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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sindrom nefrotik (SN) merupakan keadaan dimana terjadi hilangnya 

protein yang berlebih ke dalam urin akibat gangguan filtrasi pada glomerulus 

yang menyebabkan gejala kompleks berupa proteinuria (> 3,5 g / 24 jam), 

hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia (Aminoff et al., 2014). Sindrom 

nefrotik dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya yaitu sindrom nefrotik 

primer dan sindrom nefrotik sekunder. Sindrom nefrotik primer terdiri dari 

idiopatik dan genetik (Teeninga, 2014). Sindrom nefrotik idiopatik 

menggambarkan penyakit atau kondisi yang tidak diketahui penyebabnya, yang 

termasuk kedalam kelompok ini terdiri tiga macam jaringan yaitu minimal change 

nephrotic syndrome (MCNS), focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), dan 

membranouse nephropathy (MN). Sindrom nefrotik genetik merupakan sindrom 

nefrotik kongenital yang diperoleh bawaan dari lahir. Sedangkan sindrom nefrotik 

sekunder merupakan sindrom nefrotik yang dapat disebabkan oleh penyakit, 

seperti diabetes nefropati, amyloidosis, sistemic lupus erythematosus (SLE), dan 

infeksi (Kaneko, 2016 & Turner et al., 2016).  

Menurut penelitian di Amerika Serikat insiden tahunan sindrom nefrotik 

pada orang dewasa adalah tiga per 100.000 orang (Kodner, 2016). Sedangkan di 

Pakistan diperkirakan tingkat prevalensi keseluruhan sindrom nefrotik sebesar 2 

sampai 5 kasus per 100.000 anak dengan prevalensi kumulatif sebesar 15,5 kasus 

per 100.000 pada usia anak-anak (Najam-ud-Din et al., 2013). Di Indonesia 

sendiri berdasarkan catatan pada ruang perawatan anak RSUP Sanglah Denpasar 

selama periode 6 tahun (2001-2007), terdapat 68 anak menderita sindrom nefrotik. 

Usia penderita berkisar antara 6 bulan sampai 11 tahun (rata-rata 5,1) dengan laki-

laki berjumlah 50 (73,5%) sedangkan perempuan berjumlah 18 (26,5%) dengan 

rasio 2,7: 1 (Nilawati, 2012). Sementara di dunia tercatat bahwa negara Jepang 

diketahui sebanyak 477 mengalami kematian akibat sindrom nefrotik, kemudian 

disusul negara Mesir sebanyak 243 anak-anak mengalami kematian, dan negara 

selanjutnya United State dengan 153 yang mengalami kematian akibat sindrom 

nefrotik (Khider et al., 2017). 
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Pada pasien sindrom nefrotik terjadi kondisi proteinuria (hilangnya protein 

berlebih) akibat adanya peningkatan permeabilitas kapiler terhadap protein yang 

disebabkan oleh kerusakan dinding kapiler glomeruli sehingga terjadi gangguan 

filtrasi pada glomerulus. Kondisi proteinuria akan mengarah ke hipoalbuminemia. 

Edema juga merupakan gejala yang sering terjadi akibat kondisi hipoalbuminemia 

yang menyebabkan tekanan onkotik plasma menurun sehingga terjadi manifestasi 

edema (Merseburger et al., 2014). Hiperlipidemia merupakan gejala umum dari 

sindrom nefrotik akibat peningkatan sintesis lipoprotein di hati, gangguan 

transport lipid dan menurunnya katabolisme lipid (Agrawal, 2016). 

Penanganan sindrom nefrotik berfokus untuk mengurangi keadaan klinis 

gejala pada pasien sindrom nefrotik dengan beberapa penanganan. Pada kondisi 

proteinuria, kortikosteroid merupakan pengobatan awal untuk mengatasi 

gangguan yang terjadi pada glomerulus yang mempunyai aktivitas sebagai 

antiinflamasi sehingga dapat mengatasi proteinuria. Kortikosteroid yang biasa 

digunakan yaitu prednison. Sementara penggunaan ACE inhibitor dan ARB juga 

diperlukaan untuk mengurangi proteinuria. Cara kerja kedua obat ini dengan 

menurunkan ekskresi protein di urin melalui penurunan tekanan hidrostatik dan 

mengubah permeabilitas glomerulus. Obat yang biasa digunakan pada golongan 

ACEI meliputi kaptopril, enalapril, dan lisinopril. Sedangkan untuk golongan 

ARB seperti losartan. Pada sindrom nefrotik, apabila terdapat hiperlipidemia 

dapat diberikan obat untuk menurunkan kadar kolesterol seperti inhibitor 

HMgCoA reduktase (statin). Terapi statin yang biasa diberikan yaitu lovastatin 

dan atorvastatin. Terapi albumin dapat ditambahkan pada kondisi 

hipoalbuminemia berat ( 1 g/dL). Apabila terdapat gejala infeksi, maka perlu 

diberikan terapi antibiotik yang tepat. Keadaan edema yang terjadi pada pasien 

sindrom nefrotik diatasi dengan pemberian terapi diuretik. Penggunaan diuretik 

bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran urin oleh ginjal dengan mengubah 

kondisi natrium. Peningkatan ekskresi natrium menyebabkan penigkatan ekskresi 

air. Terapi yang biasa diberikan yaitu diuretik kuat (loop diuretic) seperti 

furosemid dengan  (Trihono et al., 2012; Dewi & Mery, 2017; Dipiro et al., 2017;  

Pardede, 2017). 
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Edema pada pasien sindrom nefrotik terjadi kqrena kondisi 

hipoalbuminemia yang menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma, 

sehingga cairan bergeser dari intravaskular ke jaringan interstisium menyebabkan 

kondisi edema. Akibatnya terjadi penurunan volume (hipovolemia) dan 

meningkatkan pelepasan hormon antidiuresis, sehingga terjadi retensi air dan 

natrium. Retensi natrium dan air oleh ginjal menyebabkan cairan ekstraseluler 

meningkat sehingga terjadi edema (McCance & Hueter, 2014; Arsita, 2017).  

Terapi lini pertama untuk edema pada sindrom nefrotik adalah diuretik 

kuat (loop diuretic), yang biasa diberikan yaitu Furosemid. Untuk terapi tambahan 

diuretik lini kedua biasanya digunakan pada pasien yang tidak mengalami 

penurunan edema jika hanya diberikan loop diuretic, meliputi antagonis 

aldosteron (spironolakton) atau amilorida dan diuretik thiazid (Turner et al., 

2016). Apabila pemberian diuretik tidak berhasil, biasanya karena terjadi 

hipovolemia atau hipoalbuminemia berat ( 1 g/dL), dapat diberikan infus 

albumin 20-25 % selama 2 - 4 jam yang digunakan untuk menarik cairan dari 

jaringan intestisial dan diakhiri dengan pemberian loop diuretic seperti furosemid 

(Trihono et al., 2012). Karena retensi garam oleh ginjal pada pasien sindrom 

nefrotik cukup besar, maka loop diuretic yang kuat seperti furosemid harus 

diberikan (Arsita, 2017). Furosemid diberikan dengan dosis pada anak yaitu 1-3 

mg/kgBB/hari, sedangkan pada orang dewasa dosis yang dapat diberikan 40-80 

mg setiap hari. Mekanisme kerja furosemid yaitu menghambat kotransport Na-K-

2Cl pada ascendending limb di lengkung henle, sehingga meningkatkan eliminasi 

natrium, kalium, dan klorin (Trihono et al., 2012; Kaku, 2015) 

Berdasarkan penelitian Kalra et al., 2017, digunakan diuretik kuat yaitu 

furosemid sebagai terapi edema pada pasien sindrom nefrotik. Sebanyak 23 anak 

dengan sindrom nefrotik diberikan furosemid secara intravena dengan dosis (1× 1 

mg/kg) iv. Hasil yang diperoleh menunjukkan 19 anak memiliki output urin yang 

baik, sedangkan 4 anak yang tersisa mempunyai output urin kurang baik dalam 

waktu 2 jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa furosemid dapat digunakan 

untuk terapi diuretik pada pasien sindrom nefrotik.  

Penelitian lain dilakukan oleh Phakdeekitcharoen & Booyanwat, 2012, 

pada pasien Chronic kidney disease (CKD) dengan edema dan hipoalbuminemia.  
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Sebanyak 24 pasien diberikan terapi furosemid (1×40 mg) iv dan kombinasi 

furosemid (1×40 mg) iv dengan albumin (1×50 mg) iv. Setelah 6 jam pemberian 

terapi terdapat perbedaan signfikan kenaikan volume urin dan urin natrium antara 

terapi furosemid dan kombinasi furosemid dengan albumin. Sedangkan setelah 24 

jam tidak terdapat perbedaan signifikan kenaikan volume urin dan urin natrium 

antara terapi kedua kelompok tersebut. Sehingga kombinasi furosemid dan 

albumin hanya memiliki khasiat pada terapi jangka pendek dibandingkan 

penggunaan furosemid saja dalam meningkatkan diuresis air dan natrium pada 

pasien Chronic kidney disease (CKD) hipoalbuminemia.  

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka perlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai studi penggunaan furosemid pada pasien sindrom nefrotik 

sehingga dapat menurunkan gejala klinis berupa edema pada penderita sindrom 

nefrotik. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diajukan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimana pola penggunaan furosemid pada pasien sindrom nefrotik 

(SN) di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui pola penggunaan furosemid pada pasien sindrom nefrotik 

(SN) di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan obat meliputi dosis, rute pemberian, 

frekuensi dan lama pemberian furosemid pada pasien sindrom nefrotik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

penatalaksanaan terapi pada pasien sindrom nefrotik guna meningkatkan kualitas 

hidup pasien melalui peningkatan pelayanan rumah sakit. 

1.4.2 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

bagaimana pola penggunaan furosemid pada pasien sindrom nefrotik (SN) di 
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RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya serta mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan guna tercipta pengobatan yang optimal dan rasional. 

 


