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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sindrom nefrotik (NS) adalah sindrom klinis yang ditandai oleh 

proteinuria masif (lebih besar dari 40 mg/m2 per jam) yang yang menyebabkan 

albumin kurang dari 30 g/L, dengan hiperlipidemia, edema, dan berbagai 

komplikasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permeabilitas 

melalui membran basal yang rusak di glomerulus ginjal terutama infeksi atau 

trombo-emboli. Penyebab lain dari Sindrom nefrotik yaitu kelainan 

permeabilitas glomerulus primer dengan penyakit spesifik pada ginjal atau 

sekunder akibat infeksi bawaan, diabetes, lupus erythematosus sistemik, 

neoplasia, atau penggunaan obat tertentu (Tapia  et al., 2019). 

 Angka kejadian Sindrom nefrotik pada usia dewasa lebih rendah 

daripada anak yaitu mencapai 15 kali karena sindrom nefrotik merupakan salah 

satu penyakit ginjal serta kelainan glomerular pada anak yang paling sering 

ditemukan (El Bakkali et al., 2011). Insiden tahunannya diperkirakan 1-4 per 

100.000 anak dan bervariasi menurut usia, ras, dan geografi (Boyer et al., 

2017). Dilaporkan Indonesia angka kejadian Sindrom nefrotik yaitu 6 dari 

100.000 anak per tahun, pada anak berusia kurang dari 14 tahun dengan 

perbandingan anak laki-laki dan perempuan 2:1 (Trihono, 2012). Di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang prevalensi angka kejadian Sindrom nefrotik  pada periode 1 

Januari 2011 - April 2015 diperoleh 40 pasien di bangsal rawat inap (AR 

Pambudi, 2012). 

 Pasien Sindrom nefrotik memiliki keluhan utama yaitu edema. Kondisi  

edema muncul karena penurunan kadar albumin di darah yang memiliki fungsi 

untuk mempertahankan tekanan onkotik. Ketika tubuh dalam kondisi 

hipoalbuminemia maka tekanan onkotik akan turun  dan menyebabkan 

ekstravasasi cairan ke ruang interstitial (Perinandika et al., 2017). Salah satu 

pengatasan hipoalbuminemia dengan tranfusi human albumin.  

Penggunaan albumin sampai saat ini masih kontroversi,  terlebih dalam 

20 tahun terakhir pada publikasi meta analisis yang berasal dari the Cochrane 
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Injuries Group albumin Reviewers pada tahun 1998 membuktikan pemberian 

human albumin tidak menurunkan mortalitas pada penderita dalam kondisi kritis 

jika dibandingkan plasma ekspander lain yang lebih ekonomis seperti 

hydroxyethyl starch (Zhou et al, 2013).  Human albumin memiliki 

ketersediaannya yang cukup dibatasi karena harga yang mahal, pentingnya untuk 

penggunaan albumin pada indikasi yang jelas sehingga memberikan efikasi yang 

tepat (Jatiningsih et al., 2015).  

Menurut Formularium Nasional human albumin diberikan pada kasus 

hipoalbuminemia dengan kadar albumin ≥ 2.5 mg/dl. Albumin merupakan 

komoditi impor, harga Serum albumin untuk infus mencapai Rp1.100.000- 

Rp1.300.000 per botol kemasan 100 ml dengan kadar 20% albumin (M. 

Nugroho, 2013).  

Beberapa tahun terakhir pemerintah menetapkan suatu sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional. Dengan program JKN diharapkan dapat mengendalikan 

biaya dan mengendalikan mutu pelayanan yang lebih optimal. (Soejono & 

Gunawan, 2018). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan layanan 

yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan 

kualitas yang cukup efektif serta tidak menyulitkan pengguna secara finansial 

(Fadly & Vianny, 2019).  

Kendala yang dialami  yaitu pengadaan obat BPJS yaitu tidak semua 

jenis obat yang tersedia di e-catalog dapat diperoleh  dengan harga e-catalog 

karena ketersediaan obat BPJS yang terbatas seperti obat-obat yang 

dikategorikan obat mahal seperti infus human albumin, kekosongan obat BPJS 

mengakibatkan instalasi farmasi menunda pembelian obat yang mengakibatkan 

pasien BPJS rawat jalan tertunda pemberian obatnya.  Formularium Nasional 

(Fornas) dalam  penggunaan obat yang dijamin ketersediaan dan 

keterjangkauaanya, dengan adanya Fornas maka pasien mendapatkan obat 

terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehubungan 

dengan tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya (Mendrofa 

dan Suryawati, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang tujuan 

untuk mengetahui biaya medis langsung pada pengobatan hipoalbuminemia 
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pada sindrom nefrotik  dan luaran klinik  terapi penggunaan human albumin 

pada pasien sindrom  nefrotik pada kadar serum albumin 2-3,5 g/dL dengan 

membandingkan kelompok yang menggunakan terapi human albumin dan tidak 

menggunakan terapi human albumin. 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapakah biaya medis langsung pasien sindrom nefrotik yang di terapi 

dengan human albumin di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

2. Apakah ada perbedaan luaran klinik terapi penggunaan human albumin 

pada pasien sindrom nefrotik dengan kadar serum albumin 2-3,5 g/dL? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui biaya medis langsung  pasien sindrom nefrotik yang di terapi 

human albumin di RSUP Dr. Kariadi Semarang.  

2. Mengetahui adakah perbedaan luaran klinik terapi human albumin pada 

pasien sindrom nefrotik dengan kadar serum albumin 2-3,5 g/dL 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti 

tentang penggunaan produk albumin pada pasien sindrom nefrotik 

2. Bagi RSUP Dr. Kariadi Semarang diharapkan penelitian dapat sebagai 

bahan masukan atau pertimbangan bagi manajemen  atau dokter dalam 

memberikan resep produk albumin pada pasien guna meningkatkan mutu 

pelayanan medis pada pasien. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian


