
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Ginjal merupakan organ tubuh yang memiliki peranan penting dalam 

mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, mengeluarkan banyak obat-obatan 

dan produk-produk limbah dari proses metabolisme sehingga rentan terhadap efek 

samping obat. Ginjal yang mengalami penurunan fungsi menyebabkan akumulasi 

obat dan metabolit aktif, dan terkadang dapat menyebabkan nefrotoksisitas. 

Berdasarkan beberapa peranan penting ginjal tersebut, perhatian yang besar 

menyangkut pemilihan dan penyesuaian dosis obat sangat diperlukan agar fungsi 

ginjal tetap baik (Brater, 2000). Sebagian besar obat yang  larut dalam air akan 

dikeluarkan dalam bentuk utuh dengan jumlah tertentu melalui ginjal, sehingga 

butuh penyesuaian dosis yang cermat apabila obat diresepkan pada pasien dengan 

penurunan fungsi ginjal terutama untuk obat-obat yang memiliki indeks terapi 

sempit (Bauer, 2006). 

Pada tahun 2013, 0,2% penduduk Indonesia menderita penyakit gagal ginjal 

kronis. Jika jumlah penduduk pada tahun itu sebesar 252.124.458 jiwa, maka 

terdapat 504.248 jiwa penderita gagal ginjal kronis (Kementrian Kesehatan RI, 

2013) 

Soetikno et al., (2009) mengatakan dalam penelitiannya bahwa untuk 

mengetahui ketepatan penyesuaian dosis dan ketepatan pemilihan obat pada 

pasien dengan gangguan ginjal di ruang rawat inap di Rumah Sakit Dr. Cipto 

Mangunkusumo pada tahun 2007, dari 43 pasien sebagai subjek penelitian, 

didapatkan pemakaian obat sebanyak 385 jenis, 164 jenis di antaranya 

mempunyai jalur ekskresi utama di ginjal atau bersifat nefrotoksik. Dari 164 jenis 

obat tersebut, penyesuaian dosis dilakukan dengan tepat pada 142 jenis obat 

(86,5%), sedangkan penyesuaian dosis yang tidak tepat pada 22 jenis obat 

(13,5%). Terdapat 1 pemakaian obat yang merupakan kontraindikasi, dan 15,1%  

berpotensi mengalami interaksi. Mulyani (2005) mengatakan bahwa penelitian 

yang dilakukan di bagian Ilmu Penyakit Dalam RS Hasan Sadikin Bandung 
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periode Februari - April 2005 menunjukkan masih terdapat 50,39% dosis yang 

tidak sesuai (berlebih) yang diterima pasien gagal ginjal. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui adanya ketepatan terapi obat menyangkut ketepatan 

indikasi, ketepatan pasien, ketepatan obat, dan ketepatan dosis pada pasien gagal 

ginjal rawat inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Tempat penelitian dipilih 

karena berdasarkan wawancara pada tanggal 14 Maret 2016, petugas bagian 

rekam medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta menjelaskan bahwa pada tahun 

2013 di RSUD Dr. Moewardi Surakarta terdapat 849 pasien atau 1,73% dari 

48.971 pasien terdiagnosa gagal ginjal. RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga 

merupakan rumah sakit rujukan pasien dengan penyakit kronis dari rumah sakit 

umum daerah maupun swasta beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan 

Jawa Tengah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu “Bagaimana ketepatan terapi obat pada pasien gagal ginjal di 

instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014 berdasarkan 

parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan terapi obat meliputi 

ketepatan indikasi, ketepatan pasien, ketepatan pemilihan obat, dan ketepatan 

dosis terhadap pasien gagal ginjal di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta tahun 2014. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Ginjal 

a. Definisi 

Ginjal merupakan sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga 

retroperitonial bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya 

menghadap ke medial. Cekungan ini disebut hilus renalis, yang di dalamnya 
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terdapat apeks pelvis renalis dan struktur lain yang merawat ginjal yakni 

pembuluh darah, sistem limfatik, dan sistem saraf (Purnomo, 2011). 

b. Fungsi 

Fungsi yang diperankan ginjal sangat penting untuk kehidupan manusia, 

yaitu menyaring (filtrasi) sisa hasil metabolisme dan toksin dari darah, 

mempertahankan homeostasis cairan dan elektrolit tubuh, yang selanjutnya akan 

dikeluarkan melalui urin. Fungsi tersebut antara lain mengontrol sekresi hormon 

aldosteron dan ADH (Anti Diuretic Hormone) yang berperan dalam mengatur 

jumlah cairan tubuh, mengatur metabolisme ion kalsium dan vitamin D, serta 

menghasilkan beberapa hormon yaitu eritropoetin yang mempunyai peran dalam 

pembentukan eritrosit, renin yang mempunyai peran dalam mengatur tekanan 

darah, dan hormon prostaglandin yang berguna dalam berbagai mekanisme tubuh 

(Purnomo, 2011). 

2. Gagal ginjal 

a. Definisi 

Gagal ginjal merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan 

penurunan fungsi ginjal yang irreversible (Rahardjo et al., 2006). 

b. Gagal ginjal akut  

Gagal ginjal akut ditandai dengan gejala yang timbul secara tiba-tiba dan 

penurunan volume urin secara cepat. Laju filtrasi glomerulus dapat menurun 

secara tiba-tiba sampai dibawah 15 mL/menit. Penyakit ini mengakibatkan 

peningkatan kadar serum urea, kreatinin, dan bahan lain. Gagal ginjal akut bersifat 

reversibel, namun secara umum tingkat kematian pasien tinggi (Kenward & Tan, 

2003). 

1). Patofisiologi gagal ginjal akut  

Terdapat tiga kategori ARF (Acute Renal Failure) atau gagal ginjal akut, 

yaitu prerenal, renal dan postrenal dengan mekanisme patofisiologi berbeda. 

a). Prerenal  

Prerenal ditandai dengan berkurangnya pasokan darah ke ginjal. Penyebab 

umumnya yaitu terjadinya penurunan volume intravaskular karena kondisi seperti 

perdarahan, dehidrasi, atau hilangnya cairan gastrointestinal. Kondisi 
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berkurangnya curah jantung misalnya gagal jantung kongestif atau infark miokard 

dan hipotensi juga dapat mengurangi aliran darah ginjal yang mengakibatkan 

penurunan perfusi glomerulus dan prerenal ARF (Stamatakis, 2008). 

Penurunan aliran darah ginjal ringan sampai sedang mengakibatkan tekanan 

intraglomerular yang disebabkan oleh pelebaran arteriola aferen (arteri yang 

memasok darah ke glomerulus), penyempitan arteriola eferen (arteri yang 

membawa darah dari glomerulus), dan redistribusi aliran darah ginjal ke medula 

ginjal. Fungsional ARF terjadi ketika mekanisme adaptif terganggu dan hal 

tersebut sering disebabkan oleh obat-obatan, antara lain: NSAID (Non Steroid 

Anti Inflammatory Drug) merusak dilasi mediator prostaglandin dari arteriola 

aferen. ACEI (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor) dan ARB (Angiotensin 

Receptor Blocker) menghambat angiotensin II dimediasi oleh penyempitan 

arteriola eferen. Siklosporin dan takrolimus terutama dalam dosis tinggi 

merupakan vasokonstriktor ginjal yang poten. Semua agen tersebut dapat 

mengurangi tekanan intraglomerular dengan penurunan GFR (Glomerular 

Filtration Rate) (Stamatakis, 2008). 

b). Renal 

Gagal ginjal intrinsik, disebut juga sebagai intrarenal ARF disebabkan oleh 

penyakit yang dapat mempengaruhi integritas tubulus, pembuluh glomerulus, 

interstitium, atau darah. ATN (Acute Tubular Necrosis) merupakan kondisi 

patofisiologi yang dihasilkan dari obat (aminoglikosida atau amfoterisin B) atau 

iskemik terhadap ginjal (Stamatakis, 2008). 

c). Postrenal  

Postrenal terjadi karena obstruksi aliran kemih oleh beberapa sebab, antara 

lain: hipertrofi prostat jinak, tumor panggul, dan pengendapan batu ginjal 

(Stamatakis, 2008). 

2). Penyebab gagal ginjal akut: 

a). Penyebab prerenal, misalnya septicaemia, hypovolaemia, cardiogenic shock, 

dan hipotensi akibat obat. 

b). Penyebab renal, misalnya glomerulonephritis, myoglobinuria, obstruksi 

intrarenal, obat yang bersifat nefrotoksik, dan hipertensi yang meningkat. 
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c). Penyebab postrenal, misalnya obstruksi saluran kemih akibat hipertrofi 

prostat, batu ginjal, dan batu pada saluran kemih (Kenward & Tan, 2003). 

3). Gambaran klinis  

Gambaran klinis gagal ginjal akut meliputi perubahan volume urin (oliguria, 

poliuria), kelainan neurologis (lemah, letih, gangguan mental), gangguan pada 

kulit (gatal-gatal, pigmentasi), tanda pada kardiopulmoner (sesak, perikarditis), 

dan gejala pada saluran cerna (mual, nafsu makan menurun, muntah) (Kenward & 

Tan, 2003). 

4). Pengobatan gagal ginjal akut (ARF) 

a). Terapi Non Farmakologi 

Transplantasi ginjal mungkin diperlukan pada pasien ARF untuk kelebihan 

volume yang menghasilkan respon terhadap diuretik, untuk meminimalkan 

akumulasi produk limbah nitrogen, dan untuk memperbaiki abnormalitas 

elektrolit dan asam basa sementara menunggu fungsi ginjal pulih. Gizi yang 

cukup, manajemen cairan, dan koreksi kelainan hematologi merupakan terapi 

suportif pada ARF (Stamatakis, 2008). 

b). Terapi Farmakologi 

Terapi dengan loop diuretik (furosemid), fenoldopam dan dopamin. 

Dopamin dosis rendah dalam dosis mulai 0,5-3 mcg/kg/menit, terutama 

merangsang reseptor dopamin-1, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah 

ginjal dan meningkatkan aliran darah ginjal (Stamatakis, 2008). 

c. Gagal ginjal kronis 

Gagal ginjal kronis ditandai dengan berkurangnya fungsi ginjal secara 

perlahan, berkelanjutan, tersembunyi, dan bersifat irreversibel (Schonder, 2008). 

1). Patofisiologi penyakit ginjal kronis   

Penyakit gagal ginjal kronis ini disebabkan oleh kerusakan ginjal dari 

penyebab yang bermacam-macam antara lain pada kista renal yang menyebabkan 

penyakit polisistik ginjal. Kerusakan ginjal disebakan karena kehilangan massa 

nefron, proteinuria serta hipertensi pada kapiler glomerulus. Tekanan kapiler 

glomerulus meningkat dimediasi oleh angiotensin II untuk menjaga hiperfiltrasi 

dari fungsi nefron. Angiotensin II yang bertindak sebagai vasokonstriktor pada 
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arteriola aferen dan arteriola eferen, namun lebih dominan pada arteriola eferen. 

Sehingga dapat menaikkan tekanan kapiler pada glomerulus. Peningkatan tekanan 

kapiler glomerulus dapat menyebabkan pori-pori membran glomerulus semakin 

luas dan mengubah ukuran barier selektif yang memungkinkan protein disaring 

melalui glomerulus. Protein disaring dan diserap pada tubulus ginjal, proses 

tersebut mengaktifkan sel-sel tubular yang menghasilkan vasoaktif sitokin dan 

inflamasi yang akan menyebabkan kerusakan interstitial pada tubulus ginjal 

sehingga nefron akan banyak hilang dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal   

(Schonder, 2008). 

2). Penyebab gagal ginjal kronis  

Gagal ginjal kronis disebabkan oleh glomerulonefritis kronis, diabetes 

nefropati, hipertensi, penyakit renovaskuler, interstitial nefritis kronis, penyakit 

ginjal keturunan, dan penyempitan saluran kemih berkepanjangan. Gambaran 

klinis gagal ginjal kronis meliputi nokturia, edema, anemia, gangguan elektrolit, 

hipertensi, penyakit tulang, perubahan neurologis, gangguan fungsi otot, dan 

uremia (Kenward & Tan, 2003). 

3). Klasifikasi gagal ginjal kronis  

Klasifikasi gagal ginjal kronis menurut National Kidney Foundation (2002) 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi gagal ginjal kronis 

  Derajat   Penjelasan LFG  
(mL/menit/1,73m2) 

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau tinggi ≥90 

2 Kerusakan ginjal dengan LFG menurun ringan 60-89 

3 Kerusakan ginjal dengan LFG menurun sedang  30-59 
4 Kerusakan ginjal dengan LFG menurun berat 15-29 

5 Gagal ginjal <15 atau dialisis 

 

 Schonder (2008) mengatakan bahwa pengobatan untuk penyakit ginjal 

kronik bertujuan untuk mencegah dan memperlambat perkembangan penyakit 

gagal ginjal kronik. Identifikasi awal faktor resiko apa yang menyebabkan pasien 

menderita penyakit ini untuk menentukan pengobatannya sangat diperlukan. 

 

 

 



7 
 

 
 

4). Pengobatan gagal ginjal kronik yaitu:  

a). Terapi Non Farmakologi 

Manajemen nutrisi dengan mengurangi asupan protein. National Kidney 

Foundation (2002) merekomendasikan pasien yang memiliki GFR kurang dari        

25 mL/menit/1,73m
2 

dan tidak menjalani dialisis harus membatasi asupan protein 

0,6 g/kg/hari. Pasien yang menjalani dialisis harus membatasi asupan protein dari 

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

b).   Terapi Farmakologi, meliputi : 

(1). Kontrol gula darah, dilakukan secara intensif dengan terapi insulin untuk 

penderita DM tipe 1 (Schonder, 2008). 

(2). Kontrol tekanan darah 

Pasien gagal ginjal kronik hingga stage 4, goal of therapy yaitu kurang dari 

130/80 mmHg. Sedangkan untuk pasien stage 5, goal of therapy yaitu kurang dari 

140/90 mmHg sebelum menjalani dialisis dan kurang dari 130/80 mmHg setelah 

dialisis (Schonder, 2008). 

(3). Mengurangi proteinuria 

 Obat golongan ACEI (Angiotensin Coverting Enzyme Inhibitor) dan ARB 

(Angiotensin Receptor Blocker) dapat menurunkan tekanan kapiler dan volume 

pada glomerulus karena efek dari angiotensin II. Hal tersebut dapat mengurangi 

jumlah protein yang disaring melalui glomerulus, sehingga akan mengurangi 

perkembangan penyakit ini (Schonder, 2008). 

(4). Golongan obat yang biasa digunakan 

Golongan obat-obatan yang biasa digunakan pasien gagal ginjal kronis 

antara lain: ACEI (Angiotensin Coverting Enzyme Inhibitor), ARB (Angiotensin 

Receptor Blocker), Aldosterone Antagonists, Thiazide diuretic, Potassium-sparing 

diuretic, CCB (Calcium Chanel Blocker), Beta Bloker, Biguanid, Sulfonilurea, 

Alpha-glucosidase inhibitor, DPP-4 (Dipeptidyl Peptidase-4) Inhibitor, Incretin 

mimetic, dan Statin (Schonder, 2008). 

(5). Obat-obat yang menyebabkan gangguan ginjal 

Kenward & Tan (2003) mengatakan bahwa obat dapat menyebabkan 

gangguan fungsi ginjal melalui:  
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(a). Perubahan fungsi ginjal secara langsung, antara lain aminoglikosida, 

amfoterisin B, cisplatin, bentuk garam dari emas, logam berat, penisilamin, 

metotreksat, dan radiokontras media (Kenward & Tan, 2003). 

(b).  Perubahan fungsi ginjal secara tidak langsung melalui efeknya pada pasokan 

darah, antara lain litium dan demeklosiklin yang dapat menyebabkan diabetes 

insipidus melalui penghambatan kerja hormon antidiuretika. Obat yang dapat 

menyebabkan vaskulitis dapat mempengaruhi ginjal, misalnya amfoterisin B, 

allopurinol, golongan penisilin, fenitoin, sulfonamida, dan tiazid (Kenward & 

Tan, 2003). 

 Obat penyebab nefrotoksisitas, meliputi NSAID, radiokontras media, 

kaptopril, siklosporin, aminoglikosida, sisplatin, analgesik non narkotika 

(asetaminofen, aspirin, ibuprofen), rifampisin, litium, simetidin. Penggunaan obat-

obat yang berpotensi menyebabkan efek nefrotoksik sedapat mungkin harus 

dihindari pada semua penderita gagal ginjal (Kenward & Tan, 2003). 

3. Evaluasi Ketepatan Terapi 

Evaluasi ketepatan terapi merupakan suatu proses penilaian terhadap 

pemilihan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien disesuaikan dengan pasien 

dan pola penyakitnya, formularium, serta buku standar diagnosa dan terapi 

(Kusumadewi et al., 2011). 

a. Ketepatan Indikasi 

Ketepatan indikasi yaitu obat yang diberikan harus yang tepat bagi suatu 

penyakit (Departemen Kesehatan RI, 2008). 

b. Ketepatan Pasien 

Ketepatan pasien yaitu ketepatan penggunaan obat yang disesuaikan dengan 

kondisi pasien dengan memperhatikan kontraindikasi obat, komplikasi penyakit, 

usia, kehamilan, dan pasien menyusui  (Departemen Kesehatan RI, 2008). 

c. Ketepatan Pemilihan Obat 

Ketepatan pemilihan obat yaitu obat yang dipilih harus memiliki efek terapi 

sesuai dengan penyakit (Departemen Kesehatan RI, 2008).  
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d. Ketepatan dosis 

Ketepatan dosis yaitu ketepatan jumlah, cara, waktu dan lama pemberian 

obat harus tepat. Apabila salah satu dari empat hal tersebut tidak dipenuhi 

menyebabkan efek terapi tidak tercapai (Departemen Kesehatan RI, 2008). 

Penyesuaian dosis obat yang sering dijumpai pada pengobatan penyakit gagal 

ginjal adalah penurunan dosis atau perpanjangan interval pemberian obat atau 

gabungan keduanya. Berbagai pustaka rujukan seperti British National 

Formulary, Bennett’s Drug Prescribing in Renal Failure-Dosing Guidelines for 

Adults, dan Bunn’s The Renal Drug Handbook, memberikan anjuran dosis yang 

didasarkan pada tingkat keparahan gangguan ginjal, yang dinyatakan dalam istilah 

laju filtrasi glomeruler (Kenward & Tan, 2003). 

Perhitungan klirens kreatinin digunakan untuk menyesuaikan dosis obat 

pada penderita gagal ginjal. Diantara banyak pengukuran klirens kreatinin, yang 

banyak digunakan adalah metode pengumpulan urin selama 24 jam dan 

persamaan Cockcroft-Gault. 

Dowling (2002) mengatakan bahwa metode pengumpulan urin selama 24 

jam dapat dihitung dengan: 

 

                                                                                    (1) 
 

 

Keterangan:  

Ucr = konsentrasi kreatinin urin (mg/dL) 

V    = volume urin (mL)         

Scr  = serum kreatinin (mg/dL) 

T     = waktu pengumpulan urin (menit) 

      

Persamaan Cockcroft–Gault menurut Stamatakis et al., (2008) yaitu: 

Pada laki-laki:      

 

                                                                                      (2) 
 

 

 

 

 

CrCl (mL/menit) =  
(   )( )

(   )( )
 

(        )     
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Pada perempuan : 

 

                                                                       (3) 

 

Keterangan: 

Scr       = serum kreatinin (mg/dL) 

BW (Actual Body Weight) = berat badan (kg) 

  

E. Landasan Teori 

Soetikno et al., (2009) mengatakan bahwa dalam penelitiannya untuk 

mengetahui ketepatan penyesuaian dosis dan ketepatan pemilihan obat pada 

pasien dengan gangguan ginjal di ruang rawat inap di Rumah Sakit Dr. Cipto 

Mangunkusumo pada tahun 2007,dari 43 pasien sebagai subjek penelitian, 

didapatkan pemakaian obat sebanyak 385 jenis, 164 jenis di antaranya 

mempunyai jalur ekskresi utama di ginjal atau bersifat nefrotoksik. Dari 164 jenis 

obat tersebut, penyesuaian dosis dilakukan dengan tepat pada 142 jenis obat 

(86,5%), sedangkan penyesuaian dosis yang tidak tepat terdapat pada 22 jenis 

obat (13,5%). Terdapat 1 pemakaian obat yang merupakan kontraindikasi, dan 

15,1% yang berpotensi mengalami interaksi. 

 

F. Keterangan Empiris 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adanya ketepatan 

terapi obat meliputi ketepatan indikasi, ketepatan pasien, ketepatan pemilihan 

obat, dan ketepatan dosis pada pasien gagal ginjal yang menjalani rawat inap di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014. 
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