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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Sindrom Nefrotik (SN) merupakan gejala klinik yang didefinisikan dengan 

proteinuria > 3,5 g/hari pada orang dewasa dan 40 mg/m
2
/jam pada anak – anak 

yang dikaitkan dengan kondisi hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia 

(Feehally et al., 2019). Sindrom ini muncul sebagai akibat kegagalan glomerulus 

dalam memfiltrasi protein ke kapsula bowman karena adanya kelainan struktural 

atau kerusakan pada dinding kapiler glomerulus (Steddon et al., 2014). 

Berdasarkan penyebabnya, SN diklasifikasikan menjadi dua yaitu SN primer dan 

SN sekunder. SN primer dikaitkan dengan kondisi idiopatik dan kongenital, 

sedangkan SN sekunder dikaitkan dengan penyakit sistemik, seperti infeksi, 

diabetes melitus, penyakit lupus sistemik, dan amiloidosis. Berdasarkan 

histopatologinya, SN idiopatik dibedakan menjadi tiga, yaitu minimal change 

disease (MCD), focal and segmental glomerulosclerosis (FSGS) dan membranous 

nephropathy (MN) (Teeninga, 2013; McCance & Huether, 2014). Ketiga penyakit 

tersebut merupakan penyakit langka yang menyebabkan morbiditas serius dan 

mortalitas yang tinggi, yaitu sekitar 15 % di Amerika Serikat pada tahun 2008 

(Gadegbeku et al., 2013). 

Menurut studi penelitian pada tahun 2016, diperkirakan terdapat 2 – 4 per 

100.000 anak di Inggris dengan SN setiap tahunnya. Mayoritas pasien berusia 

kurang dari 6 tahun (80%) dan terdapat predisposisi pada anak laki – laki, sebesar 

2 : 1 (Wang & Greenbaum, 2019). Dibandingkan dengan Eropa, Asia Selatan 

memiliki insiden SN yang lebih tinggi, yaitu sebesar 7,4 – 16,9 per 100.000 orang 

(Chanchlani & Parekh, 2016). Data mortalitas SN menyebutkan bahwa SN 

menjadi penyebab pada 447 kematian di Jepang, 243 kematian di Mesir, dan 153 

kematian di negara perserikatan (US) di setiap tahunnya (Khider et al., 2017). Di 

Indonesia, SN merupakan penyakit ginjal paling banyak yang menyerang anak – 

anak dengan persentase hingga 35 % (Avner et al., 2016). Setiap tahunnya telah 

dilaporkan terjadi 6 per 100.000 kasus yang baru, dengan perbandingan anak laki 

– laki dan perempuan adalah 2 : 1. Hingga pertengahan abad ke – 20, morbiditas 

SN diperkirakan akan  terus meningkat hingga > 50 % (Pramana et al., 2013). 
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Data di laboratorium / SMF Ilmu Kesehatan Anak FK Unibraw – RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang pada periode Januari 2002 hingga Desember 2006, menunjukkan 

terdapat 101 (34 %) pasien dengan SN dari 297 kasus penyakit ginjal (Ismail et 

al., 2012).  

SN terjadi akibat adanya gangguan atau kerusakan pada membran filtrasi 

glomerulus dan memicu timbulnya respon inflamasi, sehingga menginduksi 

peningkatan permeabilitas membran terhadap protein dan hilangnya muatan listrik 

negatif. Akibatnya, tubuh akan mengalami kondisi proteinuria. Proteinuria pada 

anak ditandai dengan hasil urinalisis dipstik 3+ atau rasio kreatinin >2 – 3 mg/mg. 

Sementara itu, proteinuria pada orang dewasa ditandai dengan hasil urinalisis 

dipstik 3+ - 4+, atau rasio protein kreatinin urin >3 – 3,5 mg/mg (Duffy et al., 

2015; McCloskey & Maxwell, 2017). Kondisi proteinuria yang berat sering kali 

disertai dengan hipoalbuminemia, yang ditandai dengan konsentrasi serum 

albumin <2,5 g/dL. Akibatnya, terjadi penurunan tekanan onkotik plasma yang 

menyebabkan munculnya edema dan peningkatan produksi lipid oleh hati sebagai 

kompensasi tubuh dalam mempertahankan tekanan onkotik tersebut. Edema 

ditandai dengan adanya retensi cairan dalam tubuh, sementara hiperlipidemia 

ditandai dengan peningkatan kadar LDL yaitu >130 mg/dL, trigliserida >200 

mg/dL, kolesterol total hingga >500 mg/dL, dan penurunan kadar HDL yaitu <35 

mg/dL (Buemi et al., 2005; McCance & Huether, 2014; Turner et al., 2016; 

Arsita, 2017; Pardede, 2017; Feehally et al., 2019). 

Pengendalian SN bertujuan untuk mengatasi gejala – gejala yang timbul 

(Kora, 2016). Kortikosteroid merupakan pengobatan insial pada SN untuk 

mengatasi adanya inflamasi pada glomerulus dan mereduksi proteinuria. 

Kortikosteroid yang sering digunakan ialah prednison. Gejala edema diatasi 

melalui pemberian golongan diuretik untuk merangsang diuresis dan natriuresis. 

Diuretik yang biasa digunakan ialah golongan loop diuretic, yaitu furosemid. 

Apabila terjadi hipovolemia, dapat diberikan infus albumin 20% atau 25% guna 

meningkatkan tekanan onkotik plasma dan menarik cairan dari jaringan 

interstisial. Selanjutnya, kondisi hiperlipidemia dapat diatasi dengan golongan 

statin, seperti lovastatin dan atorvastatin untuk menurunkan kadar kolesterol. 

Pasien SN akan cenderung mengalami infeksi akibat hilangnya imunoglobuin 
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bersama dengan urin akibat kondisi proteinuria. Jika pasien mengalami infeksi, 

dapat diberikan antibiotik golongan penisilin, sefalosporin, atau makrolida. 

Pemberian antibiotik juga memberikan efek terhadap penurunan proteinuria pada 

pasien SN. Agen terapi proteinuria lainnya ialah golongan Angiotensin Receptor 

Blockers (ARB) dan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I), yang 

bekerja dengan cara mempengaruhi tekanan darah renal melalui sistem renin 

angiotensin aldosteron. Golongan ARB dan ACE-I digunakan untuk pasien 

dengan sindrom nefrotik resisten steroid. Golongan ARB yang biasa digunakan 

ialah losartan, sementara golongan ACE-I yang biasa digunakan ialah captopril, 

enalapril, lisinopril, dan ramipril (Ponticelli & Glassock, 2009; Teeninga, 2013; 

Duffy et al., 2015; Pardede, 2017; Weinacker & Ang, 2017; Joannidis & Hoste, 

2018).  

Proteinuria terjadi akibat meningkatnya permeabilitas dinding kapiler 

glomerulus terhadap makromolekul, seperti protein dan menurunnya reabsorpsi 

tubular dari protein yang disaring (Cross, 2019). Proteinuria merupakan faktor 

prognostik merugikan dalam perkembangan SN dan penyakit ginjal yang 

progresif. Protein yang berada pada membran kapiler glomerulus dapat 

merangsang proses inflamasi yang dapat mengakibatkan fibrosis interstisial. 

Dengan demikian, diperlukan suatu terapi proteinuria guna mencegah risiko 

kehilangan fungsi ginjal (McCance & Huether, 2014). ACE-I merupakan terapi 

suportif pengendalian proteinuria pada sindrom nefrotik. ACE-I memiliki 

pengaruh terhadap hemodinamik ginjal yang mengarah pada penurunan tekanan 

intraglomerular yang dapat memicu perbaikan selektifitas glomerulus, sehingga 

terjadi penurunan kadar proteinuria (Galle, 2008; Prabu & Shatri, 2015). Selain 

itu, ACE-I memiliki sifat renoprotektan dengan cara mengendalikan peningkatan 

sitokin proinflamasi, yaitu (TGF)-β1 dan (PAI)-1 dalam serum, serta melakukan 

remodeling komponen sel glomerulus (Macconi, 2010). ACE-I diberikan mulai 

dari dosis terendah dan selanjutnya dititrasi hingga dosis maksimum yang dapat 

ditoleransi (bpac.org). Penggunaan golongan ACE-I dengan dosis tinggi dinilai 

lebih efektif dalam menurunkan proteinuria pada SN daripada penggunaan dengan 

dosis kecil (Gennari, 2001).  



4 
 

 
 

Pada sebuah penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas 

Banaras Hindu, India pada bulan April 1999 dan November 2000, bertujuan untuk 

membandingkan penggunaan obat ramipril (ACE-I) dan verapamil (CCB) sebagai 

agen terapi proteinuria pada pasien sindrom nefrotik resisten steroid. Sebanyak 17 

pasien sindrom nefrotik resisten steroid dengan proteinuria yang persisten > 3,5 

g/hari, secara acak diterapi dengan menggunakan golongan ACE-I, yaitu ramipril 

(1 x 2,5 – 5,0 mg) PO yang dapat ditingkatkan hingga dosis maksimum 10 

mg/hari dan golongan Calcium Channel Blocker (CCB), yaitu verapamil (1 x 120 

mg) PO yang dapat ditingkatkan hingga dosis maksimum 240 mg/hari. Penelitian 

dilanjutkan dengan melakukan peninjauan terhadap kadar proteinuria setiap 24 

jam pertama selama 12 bulan, dan didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan kadar 

proteinuria dengan rata – rata hasil dari 6319,44 ± 1971.70 mg/hari menjadi 

1852,44 ± 1813,74 mg/hari pada pasien dengan terapi ramipril, serta dari 5332,87 

± 1947,47 mg/hari menjadi 2759,37 ± 1929,6 mg/hari pada pasien dengan terapi 

verapramil. Selain itu, selama masa studi 12 bulan, pada kelompok ramipril 

didapatkan hasil sebanyak 2 pasien (22,22 %) mengalami remisi (proteinuria < 

300 mg/hari), 4 pasien (44,44 %) mengalami proteinuria dengan rentang 301 – 

1000 mg/hari, dan 3 pasien lainnya (33,33 %) masih mengalami proteinuria 

nefrotik (proteinuria > 3,5 g/hari). Sementara pada kelompok verapamil 

didapatkan hasil sebanyak 1 pasien (12,5 %) mengalami remisi, 4 pasien (50 %) 

mengalami proteinuria dengan rentang 301 – 1000 mg/hari, dan 3 pasien lainnya 

(37,5 %) masih mengalami proteinuria nefrotik. Dengan demikian, ramipril 

terbukti memiliki kemampuan untuk mereduksi proteinuria yang lebih baik dari 

verapamil (Kumar et al., 2004). 

Dalam penelitian lain yang bertujuan untuk mengetahui efek ACE-I pada 

kondisi proteinuria, dilakukan evaluasi terhadap 30 pasien sindrom nefrotik 

resisten steroid. Sebanyak 15 pasien diterapi dengan enalapril (1 – 4) x 5 mg PO 

pada kelompok studi dan 15 pasien lainnya diberikan terapi suportif melalui 

pengendalian edema dan pemberian antihipertensi selain golongan ACE-I dan 

CCB pada kelompok kontrol. Setelah dilakukan studi selama 12 minggu, 

didapatkan penurunan proteinuria yang signifikan pada kelompok studi, yaitu dari 

4,15 ± 0,65 g/hari menjadi 1,34 ± 0,66 g/hari dengan rata – rata penurunan 
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proteinuria adalah sebesar 67,88% ± 16,38%. Sementara itu, tidak ada penurunan 

proteinuria yang signifikan saat pengamatan pada kelompok kontrol. Dengan 

demikian, enalapril terbukti dapat mengurangi proteinuria secara signifikan pada 

pasien sindrom nefrotik resisten steroid (Arora et al., 2002). 

Dari penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai studi penggunaan obat golongan ACE-I yang meliputi dosis, cara 

penggunaan, dan aturan pemakaian pada penderita SN dengan target terapi yang 

ingin dicapai ialah mengurangi kadar protein urin. 

1.2       Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat golongan Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitors (ACE-I) pada pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang? 

1.3      Tujuan Penelitian 

1.3.1    Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat golongan Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitors (ACE-I) pada pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

1.3.2    Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan obat golongan Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitors (ACE-I) yang meliputi nama obat, dosis, frekuensi, rute 

pemberian, dan lama penggunaan obat pada pasien sindrom nefrotik. 

1.4      Manfaat Penelitian 

1.4.1    Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

penatalaksanaan terapi pada pasien sindrom nefrotik guna mencapai peningkatan 

kualitas hidup pasien melalui pelayanan rumah sakit yang lebih baik. 

1.4.2    Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi tentang pola 

penggunaan obat golongan ACE-I pada terapi sindrom nefrotik. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga tercipta pengobatan yang 

optimal dan rasional. 


