urin sebesar > 3,5 g/24 jam, namun pasien dengan 

proteinuria tidak terdapat manifestasi klinis apapun, hal tersebut disebabkan karena 

proteinuria merupakan suatu tanda dari SN bukan gejala. Selain itu, manifestasi lain 

pada SN yang muncul yaitu hiperlipidemia. Penyebab terjadinya hiperlipidemia 

pada pasien SN diakibatkan oleh hipoalbuminemia yang memicu terjadinya 

peningkatan sintesis dari semua bentuk protein plasma termasuk lipoprotein 

(Robbins & Kumar, 1995; Geary & Schaefer, 2008; McCance & Huether, 2014; 

Vaziri, 2016; Arsita, 2017). 

Penatalaksanaan terapi sindrom nefrotik pada pasien diberikan berdasarkan 

gejalanya atau secara simtomatik (Merseburger & Moul, 2014). First line untuk 

pengobatan SN diberikan kortikosteroid, golongan kortikosteroid dapat 
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memberikan efek anti-inflamasi sehingga mampu mengatasi proteinuria. 

Kortikosteroid yang biasa digunakan adalah prednison (Geary & Schaefer, 2008; 

Trihono et al., 2012).  Pada pasien SN manifestasi edema dapat terapi dengan 

pemberian diuretik secara benar (Brunton et al., 2011). Penggunaan diuretik yang 

paling banyak digunkan adalah loop diuretic yaitu furosemid. Jika pemberian 

diuretik tidak berhasil mengurangi edema dapat diberikan terapi infus albumin 20 - 

25% (Geary & Schaefer, 2008; Trihono et al., 2012). Manifestasi hiperlipidemia 

pada SN dapat diterapi dengan obat penurun lemak atau obat antihiperlipidemia  

yaitu golongan statin dan turunan asam fibrat (Dipiro et al., 2005). Obat golongan 

statin yang digunakan untuk terapi SN antara lain lovastatin dan atorvastatin 

(Pardede, 2017). Pada SN yang ditemukan tanda – tanda adanya infeksi, maka dapat 

diberikan antibiotik antara lain penisilin, sefalosporin dan makrolid (Ponticelli & 

Glassock, 2009). Selain kortikosterid sebagai terapi proteinuria digunakan juga 

beberapa antihihipertensi yang telah terbukti mempunyai sifat terapi proteinuria 

seperti Angiotensin II receptor blocker (ARB) dan Angiotensin converting enzyme 

inhibitor (ACEI) yang telah banyak digunakan untuk mengurangi proteinuria 

(Pardede, 2017). Obat golongan ACEI yang digunakan untuk terapi SN antara lain 

captopril, enalapril dan lisinopril. Sedangkan obat golongan ARB yang biasanya 

digunakan untuk terapi SN yaitu losartan dalam dosis tunggal 0,75 mg/kgbb 

(Trihono et al., 2012). 

Proteinuria masif merupakan tanda khas pada SN dimana terdapatnya 

protein dalam urin yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas glomerulus dan 

hilangnya muatan listrik negatif yang memicu terjadinya peningkatan filtrasi 

protein plasma yang berakibat pada hilangnya protein plasma terutama albumin dan 

beberapa immunoglobulin pada seluruh membran flometular glomerulus yang 

mengalami kerusakan. Proteinuria yang menjadi sumber dari manifestasi gejala 

klinis lainnya seperti edema, hipoalbuminemia dan hiperlipidemia. Proteinuria 

biasanya ditandai dengan dideteksinya protein sebesar > 3,5 g/24 jam atau 0,05 g/kg 

BB/hari pada anak-anak (Robbins & Kumar, 1995; O’Callaghan, 2009; Arsita, 

2017; McCance & Huether, 2019). 

Menurut UNC Kidney Center  dan Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO) bahwa penggunaan obat antihipertensi yaitu ARB sebagai 
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agen terapi proteinuria dapat mengurangi proteinuria hingga 40% - 50%  (KDIGO, 

2012; UNC Kidney Center, 2018). ARB bekerja dengan cara menduduki 

angiotensin II reseptor AT1 secara selektif dan kompetitif sehingga angiotensin II 

tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Dengan dihambatnya angiotensin II 

dapat menyebabkan vasodilatasi arteriol eferon yang menyebabkan terjadinya 

penurunan tekanan intraglomerular, hal tersebut menyebabkan penurunan 

transportasi protein diseluruh filter glomelurus sehingga terjadi penurunan 

proteinuria (Elliott et al., 2017; Brunton et al., 2018; Kliegman et al., 2018). Pada 

pasien SN yang disebabkan DM, ARB digunakan sebagai lini pertama dalam 

menurunkan proteinuria, efek lain dari penghambatan angiotensin II menyebabkan 

terhentinya akitivasi dari TGF- β laten menjadi TGF- β dalam ginjal sehingga tidak 

terjadi penebalan membran basal glomerulus dan ekspansi matriks mesangial yang 

dapat mengarah ke glomerulosklerosis (Toto, 2001; Lee, 2013).   

Berdasarkan hasil penelitian dari Jo YI et al. (2016) yang bertujuan untuk 

membandingkan efek penurunan proteinuria dari valsartan dengan dosis rendah  

dengan valsartan dosis normal pada pasien dengan proteinuria minimal menyatakan  

bahwa sebanyak 43 pasien dari 5 rumah sakit antara mei 2008 sampai januari 2010 

diberikan Valsartan dengan perbedaan dosis kelompok pertama diberikan valsartan 

dosis yang rendah (1 x 40 mg) PO sampel sebanyak 23 orang (ratio laki-laki : 

perempuan, 7 : 16) dan kelompok kedua diberikan valsartan dosis normal (1 x 80 

mg) PO sampel sebanyak 20 orang (ratio laki-laki : perempuan, 9 : 11) untuk 

menurunkan proteinuria. Pada penggunaan valsartan dengan dosis normal maupun 

dosis rendah dapat mengurangi proteinuria pada pasien dengan proteinuria 

minimal. Dalam penelitian lain yang bertujuan untuk membandingkan perbedaan 

dosis dari valsartan dalam menurunkan proteinuria juga menyebutkan bahwa 

penggunaan valsartan selama 12 bulan dari oktober 2013 sampai oktober 2014 di 

Rumah Sakit Kota Zaozhuang, sebanyak 86 pasien usia ≥ 18 tahun sampai < 75 

tahun untuk menurunkan proteinuria dalam kelompok dosis yang berbeda pada 

kelompok pertama diberikan valsartan (1 x 80 mg) PO sebanyak 28 orang, 

kelompok kedua diberikan valsartan (1 x 160 mg) PO sebanyak 29 orang, dan 

kelompok ketiga diberikan valsartan dan takrolimus (1 x 160 mg dan 1 x 0,1 mg/kg) 

PO sebanyak 29 orang. Pada tiga kelompok tersebut tidak memberikan hasil 
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perbedaan yang signifikan secara statistik dalam menurunkan proteinuria dan pada 

kelompok pertama dapat menurunkan proteinuria  lebih banyak daripada kelompok 

kedua dan ketiga (Jin et al., 2016).  

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai studi penggunaan obat golongan Angiotensin II Receptor Blocker 

(ARB) pada pasien sindrom nefrotik, hal tersebut dilakukan untuk menunjang 

pengobatan yang rasional dan optimal dengan target terapi untuk mengurangi 

proteinuria pada pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diajukan permasalahan sebagai 

berikut : Bagaimana pola penggunaan golongan Angiotensin II Receptor Blocker 

(ARB) pada pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat golongan 

Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) pada pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

   Mengetahui pola penggunaan meliputi dosis obat, rute pemberian, frekuensi 

dan lama penggunaan obat golongan ARB pada pasien sindrom nefrotik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap 

terkait dengan penggunaan obat golongan ARB pasien sindrom nefrotik sehingga 

dapat memberikan masukan pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu media 

informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk pelayanan 

kefarmasian klinis, terutama pada pasien sindrom nefrotik. 


