
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gangguan ginjal kronis (chronic kidney disease) merupakan suatu 

gangguan atau kerusakan fungsi maupun struktur ginjal dengan maupun tanpa 

penurunan laju filtrasi glumerulus disertai manifestasi kelainan patologi ginjal 

selama tiga bulan atau lebih. Penyebab terjadinya gangguan ginjal kronis 

diantaranya karena diabetes melitus, hipertensi, glomerulonefritis, malformasi 

pada saluran perkemihan, infeksi saluran kencing yang berulang, polikistik ginjal 

dan sebagainya (K/DOQI, 2002).   

Pasien dengan gangguan ginjal kronis yang memiliki beberapa penyakit 

penyerta, biasanya menggunakan berbagai kombinasi obat.Hal tersebut 

menyebabkan tingginya potensi terjadinya interaksi obat. Pada penelitian oleh 

PERNEFRI (Perkumpulan Nefrologi Indonesia) pada tahun 2011 penyakit 

penyerta pada pasien gangguan ginjal kronis antara lain diabetes melitus, 

hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler (PERNEFRI, 2011).Interaksi obat 

merupakan salah satu dari Drug Related Problems (DRPs) yang berpengaruh pada 

luaran terapi pasien. Interaksi obat dapat menguntungkan secara klinis dan dapat 

pula memiliki efek potensial yang merugikan (Depkes RI, 2000). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mylapuram Rama et al pada tahun 

2012 di rumah sakit Manipal India, diketahui terjadi 474 interaksi obat pada 156 

pasien ginjal kronis dengan 50,63% interaksi obat farmakodinamik dan 46,84% 

interaksi obat farmakokinetik (Rama et al., 2012). Dalam penelitian  Marquito 

pada tahun 2014 di Brazil didapatkan kasus interaksi obat 0,4% kontraindikasi 

absolut, 16,8% kontraindikasi mayor, 76,9%  moderat, dan 5,9% minor yang 

diambil dari resep kunjungan terakhir di klinik pada pasien gangguan ginjal kronis 

(Marquito et al.,2014). Pengaruh terjadinya interaksi obat dapat menyebabkan 

kadar obat menurun (mengarah pada penurunan efek terapi) dan kadar obat 

meningkat (mengarah pada toksisitas obat) (Hegde et al., 2015). 
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Berdasarkan penelitian oleh Mylapuram Rama et al dan Marquito et al, 

pasien dengan gangguan ginjal kronis beresiko tinggi mengalami interaksi obat 

mayor, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk melihat potensi interaksi obat 

pada pasien gangguan ginjal kronis. Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Moewardi 

karena merupakan rumah sakit pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan 

terbesar di Surakarta, dengan data pasien gangguan ginjal kronis yang menjalani 

rawat inap pada tahun 2014 didapatkan 975 pasien. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik satu permasalahan yaitu 

“Seberapa besarkahpotensiinteraksi obat pada pasien gangguan ginjal kronis di 

instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Tahun 2014?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi interaksi obat pada pasien 

gangguan ginjal kronis di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2014.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Gangguan Ginjal Kronis 

a. Definisi 

Gangguan ginjal kronis atau Chronic Kidney Disease (CKD), juga dikenal 

sebagai penyakit ginjal progresif, atau chronic renal insufficiency adalah keadaan 

dimana terdapat kerusakan ginjal atau penurunan dari laju filtrasi glomerulus yang 

dialami selama 3 bulan atau lebih. Gangguan ginjal kronis (GGK) juga bisa 

didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal yang progresif secara cepat dalam 

beberapa bulan hingga tahun, jika dialami dalam beberapa hari hingga minggu 

merupakan kerusakan ginjal akut atau acute renal failure (Schonder, 2008). 

Gangguan ginjal kronis merupakan proses patofisiologis yang memiliki 

etiologi yang bermacam-macam yang dapat menyebabkan fungsi ginjal menurun 

secara progresif yang dapat mengakibatkan gagal ginjal. Sedangkan pengertian 

gagal ginjal sendiri adalah keadaan klinis dari fungsi ginjal yang menurun dan 
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bersifat ireversibel atau tidak bisa balik atau sembuh ke keadaan normal lagi. 

Terapi gagal ginjal dilakukan dengan dialisis maupun transplantasi ginjal 

(Suwitra, 2009). 

b. Klasifikasi 

Klasifikasi gangguan ginjal kronis didasarkan pada diagnosis etiologi 

tercantum pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi gangguan ginjal kronisberdasarkan diagnosis etiologi 

Penyakit Tipe mayor (contoh) 

Penyakit pada transplantasi Rejeksi kronik 

Penyakit recurrent (glomerular) 

Transplant glomerulophaty 

Keracunan obat (siklosporin/takrolimus) 

Penyakit ginjal diabetes Diabetes tipe 1 dan 2 

Penyakit ginjal non diabetes Penyakit kistik (ginjal polikistik) 

Penyakit tubulointerstitial (batu, obstruksi, pielonefritis 

kronik, keracunan obat) 

Penyakit glomerular (penyakit autoimun, neoplasia, infeksi 

sistemik obat) 

Penyakit vascular (hipertensi) 

(Suwitra, 2009) 

Sedangkan klasifikasi gangguan ginjal kronis berdasarkan derajat penyakit dilihat 

dari laju filtrasi glomerulus atau Glomerular Filtration Rate (GFR) tercantum 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi CKD berdasarkan derajat penyakit 

Derajat Penjelasan GFR (ml/menit/1,73m
2
) 

1 Kerusakan ginjal dengan GFRnormal atau ↑ ≥ 90 

2 Kerusakan ginjal dengan GFR ↓ ringan 60 – 89 

3 Kerusakan ginjal dengan GFR ↓ sedang 30 – 59 

4 Kerusakan ginjal dengan GFR ↓ berat 15 – 29 

5 Gagal ginjal < 15 

Cara menghitung laju filtrasi glomerulus dapat dihitung dengan rumus 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) yaitu, 

GFR (ml/menit/1,73m
2
) = 170 x (Pcr)

-0,999
 x [age]

-0.176
 x [0,762 jika pasien wanita] 

x [1,18 jika pasien kulit hitam] x [SUN]
-0,170

 x [Alb]
0,318 

  dimana  Pcr = Plasma Kreatinin 

    Age = Umur  

    SUN = Serum nitrogen concentration 

    Alb = Serum albumin concentration 

(Dowling, 2008) 
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c. Patofisiologi 

  Patofisiologi gangguan ginjal kronis bermula pada kerusakan ginjal dari 

berbagai macam penyebab, seperti pada kista renal penyebabnya adalah polycystic 

kidney disease. Awalnya kerusakan struktural bergantung pada penyakit primer 

yang mempengaruhi ginjal. Kerusakan ginjal disebabkan karena penurunan massa 

nefron, proteinuria serta hipertensi pada kapiler glomerulus (Schonder, 2008). 

  Penurunan massa nefron menyebabkan hipertrofi struktural serta 

fungsional nefron. Penurunan massa nefron merupakan upaya kompensasi yang 

diperantarai molekul vasoaktif berupa growth factors dan sitokin. Hal tersebut 

yang mengakibatkan peningkatan tekanan kapiler glomerulus (Schonder, 2008). 

  Peningkatan tekanan kapiler pada glomerulus yang dapat menyebabkan 

pori-pori di membran glomerulus semakin luas dan mengubah ukuran barier 

selektif yang memungkinkan protein disaring melalui glomerulus. Pada tubulus 

ginjal, protein disaring dan diserap. Proses tersebut dapat mengaktifkan sel-sel 

tubular menghasilkan vasoaktif sitokin dan inflamasi yang menyebabkan 

kerusakan interstitial pada tubulus ginjal sehingga dapat meningkatkan kehilangan 

lebih nefron yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal (Schonder, 2008). 

d. Faktor Resiko 

  Faktor resiko untuk gangguan ginjal kronis / CKD dibagi menjadi 3 

kategori. Kategori pertama,  Susceptibility factors yaitu faktor yang berhubungan 

dengan peningkatan risiko pengembangan gangguan ginjal kronis tetapi secara 

tidak langsung terbukti menyebabkan gangguan ginjal kronis. Susceptibility 

factors  meliputi penurunan massa ginjal, berat badan saat lahir rendah, riwayat 

keluarga menderita penyakit ginjal, dislipidemia, dan usia lanjut. Faktor ini hanya 

bisa dimodifikasi dengan non-farmakologis(Schonder, 2008).  

  Kategori kedua, Initiation factors merupakan faktor yang secara langsung 

menyebabkan penyakit  ginjal kronis dan dimodifikasi dengan terapi farmakologi. 

Initiation factors meliputi diabetes melitus, hipertensi, penyakit autoimun, 

toksisitas obat, dan kelainan saluran kemih. Kategori ketiga, Progression factors 

merupakan faktor yang dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal. Faktor 

inidimodifikasi dengan terapi farmakologi dan non farmakologi. Progression 
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factors meliputi hipertensi, proteinuria, perokok, dan hiperglikemia (Schonder, 

2008). 

e. Gejala 

  Gangguan ginjal kronis memiliki gejala awal seperti edema, sesak nafas, 

kram dan nyeri otot, intoleransi dingin, depresi, kelelahan, kecemasan, dan 

disfungsi seksual (Schonder, 2008). Pada tahap 1 dan 2 gangguan ginjal kronis 

biasanya tidak memiliki gangguan metabolik dan kebanyakan pasien asimtomatik 

atau tidak ada gejala. Gejala biasanya muncul pada tahap 3 dan 4 dengan gejala 

yang sedikit. Gejala khas yang berhubungan dengan gangguan ginjal kronis baru 

muncul pada tahap 5, yaitu mual, muntah, sembelit, kelelahan, nyeri otot, 

pendarahan yang abnormalitas, dan pruritis (Melanie et al., 2007). 

f. Diagnosis 

  Kerusakan ginjal dapat dideteksi secara langsung dan tidak langsung. 

Diagnosis secara langsung dilakukan dengan histopatologi dari biopsi ginjal 

berupa  Computed Tomography (CT), Magnetik Resonance Imaging (MRI), dan 

isotop scanning. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilihat dari urin. 

Peradangan atau fungsi yang tidak normal pada glomerulus dapat menyebabkan 

kebocoran sel darah merah atau protein dalam urin yang dapat terdeteksi sebagai 

proteinuria atau hematuria (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008).  

g. Komplikasi  

  Komplikasi dari gangguan ginjal kronis adalah gangguan cairan dan 

elektrolit, anemia dan penyakit tulang metabolit (Schonder, 2008). Komplikasi 

penyakit ginjal yang sesuai dengan derajat fungsi ginjal dapat dilihat pada tabel 3. 

  Tabel 3. Komplikasi penyakit ginjal sesuai dengan derajat fungsi ginjal  

Derajat Penjelasan GFR 

(ml/menit/1,73m
2
) 

Komplikasi 

1 Kerusakan ginjal dengan GFR normal ≥90 - 

2 Kerusakan ginjal dengan GFR ringan 60-89 Tekanan darah mulai meningkat 

3 Kerusakan ginjal dengan GFR sedang 30-59 Hiperfosfatemia, hiperkalsemia, 

hiperparatiroid, 

hiperhomosistinemia, hipertensi, 

dan anemia. 

4 Penurunan GFR berat 15-29 Asidosis metabolik, 

hiperkalemia, dislipidemia, dan 

malnutrisi. 

5 Gagal ginjal >15 Uremia dan gagal jantung 

       (Suwitra, 2009) 
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h. Pencegahan 

Pencegahan dari penyakit ginjal mempunyai tiga aspek, meliputi : 

1) Primer  

Tujuannya untuk mengurangi maupun menghilangkan pemaparan dari faktor-

faktor yang dapat menyebabkan penyakit ginjal, seperti deteksi awal dan 

penanganan hipertensi, mengurangi paparan infeksi, mencegah terjadinya 

obesitas, serta pencegahan penyakit ginjal secara genetik melalui konseling 

genetik. 

2) Sekunder  

Pencegahan sekunder dengan melakukan penanganan dari progresifitas 

kerusakan ginjal berdasarkan derajat kerusakan ginjal. 

3) Tersier  

Pencegahan tersier dilakukan dengan menunda komplikasi jangka panjang 

seperti kecacatan/disabilitas dengan renal replacement therapy yaitu dialisis 

atau transplantasi ginjal. 

(Rachmadi, 2009) 

i. Pengobatan 

 Pengobatan dari gangguan ginjal kronis memiliki tujuan untuk 

memperlambat dan mencegah perkembangan dari gangguan ginjal kronis. Hal 

tersebut memerlukan identifikasi awal faktor resiko pasien terkena gangguan 

ginjal, sehingga pengobatan ditujukan untuk mencegah perkembangan dari 

gangguan ginjal kronis. Pengobatan  dilakukan dengan 2 macam terapi, yaitu 

terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi meliputi 

pengelolaan nutrisi tubuh seperti pengurangan asupan protein. National Kidney 

Foundation telah merekomendasikan untuk pasien yang memiliki GFR kurang 

dari 25 ml/menit/1,73m
2
 yang tidak menjalani dialisis harus membatasi asupan 

protein 0,6 g/kg/hari. Sedangkan  untuk pasien yang menerima dialisis menjaga 

asupan protein dari 1,2 g/kg/hari sampai 1,3 g/kg/hari (Schonder, 2008).  

Sedangkan untuk terapi farmakologi meliputi : 

1) Mengontrol gula darah secara intensif dengan terapi insulin untuk penderita 

DM tipe 1 
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2) Mengontrol tekanan darah 

Untuk pasien CKD stage 1 hingga 4, goal of therapy tekanan darah harus 

kurang dari 130/80 mmHg. Sedangkan untuk pasien CKD stage 5 goal of 

therapy tekanan darah harus kurang dari 140/90 mmHg sebelum hemodialisis 

dan kurang dari 130/80 mmHg setelah hemodialisa. 

3) Mengurangi proteinuria 

ACEI (Angiotensin Converting Enzym Inhibitor) dan ARB (Angitensin 

Reseptor Bloker) dapat menurunkan tekanan kapiler dan volume pada 

glomerulus karena efek dari angiotensin II. Hal tersebut yang dapat 

mengurangi jumlah protein yang disaring melalui glomerulus, sehingga akan 

mengurangi perkembangan gangguan ginjal kronis. 

(Schonder, 2008) 

 Pada jurnal KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), 

penatalaksanaan perkembangan dan komplikasi pada CKD meliputi pencegahan 

perkembangan penyakit CKD dan komplikasi yang berhubungan dengan 

penurunan fungsi ginjal. 

1) Pencegahan Perkembangan CKD 

 Pencegahan perkembangan CKD bertujuan untuk mengatasi faktor risiko 

yang terkait dengan perkembangan penyakit CKD. Strategi yang dapat dilakukan 

adalah mengontrol tekanan darah dan gangguan sistem RAA (Renin Angiotensin 

Aldosteron) dengan menggunakan ACEI atau ARB, serta pengendalian parameter 

metabolik seperti mengontrolgula darah, asupan protein, asam urat dan asupan 

garam. Pasien CKD dengan diabetes disarankan untuk mengontrol tekanan darah 

dan mencegah risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dengan menggunakan 

ACEI atau ARB, statin, dan terapi dengan antiplatelet sesuai dengan kondisi klinis 

pasien. 

2) Komplikasi CKD 

 Komplikasi yang berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal meliputi 

anemia, CKD Metabolic Bone Disease, dan asidosis. Diagnosa anemia pada CKD 

dapat dilihat dari konsentrasi Hb <13 g/dl jika laki-laki dan < 12 g/dl jika 

perempuan. Terapi anemia menggunakan iron supplement atau ESA 

(Erythropoiesis-stimulating agent). Terapi Metabolic Bone Disease menggunakan 
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suplemen vitamin D, sedangkan terapi asidosis menggunakan suplemen 

bikarbonat. 

(NKF-KDIGO, 2013) 

2. Interaksi Obat 

a. Definisi 

Interaksi obat terjadi ketika dua atau lebih obat digunakan secara bersama, 

yang mengakibatkan efek yang berbeda karena adanya kehadiran obat lain. 

Interaksi obat dapat menimbulkan efek yang menguntungkan dan merugikan. 

Efek yang menguntungkan apabila obat antihipertensi dikombinasikan dengan 

diuretik dapat meningkatkan efek penurunan tekanan darah. Sedangkan efek 

merugikan dapat menyebabkan peningkatan toksisitas obat, sebagai contoh adalah 

pasien yang menggunakan statin dikombinasikan dengan antijamur azoles dapat 

memperparah resiko kerusakan otot (Baxter, 2008). 

b. Tipe Interaksi Obat 

Interaksi obat dapat diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan mekanisme 

farmakologi, yaitu : 

1) Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik terjadi jika dua atau lebih obat berinteraksi pada 

fase absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dalam kurva farmakokinetik 

obat dalam tubuh memiliki 3 nilai penting, meliputi nilai Cmax, Cmin, dan 

AUC.Nilai Cmax atau konsentrasi maksimal merupakan konsentrasi tertinggi 

suatu obat sebelum konsentrasi obat menurun. Nilai Cmin atau konsentrasi 

minimal adalah konsentrasi terkecil obat yang dicapai saat interval pemberian 

obat akhir, sedangkan AUC (Area Under the Curve) adalah jumlah total obat yang 

menimbulkan efek farmakologi (Syamsudin, 2011).  

Obat dengan indeks terapi sempit sebagai contoh digoksin yang memiliki 

Cmax dan Cmin dengan rentang kurva farmakokinetika obat sempit, jika 

berinteraksi dengan obat lain maka akan menyebabkan interaksi farmakokinetik 

akibat dari perubahan absorpsi, distribusi, metabolisme serta eliminasi obat 

(Syamsudin, 2011). 
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2) Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi obat melalui mekanisme farmakodinamik terjadi karena 

perubahan efek obat objek atau perubahan tindakan obat tanpa perubahan 

konsentrasi obat karena obat objek yang mempengaruhi tempat kerja obat. Efek 

yang ditimbulkan dari interaksi obat farmakodinamik meliputi, 

a) Efek adisi 

Efek yang ditimbulkan ketika dua obat atau lebih dengan efek sama 

dikombinasikan yang menyebabkan peningkatan jumlah efek sesuai dengan dosis 

yang dipakai.  

b) Efek sinergis 

Efek yang ditimbulkan ketika dua atau lebih obat memiliki efek yang sama 

atau tidak, digunakan bersama dapat menimbulkan efek lebih besar dari jumlah 

komponen aktif dari satu obat. 

c) Potensiasi dari efek sinergistik 

Efek yang ditimbulkan karena dua atau lebih obat yang dikombinasikan 

berinteraksi, menyebabkan salah satu obat berefek diperbesar karena adanya obat 

kedua. 

d) Reaksi antagonis 

Merupakan efek yang menghasilkan kebalikan dari efek sinergismeserta 

menghasilkan efek kombinasi yang lebih rendah dari komponen aktif obat.Reaksi 

antagonis dihasilkan karena kombinsai obat yang memiliki aktivitas yang 

berlawanan. 

(Syamsudin, 2011) 

Interaksi obat berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi 4, 

yaitu : 

a. Parah (Tingkat 1) 

Penggunaan obat secara bersamaan yang memiliki interaksi obat tingkat 1 

harus dihindari. Interaksi obat tingkat 1 ini juga bisa dikatakan penggunaan obat 

memiliki kontraindikasi terhadap pasien. 
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b. Mayor (Tingkat 2) 

Interaksi obat mayor memiliki kontraindikasi dengan pasien tertentu. 

Monitoring obat pada pasien harus dilakukan dan/atau penggantian dengan obat 

lain dalam terapi mungkin diperlukan. 

c. Moderat (Tingkat 3) 

Penggunaan obat secara bersamaan dengan interaksi obat moderat / sedang 

mungkin memiliki efek klinis yang tidak diinginkan. Pasien perlu dimonitoring 

atau penggantian dengan obat lain mungkin dibutuhkan untuk menghindari efek 

yang tidak diinginkan. 

d. Minor (Tingkat 4) 

Penggunaan obat yang digunakan secara bersama-sama pada interaksi obat 

minor tidak menghasilkan interaksi yang signifikan, sehingga monitoring atau 

penggantian dengan obat lain tidak diperlukan. 

(Gabay, 2015) 

Interaksi obat pada gangguan ginjal kronis paling sering terjadi pada obat-

obatan untuk sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, antidiabetes, antimikroba, 

imunomodulator, steroid, suplemen gizi, dan obat dengan kerja sentral atau 

bekerja pada susunan saraf pusat. Interaksi obat tersebut dapat berupa interaksi 

obat mayor atau yang memiliki kontraindikasi parah, interaksi obat moderat atau 

sedang, dan interaksi obat minor atau yang memiliki kontraindikasi kecil. Dampak 

jika terjadi interaksi obat adalah dapat menimbulkan perubahan kadar suatu obat 

dalam aliran darah sehingga menyebabkan efek samping yang merugikan, serta 

kadar obat yang terlalu rendah dapat menyebabkan kegagalan terapi (Helmyati et 

al., 2014). 

 

E. Landasan Teori 

Menurut penelitian interaksi obat pada pasien gangguan ginjal oleh 

Mylapuram Rama et al di rumah sakit Manipal India pada tahun 2012, didapatkan  

kasus interaksi obat sebanyak 474 pada 156 pasien gangguan ginjal kronis dengan 

50,63% interaksi obat farmakodinamik dan 46,84% interaksi obat farmakokinetik 

(Rama et al., 2012). Interaksi obat tersebut dikarenakan adanya kombinasi obat 
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yang diberikan kepada pasien gangguan ginjal kronis yang berpotensi 

menimbulkan interaksi obat. 

 

F. Keterangan Empiris 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui angka kejadian 

adanya interaksi obat pada pasien gangguan ginjal kronis di instalasi rawat inap 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2014. 

 


