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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sindrom nefrotik (SN) merupakan gejala kompleks termasuk proteinuria (> 

3,5 g/24 jam), edema, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Penyakit ini 

ditandai dengan kerusakan dari dinding kapiler glomeruli, yang mengubah 

kapasitas dalam memilih zat yang diangkut dalam darah (Merseburger et al., 2014). 

Menurut Kaneko, (2016), sindrom nefrotik (SN) ditandai oleh proteinuria berat 

(protein urin harian ≥3.0–3.5 g pada orang dewasa atau rasio protein-kreatinin urin 

≥2000 mg/g atau ≥ 300 mg/dL atau 3+ protein pada dipstick urin pada anak-anak). 

Kebocoran jumlah serum protein secara besar-besaran ke dalam urin menyebabkan 

hipoalbuminemia (≤ 2,5 g/dL), edema, keadaan hiperkoagulasi, tingkat penyakit 

infeksi yang lebih tinggi, dan disregulasi keseimbangan cairan. Etiologi SN 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, sindrom nefrotik primer yang 

terbagi menjadi dua yaitu idiopatik dan kongenital. Dan yang kedua SN sekunder 

yang terkait dengan penyakit sistemik (Teeninga, 2013). 

Sindrom nefrotik diseluruh dunia tingkat insidensinya pada anak berumur 

dibawah 16 tahun sekitar 2 hingga 7 kasus per 100.000 dengan tingkat prevalensi 

sebesar 16 kasus per 100.000. Tingkat keparahan penyakit berada pada umur 2-5 

tahun. Pada dewasa, pria mempunyai resiko mengalami SN dua kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita. Sedangkan anak-anak berpotensi 15 kali lebih tinggi 

dari orang dewasa. Jepang merupakan negara dengan angka kematian tertinggi di 

dunia akibat SN, yaitu 447 kematian setiap tahunnya, diikuti Mesir dan Amerika 

Serikat berturut-turut sebesar 243 kematian/tahun dan 153 kematian/tahun (Khider 

et al., 2017). Menurut Banh et al., (2016), penyakit SN pada orang Asia Selatan 

memiliki tingkat insiden 15,8/100.000 dan rasio insiden sebesar 6,61 dibandingkan 

dengan orang Eropa dari 2001-2011. Sebaliknya, orang Asia Tenggara atau Asia 

Timur memiliki kejadian sebesar 1,81/100.000 dengan rasio tingkat kejadian 0,76 

dibandingkan dengan orang Eropa pada tahun 2011. Studi yang dilakukan dengan 

menggunakan data rekam medik pasien SN secara deskriptif restrospektif pada 

tahun 2001 hingga 2007 di RSUP Sanglah, Denpasar didapatkan data sebanyak 68 

pasien SN yang terdiri dari anak-anak dengan usia antara 6 bulan  hingga 11 tahun 
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yang terdiri dari 50 laki-laki dan 18 perempuan dengan perbandingan rasio 2,7:1 

(Nilawati, 2012). 

Pada SN ditandai seperti gejala penyakit ginjal, yaitu kehilangan protein 

dalam urin yang menghasilkan penurunan tekanan osmotik plasma dan penurunan 

kemampuan kapiler untuk menahan cairan mengakibatkan edema perifer umum. 

Kehilangan proteinuria secara terus menerus juga dapat menyebabkan mengecilnya 

otot tubuh yang dapat dikaburkan dengan edema yang terjadi. Selain itu, 

peningkatan kolesterol total plasma, kolesterol LDL, trigliserida biasanya 

mengiringi penyakit yang terjadi pada glomerulus terutama yang berkaitan dengan 

proteinuria berat dan hipoalbuminemia dikarenakan penurunan konsentrasi 

albumin plasma dan peningkatan ekskresi protein menyebabkan perubahan 

metabolisme lipoprotein (Ponticelli & Glassock, 2009; Boron & Boulpaep, 2012; 

Vaziri, 2016; Schrier, 2018) 

Tata laksana pasien yang memiliki tanda klinis sebagai SN disarankan untuk 

diberikan perawatan intensif di rumah sakit. Kortikosteroid merupakan pengobatan 

awal untuk mengatasi gangguan yang terjadi pada glomerulus ketika tidak ada 

kontraindikasi. Jika terjadi edema berat diberikan diuretik, seperti loop diuretic 

yaitu furosemid dengan dosis 1-3 mg/kgBB dalam sehari. Untuk mencegah 

terjadinya overload cairan dapat diberikan suspensi albumin. Untuk mengatasi 

proteinuria dapat digunakan kortikosteroid, ARB (angiotensin receptor blocker) 

dan ACE inhibitor (Angiotensin converting enzyme inhibitor). Kortikosteroid yang 

sering dipakai ialah prednison. Untuk golongan ACE inhibitor yang digunakan 

antara lain captopril, enalapril, dan lisinopril. Lalu untuk golongan ARB yang 

digunakan adalah losartan. Pada SN juga terjadi peningkatan kolestrol total, 

kolesterol LDL, dan trigliserida sedangkan kolesterol HDL menurun. Hal ini dapat 

dipertimbangan pemberian obat penurun lipid antara lain fibrat seperti gemfibrozil, 

fenofibrat, dan bezafibrat dan inhibitor HMG-CoA reduktase (statin) yaitu 

lovastatin dan atorvastatin (Trihono et al., 2012; Kong et al., 2013; Turner et al., 

2016; Pardede, 2017). 

Hiperlipidemia sering ditemukan pada pasien dengan proteinuria berat 

sehingga disebut sebagai manifestasi klinis dari SN. Meningkatnya ekskresi protein 

sering diikuti oleh keadaan hipoalbuminemia (konsentrasi albumin serum <2,5 
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g/dL) yang selanjutnya menyebabkan hati meningkatkan sintesis lipoprotein 

sebagai kompensasi tubuh atas penurunan kadar albumin dalam hati. Peningkatan 

sintesis lipoprotein ini mengakibatkan peningkatan kolesterol total, trigliserida, 

apolipoprotein B (apoB), dan high-density lipoprotein (HDL). Pada SN kadar 

kolesterol serum dapat mencapai 500 mg/dL dan kadar trigliserida yang sangat 

bervariasi (Kelishadi, 2012; Vaziri, 2016; Feehally et al., 2019). Oleh karena itu, 

diperlukan pemberian terapi untuk menurunkan kadar kolesterol. Statin merupakan 

first-line treatment pada pasien SN dengan hiperlipidemia. Statin dapat mengurangi 

konversi HMG-CoA menjadi mevalonat, sehingga menghambat langkah awal dan 

pembatasan laju dalam biosintesis kolesterol. Statin mempengaruhi kadar kolesterol 

darah dengan menghambat sintesis kolesterol hepatik, yang menghasilkan 

peningkatan ekspresi gen reseptor LDL. Pada SN, statin dapat ditoleransi dengan 

baik dan memiliki efek samping yang rendah. Selain sensitif terhadap reseptor 

LDL, statin juga meningkatkan produksi Apolipoprotein AI (apo AI) dan HDL 

dengan reduksi aktivitas CETP (Cholesterol Ester Transfer Protein) sehingga akan 

menaikkan kadar HDL 3-15% dibandingkan dengan penggunaan obat golongan 

lain. Lalu, statin juga memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan 

meningkatkan fungsi endotel (Buemi et al., 2005; Agrawal et al., 2017; Dewi & 

Merry, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Olbricht et al., 1999, bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas dan keamanan simvastatin, laju penurunan GFR yang diukur 

dengan pembersihan inulin, dan perubahan proteinuria selama periode pengobatan 

dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan multicenter, two-year, double blind, 

placebo controlled study pada 56 pasien dengan glomerulonefritis primer, 

hiperkolesterolemia akibat SN yang diberikan (1x10 mg) po simvastatin 

menghasilkan perubahan berarti dalam kolesterol total, kolesterol LDL (low-density 

lipoprotein), kolesterol HDL (high-density lipoprotein), dan trygliceride masing-

masing -39%, -47%, + 1%, dan -30%. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan 

jangka panjang dengan simvastatin pada pasien SN dengan hiperkolesterolemia 

terbukti aman dan efektif. 

Studi selanjutnya diteliti oleh Langslet et al., 2016, dengan prospective 

study bertujuan untuk mengkarakterisasi efikasi dan keamanan atorvastatin selama 
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3 tahun dan untuk menilai dampak pertumbuhan dan perkembangan pada anak-

anak berusia 6–15 tahun dengan HeFH. Penelitian dilakukan pada 272 pasien yang 

diberikan atorvastatin dengan dosis (1x5 mg) po atau (1x10 mg) po dengan 

peningkatan dosis sampai (1x80 mg) po berdasarkan LDL kolesterol menghasilkan 

penurunan presentasi baseline LDL-C sebanyak 48,3% pada TS 1 dan 39,9% pada 

TS ≥ 2. Hal ini menunjukkan bahwa Atorvastatin yang digunakan selama 3 tahun 

terbukti berkhasiat, tidak mengganggu pertumbuhan, dan ditoleransi baik oleh 

anak-anak maupun remaja dengan HeFH yang berusia 6–15 tahun. 

Jurnal pendukung lainnya yang berjudul Pleiotropic Effects of Statins – 

Basic Research and Clinical Perspectives – yang ditulis oleh Zhou & Liau, 2010, 

menyatakan bahwa statin mempunyai efek untuk meningkatkan fungsi endotel pada 

pasien hiperkolesterolemia dan aterosklerosis melalui jalur yang bergantung pada 

kolesterol dan independen. Peningkatan fungsi endotel ini berkaitan dengan 

endothelium-derived nitric oxide (NO) yang merupakan mediator penting pada 

fungsi endotel. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan studi penggunaan obat 

golongan statin pada pasien Sindrom Nefrotik dengan data rekam medik kesehatan 

(RMK) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah pola pemakaian dari obat golongan statin yang digunakan 

oleh pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pola pemakaian dari obat golongan statin yang 

digunakan oleh pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui pola pemakaian dari obat golongan statin terkait dengan 

dosis, frekuensi, rute pemberian, dan lama penggunaan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1.4.1  Manfaat Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi secara 

lengkap terkait dengan pola penggunaan obat golongan statin pada pasien sindrom 

nefrotik, sehingga dapat memberikan masukan kepada RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu media 

informasi untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan yang berguna dalam 

pelayanan farmasi di bilang klinis, terlebih penggunaan obat golongan statin pada 

pasien dengan sindrom nefrotik. 


