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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya menciptakan 

apoteker yang handal dan mampu menghadapi tantangan dalam mengikuti 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang farmasi. Agar 

mahasiswa Profesi Apoteker mempunyai kemampuan dalam melaksanakan 

kegiatan profesi farmasi di rumah sakit dan mengetahui segala permasalahan 

farmasi yang terjadi di rumah sakit dengan melakukan kaji resep dari pasien yang 

diberi obat polifarmasi untuk komplikasi penyakit yang ada pada ruang rawat inap 

melati gedung penyakit dalam. 

1.2. Kebijakan dan Prosedur 

Praktek kerja kaji resep profesi apoteker dilaksanakan di gedung penyakit 

dalam Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Jl. Pasteur no.38 

Bandung mulai tanggal 19-23 Maret 2010. Adapun tugas kaji resep dilakukan 

dengan melihat data demografi pasien, melihat riwayat pemeriksaan penunjang, 

membuat profil pengobatan penderita, mengkaji kesesuaian/ketepatan resep/order, 

mengevaluasi penggunaan obat, memberi informasi pada perawat tentang obat 

penderita, memberikan konseling atau edukasi kepada penderita tentang obatnya 

serta memantau efek obat yang diberikan kepada penderita. Dari sekian 

banyaknya contoh kasus pasien penyakit dalam yang ada, penulis mengambil 
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contoh pasien Ny N dengan status pasien Jamkesmas dengan persyaratan 

administrasi KTP, Kartu Jamkesmas, Kartu Keluarga, dan Rujukan dari 

puskesmas atau rumah sakit daerah asal pasien atau dari emergency. 

Sumber daya manusia di depo farmasi Ilmu Penyakit Dalam terdiri dari 

Apoteker: 2 orang yaitu Ibu Rina Winarni S.Si., Apt dan Dra. Pratiwi, Apt.; 

Asisten Apoteker; dan bagian administrasi.  

Pembagian sumber daya manusia dan waktu pelayanannya Tabel 1.1.  

Depo Farmasi Ass. Apt. Adm
Shift 

7.30 -15.30 15.30-20.30 20.30-7.30 

Ruang Anyelir (lt. 1) 2 1 ● ● - 

Ruang Melati (lt. 2) 3 - ● ● ● 

Ruang Mawar (lt. 3) 2 1 ● ● ● 

 

Ruang Lingkup Penyakit Dalam terdiri atas beberapa sub bagian 

diantaranya: sub bagian kardiovaskuler, sub bagian ginjal hipertensi, sub bagian 

gastroenterohepatologi, sub bagian hematologi dan onkologi, sub bagian penyakit 

tropik dan infeksi, sub bagian rhematologi dan geriatri, sub bagian endokologi dan 

metabolisme, sub bagian endokrin (hormonal), dan sub bagian pulmonologi. 

Depo Famasi Ilmu Penyakit dalam memberikan pelayanan farmasi klinis 

dan non klinis. Pelayanan farmasi non klinis yang diberikan berkaitan dengan 
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perencanaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi barang medis habis pakai 

(BMHP). Penyimpanan BMHP berdasarkan urutan alfabetis dan berdasarkan 

status pasien (umum atau kontraktor, dan gakin). 

1.3. Sumber Barang Medis Habis Pakai (BMHP) 

Sumber perbekalan farmasi di depo farmasi Ilmu Penyakit Dalam, yaitu:  

1. Gudang Instalasi Farmasi Rumah Sakit untuk pasien Jamkesmas & Gakin 

2. Apotek Koperasi Pegawai Rumah Sakit untuk pasien umum, askes, dan 

kontraktor.  

Defecta rutin dilakukan satu kali dalam seminggu biasanya setiap hari kamis 

untuk barang Gakin dan Umum sedangkan barang yang bersifat CITO dapat 

dilakukan setiap hari. Kegiatan  stock opname dilakukan 1 tahun sekali. 

1.4. Sistem Distribusi 

Sistem distribusi obat di depo farmasi Ilmu Penyakit Dalam sebagai 

berikut:  

(1) Sistem distribusi obat individual prescription diterapkan dengan menyiapkan 

obat untuk individu pasien berdasarkan resep permintaan dokter dan 

berdasarkan formulir permintaan BMHP atau instruksi dokter. Pada sistem ini 

pasien diberikan KOP (Kartu Obat Pasien). Setiap resep dituliskan dalam 

KOP oleh dokter, kemudian keluarga pasien sendiri yang mengambil obat ke 

depo farmasi, obat oral diberikan per 3 hari sedangkan obat suntik diberikan 

perhari. Penggunaan obat oral mandiri oleh pasien dan obat suntik dilakukan 

oleh perawat.  
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(2) Sistem distribusi obat floor stock adalah penyimpanan persediaan perbekalan 

kesehatan atau dikenal dengan BMHP di ruang perawatan dalam jumlah dan 

jenis terbatas, biasanya untuk kebutuhan satu periode waktu tertentu. 

Persediaan perbekalan kesehatan tersebut dapat digunakan untuk keadaan 

darurat (live saving). Semua kebutuhan ruangan atau bagian medik yang 

sifatnya rutin maupun darurat disediakan oleh petugas bagian farmasi di ruang 

atau bagian tersebut. Permintaan BMHP sesuai dengan permintaan dokter dan 

penyiapannya dilakukan oleh depo farmasi di ruang perawatan. Contoh: 

injeksi, furosemid dan NaCl 0,9%. 

 

1.5. Proses Pelayanan Status Pasien Jamkesmas 

 

Gambar 1.2 Alur Pelayanan Terhadap Pasien Jamkesmas
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Gagal Ginjal Kronik 

Gagal Ginjal Kronik (CRF) atau penyakit ginjal tahap akhir adalah 

gangguan fungsi ginjal yang menahun bersifat progresif dan irreversibel. 

Dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan 

keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia (retensi urea dan 

sampah nitrogen lain dalam darah). 

 
Gambar 2.3. Anatomi Ginjal 

2.2. Etiologi 

Penyebab gagal ginjal kronik cukup banyak tetapi untuk keperluan klinis 

dapat dibagi dalam 2 kelompok : 

1. Penyakit parenkim ginjal 

• Penyakit ginjal primer : Glomerulonefritis, Mielonefritis, Ginjal polikistik, 

TBC ginjal 
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• Penyakit ginjal sekunder : Nefritis lupus, Nefropati, Amilordosis ginjal, 

Poliarteritis nodasa, Sclerosis sistemik progresif, Gout, DM 

2. Penyakit ginjal obstruktif : Pembesaran prostat,Batu saluran kemih, Refluks 

ureter. Secara garis besar penyebab gagal ginjal dapat dikategorikan 

• Infeksi yang berulang dan nefron yang memburuk 

• Obstruksi saluran kemih 

• Destruksi pembuluh darah akibat diabetes dan hipertensi yang lama 

• Luka pada jaringan dan trauma langsung pada ginjal 

 

2.3. Patofisiologi 

Pendekatan teoritis yang biasanya diajukan untuk menjelaskan gangguan fungsi 

ginjal pada Gagal ginjal Kronis: 

1. Sudut pandang tradisional 

Mengatakan bahwa semua unit nefron telah terserang penyakit namun 

dalam stadium yang berbeda-beda, dan bagian spesifik dari nefron yang berkaitan 

dengan fungsi –fungsi tertentu dapat saja benar-benar rusak atau berubah 

strukturnya, misalnya lesi organik pada medulla akan merusak susunan anatomi 

dari lengkung henle. 

2. Pendekatan Hipotesis Bricker atau hipotesis nefron yang utuh 

Berpendapat bahwa bila nefron terserang penyakit maka seluruh unitnya 

akan hancur, namun sisa nefron yang masih utuh tetap bekerja normal. Uremia 
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akan timbul bila jumlah nefron yang sudah sedemikian berkurang sehingga 

keseimbangan cairan dan elektrolit tidak dapat dipertahankan lagi. 

Adaptasi penting dilakukan oleh ginjal sebagai respon terhadap ancaman 

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Sisa nefron yang ada mengalami 

hipertrofi dalam usahanya untuk melaksanakan seluruh beban kerja ginjal, terjadi 

peningkatan percepatan filtrasi, beban solute dan reabsorpsi tubulus dalam setiap 

nefron yang terdapat dalam ginjal turun dibawab normal. 

Mekanisme adaptasi ini cukup berhasil dalam mempertahankan 

keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh hingga tingkat fungsi ginjal yang 

rendah. Namun akhirnya kalau 75 % massa nefron telah hancur, maka kecepatan 

filtrasi dan beban solute bagi tiap nefron sedemikian tinggi sehingga 

keseimbangan glomerolus-tubulus tidak dapat lagi dipertahankan. Fleksibilitas 

baik pada proses ekskresi maupun konsentrasi solute dan air menjadi berkurang. 

2.4.Tahapan Klinis 

Perjalanan / Tahapan secara umum gagal ginjal progresif dapat dibagi menjadi: 

Stadium I 

Penurunan cadangan ginjal (faal ginjal antar 40 % - 75 %). Tahap inilah 

yang paling ringan, dimana faal ginjal masih baik. Pada tahap ini penderita ini 

belum merasasakan gejala-gejala dan pemeriksaan laboratorium faal ginjal masih 

dalam batas normal. Selama tahap ini kreatinin serum dan kadar BUN (Blood 

Urea Nitrogen) dalam batas normal dan penderita asimtomatik. Gangguan fungsi 

ginjal mungkin hanya dapat diketahui dengan memberikan beban kerja yang 
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berat, sepersti tes pemekatan kemih yang lama atau dengan mengadakan test 

GFR yang teliti. 

Stadium II 

Insufiensi ginjal (faal ginjal antar 20 % - 50 %). Pada tahap ini penderita 

dapat melakukan tugas seperti biasa padahal daya dan konsentrasi ginjal 

menurun. Pada stadium ini pengobatan harus cepat dalam hal mengatasi 

kekurangan cairan, kekurangan garam, gangguan jantung dan pencegahan 

pemberian obat obatan yang bersifat mengganggu faal ginjal. Bila langkah ini 

dilakukan secepatnya dengan tepat dapat mencegah penderita masuk ke tahap 

yang lebih berat. Pada tahap ini lebih dari 75 % jaringan yang berfungsi telah 

rusak. Kadar BUN baru mulai meningkat diatas batas normal. Peningkatan 

konsentrasi BUN ini berbeda-beda, tergantung dari kadar protein dalam diet. 

Pada stadium ini kadar kreatinin serum mulai meningkat melebihi kadar normal. 

Poliuria akibat gagal ginjal biasanya lebih besar pada penyakit yang 

terutama menyerang tubulus, meskipun poliuria bersifat sedang dan jarang lebih 

dari 3 liter / hari. Biasanya ditemukan anemia pada gagal ginjal dengan faal ginjal 

diantara 5 % - 25 % . Faal ginjal jelas sangat menurun dan timbul gejala-gejala 

kekurangan darah, tekanan darah akan naik, aktifitas penderita mulai terganggu. 

Stadium III 

Uremi gagal ginjal (faal ginjal kurang dari 10 %), semua gejala sudah 

jelas dan penderita masuk dalam keadaan dimana tidak dapat melakukan tugas 

sehari-hari sebagaimana mestinya. Gejala-gejala yang timbul antara lain mual, 
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muntah, nafsu makan berkurang, sesak nafas, pusing, sakit kepala, air kemih 

berkurang, kurang tidur, kejang-kejang dan akhirnya terjadi penurunan kesadaran 

sampai koma. Stadium akhir timbul pada sekitar 90 % dari massa nefron telah 

hancur. Nilai GFR nya 10 % dari keadaan normal dan kadar kreatinin mungkin 

sebesar 5-10 ml / menit atau kurang. 

Pada keadaan ini kreatinin serum dan kadar BUN akan meningkat dengan 

sangat mencolok sebagai penurunan. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita 

mulai merasakan gejala yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi 

mempertahankan homeostatis cairan dan elektrolit dalam tubuh. Penderita 

biasanya menjadi oliguria (pengeluaran kemih) kurang dari 500ml/ hari karena 

kegagalan glomerulus meskipun proses penyakit mula-mula menyerang tubulus 

ginjal, kompleks menyerang tubulus ginjal, kompleks perubahan biokimia dan 

gejala gejala yang dinamakan sindrom uremik mempengaruhi setiap sistem 

dalam tubuh. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita pasti akan meninggal 

kecuali ia mendapat pengobatan dalam bentuk transplantasi ginjal atau dialisis. 

2.5. Manifestasi klinis 

• Gangguan pernafasan 

• Udema 

• Hipertensi 

• Anoreksia, nausea, vomitus 

• Ulserasi lambung 

• Stomatitis 

• Proteinuria 

• Hematuria 
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• Letargi, apatis, penurunan konsentrasi 

• Anemia 

• Perdarahan 

• Turgor kulit jelek, gatal gatal pada kulit 

• Distrofi renal 

• Hiperkalemia 

• Asidosis metabolik 

 

2.6.Test diagnostik 

1. Urine : 

• Volume 

• Warna 

• Sedimen 

• Berat jenis 

• Kreatinin 

• Protein 

2. Darah : 

• Bun / kreatinin 

• Hitung darah lengkap 

• Sel darah merah 

• Natrium serum 

• Kalium 

• Magnesium fosfat 

• Protein 

• Osmolaritas serum 

3. Pielografi intravena 

• Menunjukkan abnormalitas pelvis ginjal dan ureter 
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• Pielografi retrograd 

• Dilakukan bila dicurigai ada obstruksi yang reversibel 

• Arteriogram ginjal 

• Mengkaji sirkulasi ginjal dan mengidentifikasi ekstravaskular, massa. 

4.Sistouretrogram berkemih 

Menunjukkan ukuran kandung kemih, refluks kedalam ureter, retensi. 

5.Ultrasono ginjal 

Menunjukkan ukuran kandung kemih, dan adanya massa, kista, obstruksi pada 

saluran perkemihan bagian atas. 

6.Biopsi ginjal 

Mungkin dilakukan secara endoskopi untuk menentukan sel jaringan untuk 

diagnosis histologis 

7.Endoskopi ginjal nefroskopi 

Dilakukan untuk menentukan pelvis ginjal; keluar batu, hematuria dan 

pengangkatan tumor selektif 

8.EKG 

Mungkin abnormal menunjukkan ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa, 

aritmia, hipertrofi ventrikel dan tanda tanda perikarditis. 
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2.7. Penatalaksanaan 

1. Dialisis 

Dialisis dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi gagal ginjal kronis 

yang serius, seperti hiperkalemia, perikarditis dan kejang. Perikarditis 

memperbaiki abnormalitas biokimia; menyebabkan cairan, protein dan natrium 

dapat dikonsumsi secara bebas; menghilangkan kecendurungan perdarahan; dan 

membantu penyembuhan luka. 

2. Penanganan hiperkalemia 

Keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan masalah utama pada gagal 

ginjal kronis; hiperkalemia merupakan kondisi yang paling mengancam jiwa 

pada gangguan ini. Oleh karena itu pasien dipantau akan adanya hiperkalemia 

melalui serangkaian pemeriksaan kadar elektrolit serum (nilai kalium > 5.5 

mEq/L ; SI : 5.5 mmol/L), perubahan EKG (tinggi puncak gelombang T rendah 

atau sangat tinggi), dan perubahan status klinis. Peningkatan kadar kalium dapat 

dikurangi dengan pemberian ion pengganti resin (Natrium polistriren sulfonat 

[kayexalatel]), secara oral atau melalui retensi enema. 

3. Mempertahankan keseimbangan cairan 

Penatalaksanaan keseimbanagan cairan didasarkan pada berat badan 

harian, pengukuran tekanan vena sentral, konsentrasi urin dan serum, cairan yang 

hilang, tekanan darah dan status klinis pasien. Hitung hasil eliminasi obat peroral 

dan parentral dari urin, pengeluaran lambung, feses dan keringat (perspirasi) 

dihitung dan digunakan sebagai dasar untuk terapi penggantian cairan. 
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BAB III 

PROFIL PENGOBATAN PENDERITA & KAJIAN REKAM MEDIS 

PASIEN RAWAT INAP DI  RUANGAN MELATI 

 

 

Identitas Penderita: 

Data Demografi 

Nama : Ny.  N 

Usia : 27 tahun 2 bulan 2 hari 

Alamat : Ciawi Tali Rt/Rw 04/09  
Citeureup Cimahi Utara Cimahi- 
Jawa Barat 

 
Status Pasien : Tidak Mampu 

Ruang Rawat        : Ruang Melati/Kamar 204.5 
Sub Bagian            :  Penyakit Dalam 
No. Rekam Medik : 000942345 
Tgl. Masuk            : 20-03-2010 
Tgl. Keluar            :  
Status Pulang        :  
Dokter                   : dr. F.FA 
Apoteker               :R W, S.Si,.A 

Data Klinis Awal: 
Kesadaran: compos mentis (cm) 

Tekanan Darah: 140/90 mmHg 

Nadi                : 100 x /menit 

Respirasi : 32 x/menit 

Suhu : 37º C 

Gizi : - 

Tinggi : - 

Berat Badan : 45 Kg 

 

Riwayat Konsumsi Obat: - 
 
Alergi: - 
 
Pemeriksaan Penunjang Awal: - 
 

Alasan Masuk RS/ Kaluhan Utama: 

Sesak Nafas 

 

Anamnesa: 

Sejak 3 hari SMRS mengeluh sesak nafas yang dirasakan terus menerus, makin lama 

bertambah berat, tidak berkurang dengan istirahat, keluhan disertai dengan demam, 

batuk tanpa disertai dengan dahak. Sesak telah dirasakan dari 1 minggu yang lalu. 
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Pada saat itu, pasien berobat ke ke rumah sakit poli penyakit dalam bagian ginjal di 

RSU Cibabat. Tiga hari kemudian kembali diperiksa langsung dirujuk ke RSHS 

Keluhannya pusing , perut mual, edema kaki, di bagian ginjal mengecil setelah 

dilakukan USG langsung diberi obat diltiazem, asam folat, calsium carbonat, 

natrium bicarbonat, furosemid. Dianjurkan untuk menjadi pasien rawat inap di 

Ruang Intermediat Wing (RIW) keluhan sesak nafas, diketahui sejak dirawat 

frekuensi detak jantung tidak stabil  karena tekanan darahnya 180/110 lalu 

dipindahkan ke Ruang melati untuk perawatan lebih lanjut. 

 

Diagnosis Utama: Gangguan ginjal kronik dan glomerulus akut, Asidosis Metabolik, 

Edema paru dan hiperkalemia, Leukositoria Asimptomatik, Hipertensi dengan 

ganguan hati dan Gangguan saluran cerna dengan peradangan. 

 

Tindakan:  

- Pemeriksaan Hematologi 

- Pemeriksaan Index Eritro 

- Pemeriksaan Kimia Urine dan Mikroskopis Urine 

- Pemeriksaan GFR, USG ginjal VU 

- Pemeriksaan Fisik Pasien 

Pengobatan: 

- Diltiazem 3 x 30 mg PO 

- Calos 3 x 1 PO 

- Bicnat 3 x 1 PO 

- Asam folat 1 x 5 mg PO 

- Antibiotik = Ampicillin 4 x 1g IV, Furosemid 1 x 40 mg IV 

- Kalitake 3 x 1 sach PO, OBH Syr 3 x 1 Sdm 
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Pemeriksaan Penunjang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis pemeriksaan Hasil 
21/3 

Nilai rujukan Satuan 

1. Hematologi 
Hemoglobin 
Hematokrit 
Leukosit 
Eritrosit 
Trombosit 
• Index Eritrosit 

MCV 
MCH 
MCHC 

 
3.8 
11 

28.700 
1.24 

228.000 
 

88.9 
30.4 
34.2 

 
12.0 - 16.0 

35 - 47 
4.400 - 11.300 

3.6 - 5.8 
150.000 - 450.000

 
80 - 100 
26 - 34 
32 - 36 

 
g/dl 
% 

/mm3 
Juta/µL 
/mm3 

 
fl 
pg 
% 

2. Kimia klinik 
Ureum 
Kreatinin 
Glukosa darah sewaktu 
Natrium (Na) 
Kalium (K) 

 
247 

18.39 
111 
120 
5.8 

 
15-50 
0.5-0.9 
<140 

135 - 145 
3.6 - 5.5 

 
g/dL 

mg/dL 
mg/dL 
mEq/L 
mEq/L 

3. Kimia Urine 
BJ Urine 
pH Urine 
Nitrat Urine 
Protein Urine 
Glukosa Urine 
Keton Urine 
Urobilinogen Urine 
Bilirubin Urine 

 
1.015 
7.0 

Positif 
150/++ 
Negatif 
Negatif 

< 1 
Negatif 

 
1.003 – 1.029 

5 – 8 
Negatif 
Negatif 
Negatif 
Negatif 
Negatif 
Negatif 

 
 
 

mg/dL 
mg/dL 
mg/dL 
mg/dL 
mg/dL 
mg/dL 

4. Mikroskopis Urine 
Eritrosit 
Leukosit 
Sel Epitel 
Bakteri 

 
2 – 3 

Banyak 
2 – 4 

Negatif 

 
< 1 
< 6 

 
Negatif 

 
/lpb 
/lpb 
/lpk 
/lpk 
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Rekapitulasi Pemeriksaan Fisik Pasien 

Pemeriksaan 

 

Tanggal 

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 

Tekanan Darah(mmHg) 140/90 180/120 180/100 150/90 150/90 110/70 

Nadi  (x/menit) 100 88 88 88 88 88 

Suhu Badan  (o C) 37 37,2 36,6 37,1 37,1 37,1 

Respirasi (x/ menit) 32 24 24 20 20 30 

 

Kartu Obat Penderita 

No Nama Obat Dosis Rute
Pemberian Obat tanggal 

20/3 21/3 22/3  23/3 24/3 25/3 

1 Diltiazem 3x30 mg PO 3 3 3 3 3 3 

2 Calcium Carbonat 3x1 tab PO 3 3 3 3 3 3 

3 Natrium Bicarbonat 3x1 tab PO 3 3 3 3 3 3 

4 Asam Folat 5 mg 1x1 tab PO 1 1 1 1 1 1 

5 Kalitake 3x1 sach PO 3 3 stop    

6 OBH Syr 3x1 sdm PO 3 stop     

7 Ampisilin 4x 1 g I.V   3 4 4 4 

8 Furosemid 1x40mg I.V   1 1 1 1 

9 Amlodipin 1x10mg PO   1 stop   

10 Bisoprolol 1x2,5mg PO   1  1   

11 Heparin Cup 1x5000 unit I.V   1  1  

 

Keterangan : 

v : telah diberikan 
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Evaluasi Penggunaan Obat 

1. Diltiazem 

 Indikasi : antihipertensi,antiangina, antiaritmia serta nyeri kepala.  

Diltiazem dimetabolisme melalui feses dan kandung kemih sebagai inhibitor  

enzim CYP3A4. Contoh obat paten diltiazem: Herbesser, Diltikor, dan 

Tildiem. 

  Dosis : Sebagai angina stabil 3-4x60 mg,dosis maksimum 120 mg dan untuk 

hipertensi 3 x 60 mg. 

   Efek samping pemberian diltiazem: hipotensi, bradycardia, insufisiensi 

jantung, obstipasi, jarang AV-blokade, nyeri kepala, udema kaki dan efek 

umum lainnya.  

 Kontraindikasi: Penyakit Parkinson, bradikardia, penyakit gagal jantung, 

penyakit obstruksi paru kronik serta gangguan pembuluh darah arteri. 

 Interaksi obat: penggunaan bersamaan dengan Beta-bloker dapat 

menyebabkan intensitas frekuensi gerak jantung menurun serta terjadi 

pemblok AV Node. 

2. Calcium Carbonat 

 Indikasi: Sebagai Fosfat Binder (pengikat fosfat) sama dengan 

antihiperfosfatemia
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 Dosis:  Peroral 1-2 tab/hari. Dosis maksimum 16 tablet/hari. Pemberian tablet 

kunyah digunakan untuk pada pasien dengan kondisi gagal ginjal 

hiperfosfatemia kronik dosis mulai dari 2,5- 7 gram /hari dengan dosis terbagi. 

 Pemberian obat: dengan atau tanpa makanan. Disarankan makan-makanan 

yang mengandung serat dan mudah diabsorpsi. 

 Kontraindikasi : pasien dengan riwayat kalsium dalam ginjal yang 

diperhitungkan, hiperkalsemia, hipofosfatemia, serta pasien yang diduga 

keracunan digoksin. 

 Tindakan pencegahan: ginjal kronis, penyakit hipoparatiroid, penyakit 

komplikasi hiperkalsemia, absorpsi calcium kronis yang tidak mengandung 

klorida. Digunakan sebagai pengganti garam ketika akan makan. Perhatian 

digunakan untuk pasien riwayat batu ginjal.  

 Efek samping: konstipasi,flatulen, hiperkalsemia dan metabolik alkalosis 

3. Natrium Bicarbonat 

 Indikasi  :Asidosis metabolit dan Osteodistrofi Renal. 

 Dosis: Intra Vena NaHCO3 (1,26%) diberikan untuk memperbaiki ekskresi 

salisilat dalam urin pada orang dewasa diberikan 500 mg dan 350 mg pada 

anak. 

 Kontraindikasi: Alkalosis metabolik maupun respiratori, hipokalsemia, 

pasien yang banyak mengalami banyak kehilangan klorida akibat muntah 

maupun pembersihan saluran cerna secara kontinyu dan pada pasien dengan 

resiko mengalami alkalosis hipokloremik yang diinduksi oleh diuretik. 
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Natrium bikarbonat peroral tidak boleh digunakan apabila keracunan akut 

akibat dari asam mineral kuat. 

 Efek Samping: Peregangan (disletion) lambung, flatulen, pendarahan 

serebral, udem, kejang tetanus, udem paru, hipernatremia, hiperosmolalitas, 

hipokalsemia, hipokalemia, asidosis intrakranial, alkalosis metabolik. 

 Interaksi Obat: Dengan obat lainnya dapat meningkatkan toksisitas kadar 

amfetamin, efedrin, pseudoefedrin,kuinidin dan kuinin akibat alkalinasi urin. 

Penggunaan bersamaan dengan besi dapat menurunkan absorpsi besi. 

 Peringatan : Dapat meningkatkan tekanan darah atau menyebabkan retensi 

cairan dan udema paru-paru pada mereka yang berisiko hipokalemia dapat 

memburuk. Bila asidosis hiperkloremik berhubungan dengan kekurangan 

kalium, sebagaimana pada beberapa gangguan tubular ginjal dan saluran 

cerna, tepat bila diberikan kalium bikarbonat oral. Walaupun defisiensi akut 

atau berat harus ditangani dengan pemberian intravena. Hindari pada asidosis 

respiratori. Sebaiknya dihindari pada pasien yang membatasi masukan garam. 

 Mekanisme Aksi: Terjadi pemisahan sehingga dihasilkan ion bikarbonat yang 

dapat menetralkan konsentrasi ion hidrogen dan meningkatkan pH urin dan 

pH darah. 

4. Asam Folat 

 Indikasi: Anemia megaloblastik yang disebabkan defisiensi asam folat 

 Mekanisme Kerja : Folat eksogen dibutuhkan untuk sintesis 

nukleoprotein dan pemeliharaan eritropoesis normal. Asam folat menstimulasi 
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produksi sel darah merah, sel darah putih & platelet pada anemia 

megaloblastik. 

 Kontraindikasi  : Pengobatan anemia pernisiosa dan anemia megaloblastik 

lainnya dimana vitamin B12  tidak cukup(tidak efektif). 

 Efek Samping : Umumnya terjadi perubahan pola tidur, sulit 

berkonsentrasi, Iritabilita,aktivitas berlebih, depresi mental, anoreksia, mual-

mual, distensi abdominal dan flatulensi. 

 Interaksi Obat : Asam aminosalisilat dapat menurunkan kadar asam folat 

serum, Kontrasepsi oral dapat mempengaruhi metabolisme folat dan 

menyebabkan kekurangan folat,tetapi efeknya ringan dan tidak  menyebabkan 

anemia atau perubahan megaloblastik serta Dyhidrofolate reductase inhibitor 

dapat menyebabkan dyhidro folate reductase yang disebabkan pemberian 

antagonis asam folat dapat mempengaruhi penggunaan asam folat. 

 Peringatan : Jangan diberikan secara tunggal untuk anemia pernisiosa 

Addison dan penyakit defisiensi vitamin B12 lainnya karena dapat 

menimbulkan degenerasi majemuk dari medula spinalis serta Jangan 

digunakan untuk penyakit ganas kecuali anemia megaloblastik dapat terjadi 

komplikasi defisiensi folat. 

5. Kalitake (Kalsium Polistiren Sulfonat) 

 Indikasi : sebagai penurun kadar kalium dalam darah (mengobati 

Hiperkalemia) 

 Dosis : dewasa 15-30 gr/hari peroral, tambahkan 30-50 ml air dibagi 

untuk 2-3 kali pemberian. 
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 Pemberian obat  : pada saat perut kosong (1-2 jam sebelum/ sesudah 

makan) 

 Kontraindikasi : gagal ginjal bersamaan dengan hiperkalsemia (kadar 

kalsium dalam darah diatas normal) 

 Perhatian  : pasien dengan hiperparatiroidisme, mieloma multipel. 

Awasi elektrolit dalam selang waktu yang teratur. 

 Efek samping : Anoreksia dan gangguan saluran cerna. 

6. Amonium klorida dan suqqus liquiritoria dalam OBH 

 Indikasi  : Vasodilator Saluran Nafas serta merangsang pengeluaran Sekret 

 Mekanisme kerja : Stimulasi serabut aferen parasimpatikus dan bekerja 

langsung pada sel pembentuk lendir, dan menyebabkan gerakan sekret 

sehingga terjadi rangsangan batuk untuk mengeluarkan sekret tersebut. 

 Dosis  : Dewasa : sehari 3 kali 1 sendok makan. 

 Kontraindikasi : Pasien yang alergi dengan kedua zat aktif tersebut. 

 Informasi kepada pasien: Sebaiknya obat batuk ini dihabiskan, meskipun 

gejala-gejala batuknya sudah mulai hilang, hal ini untuk memaksimalkan 

pengobatan. 

7. Ampisilin 

 Indikasi : Ampicillin adalah turunan penicillin (Moderate-spectrum 

penicillins) digunakan untuk infeksi yang disebabkan bakteri gram positif dan 

negatif. 

 Kontra Indikasi  : Pasien tercatat alergi terhadap penicillin, oleh karena  itu 

perlu dilakukan tes resistensi dan hipersensitifitas terhadap pasien. Mengingat 
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akan digunakan dalam terapi jangka panjang perlu dilakukan pengontrolan 

dan pengecekan fungsi hati, ginjal dan darah. 

 Dosis : regimen 4 x 1 g dan sesuai dengan teori yaitu IV maksimal 12 

g/hari yang dibagi dalam 4 dosis. 

 Efek Samping : tidak ada keluhan pasien yang ada hubungannya dengan 

penggunaan Ampicillin (gangguang saluran cerna, ruam, demam, anafilaksis) 

tetapi efek terhadap hasil laboratorium berupa peningkatan Hemoglobin dan 

Hematokrit tercatat. Pengontrolan terhadap efek samping ampicillin tetap 

harus dilakukan seperti kondisi kulit (ruam) dan anafilaksis. 

 Interaksi : tidak ada catatan interaksi Ampicillin dengan obat-obat lain yang 

digunakan secara bersamaan. 

8. Furosemida 

 Indikasi :Furosemida adalah antihipertensi golongan diuretik (Loop 

diuretic), digunakan untuk  untuk pasien edema , hipertensi dengan gangguan 

ginjal. Mekanismen kerjanya yaitu menghambat reabsorbsi dari Natrium dan 

Klorida di proximal, tubula distal dan di lengkungan Henle. 

 Kontra Indikasi: - 

 Dosis : 20 – 40 mg IV. Pemberian Furosemida IV cukup dikombinasi 

dengan satu obat antihipertensi oral untuk mencegah timbulnya hipotensi. 

 Efek samping: anemia, hiperglikemia, sakit kepala dan hipokalemia. 

 Interaksi : -  

 Catatan Kontrol  tekanan darah sebelum diberikan bersama antihipertensi 

lain, termasuk kadar kalsium, asam urat dan serum kreatinin, Kontrol 
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pengeluaran cairan infus , tidak boleh lebih dari 4 mg/min,Kontrol gula darah 

dan Hentikan penggunaan Furosemid jika tekanan darah tidak terlalu tinggi 

9. Amlodipin 

 Indikasi :antihipertensi golongan kalsium kanal bloker, dimana dapat 

bekerja dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam otot polos 

pembuluh darah sehingga mengurangi tahanan perifer. Merupakan 

antihipertensi yang dapat bekerja pula sebagai obat angina dan antiaritmia, 

sehingga merupakan obat utama bagi penderita hipertensi yang juga penderita 

angina. 

 Dosis : 5-10 mg/hari, untuk pasien geriatric 2,5 mg/hari. Dosis awal 

dapat digunakan 1 x 10 mg untuk memberikan efek optimal jika 

dikombinasikan ACE inhibitor, tetapi dosis perlu diatur (diturunkan) jika 

penggunaannya bersama beberapa macam obat antihipertensi 

 Efek samping : Sesak napas terjadi pada pasien ketika mengkonsumsi 

beberapa macam obat antihipertensi dalam waktu bersamaan.  

 Interaksi : tidak bisa digunakan bersamaan dengan β-bloker (Bisoprolol) 

dapat menyebabkan hipotensi dan gangguan ritme jantung. 

 Catatan  : kontrol tekanan darah sebelum digunakan bersama obat 

antihipertensi lain, pengaturan dosis dan interval konsumsi obat juga perlu 

dilakukan. Hentikan penggunaan Amlodipin jika pasien mengeluhkan sakit 

dada
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10. Bisoprolol 

 Indikasi : Bisoprolol adalah obat antihipertensi golongan β-bloker, yang 

dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular (menurunkan kontraksi jantung 

dan tekanan darah)  

 Dosis  :  1 x 5 mg/hari (5-20 mg perhari) 

 Efek samping: Hipotensi oleh karena itu dosis perlu diturunkan dan interval   

Pemberian dengan obat antihipertensi lain perlu diperhatikan 

 Interaksi : Interaksi dengan Amlodipin 

 Catatan  :Kontrol  tekanan darah sebelum diberikan bersama antihipertensi 

lain  dan STOP penggunaan Bisoprolol bila penggunaan bersamaan obat 

antihipertensi lainnya yang segolongan  

11. Heparin Na 

 Indikasi  : Indikasi: Trombosis vena dan emoliem paru, embolisme arterial, 

antikoagulan, transfusi darah, sirkulasi ekstrakorpereal, prosedur dialisis dan 

antikoagulan untuk penelitian di laboratorium. 

 Dosis : Dewasa dengan tubuh kecil dan anak-anak: loading dose IV 5000 unit 

diikuti dengan maintenence dose 15-25 units/kg/jam atau injeksi SC dengan 

dosis 250 unit/kg setiap 12 jam. 

 Farmakokinetika: Heparin tidak terabsorpsi dari saluran pencernaan dan 

harus diberikan secara parenteral. Onset aktifitas antikoagulan langsung 

terjadi setelah injeksi  IV atau pemberian infus hepain pada dosis penuh dan 

biasanya terjadi dalam 20-60 menit. Sebagian besar heparin terikat akuat pada 
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lipoprotein berbobot jenis rendah, globulin dan fibrinogen. Pasien gagal ginjal 

akan memiliki waktu paruh yang sedikit lebih lama. 

 Perhatian khusus: Jika terjadi hemoragi, hal ini dapat diatasi dengan 

menghentikan pemakaian heparin. Jika efek yang lebih cepat diperlukan, 

penggunaan protamin sulfat sebagai penawar racun spesifik akan membantu. 

 Efek samping: Hemoragi, nekrosis pada kulit, trombositopenia, hiperkalemia, 

reaksi hipersensitif (urtikaria, angiodema dan anafilaksis), osteoporosis dan 

terkadang alopesia pada penggunaan jangka panjang. 

 Interaksi obat: Reseptor antagonis angiotensin II, drotrecogin alfa, ACE 

inhibitor, Asetosal, Clopidrogel, Diklofenak, Dipiridamol, Gliseril trinitrat, 

Ilopros, Ketorolak, NSAIDS, Sibutramin. 

 Monitoring: Protrombin time (PT). Pengambilan sampel darah dilakukan 4-6 

jam setelah dosis IV atau 12-24 jam setelah dosis SC, dimana PT tidak boleh 

meningkat secara bermakna dibanding sebelum pemakaian heparin. 
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Tabel 3.3.Kesesuaian Obat dengan Hasil Diagnosa 

 

 

No Nama Obat Dosis Indikasi Diagnosa Ket. 

Anti Hipertensi Menurunkan Tekanan 
Darah 

1 Diltiazem Tablet 

Gol Antagonis Ca non 
dihidropiridin 

30 mg 3x Vasodilator perifer Gagal Ginjal kronik dan 
glomerulus akut 

Sesuai 

2 Amlodipin Tablet 

Gol Antagonis Ca 
dihidropiridin 

10 mg 1x Vasodilator perifer kuat 
dan terjadi pelepasan 

simpatik refleks 

Hipertensi dengan tekanan 
darah 180/100 mmHg. 

Sesuai 

3 Bisoprolol Tablet 

Gol penyekat beta 
kardioselektif 

2,5 
mg 

1x Perangsangan reseptor  
beta-1 menaikkan 
denyut jantung, 

kontraktilitas  dan 
pelepasan renin 

Sesak Nafas dan tekanan 
darah belum stabil 

Sesuai 

Obat Saluran Kemih     

4 
Kalsium Karbonat 

Tablet 
500 
mg 

3x Phospat Binder Pengendapan Fosfat dalam 
ginjal 

Sesuai 

5 
Natrium Bikarbonat 

Tablet 
500 
mg 

3x Anti Asidosis Tubulus 
Renalis 

Tubulus Renalis Tidak 
Berfungsi 

Sesuai 

6 Kalitake Sachet 10 mg 3x Anti Hiperkalemia Kadar Kalium 5,8 mEg/L Sesuai 

7 Ampisilin IV 
1 g 4x Anti Infeksi Saluran 

Kemih 
Infeksi Bakteri Proteus 

Mirabilis 
Sesuai 

8 Furosemid IV 40 mg 1x Anti Diuretik, Udema Udema kaki Sesuai 

Mengatasi Efek GGK      

9 Asam Folat Tablet 
5 mg 3x Anti Anemia Anemia Megaloblastik Hb 

3,8 g/dl 
Sesuai 

10 Obat Batuk Hitam Sirup 
5 ml 3x Vasodilator saluran 

nafas 
Sekret yang tidak dapat 
keluar, batuk berdahak 

Sesuai 

11 Heparin Na IV 
5000 
unit 

1x Anti Koagulan setelah 
dialisis 

Waktu Pembekuan Darah 
> Normal (20 menit) 

Sesuai 
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Tabel 3.4.Kesesuaian Diagnosa Pasien terhadap Literatur 

No Kategori Diagnosa Pasien Literatur Keterang
an 

1 Indikasi Hipertensi 
komplikasi ginjal 

Gagal ginjal kronik Sesuai 

2 Pemilihan Sediaan Obat 
antihipertensi 
tidak tunggal 

Kombinasi obat 
antihipertensi lebih baik 
beda golongan obat. 

Sesuai 

3 Sediaan Tablet  ampisilin 
kurang efektif 
karena 
absorpsinya 
melalui oral 
hanya 50% 

Infus ampisilin antibiotik 
lebih baik untuk 
mengobati infeksi 
glomerulopati akut efektif 
utk streptococus  

Sesuai 

4 Dosis - - Sesuai 

5 Frekuensi Pemakaian 
ampisilin dan 
heparin Na 
IntraVena harus 
diinformasikan 
pada perawat 
setempat 

Pemakaian IV ampisilin 
pakai obat 30 menit sblm 
proses dialisis 
menghindari infeksi GI 
sedangkan heparin 
digunakan saat proses 
dialisa untuk Sesuai 
menghindari 
hipersensitifitas. 

Sesuai 

6 Rute Perawatan dgn 
Heparin SC 
kurang efektif 
untuk 
antikoagulan 
proses dialisis  

Heparin digunakan 
loading dose IV untuk 
mempercepat 
antikoagulan saat proses 
dialisis menghindari 
pendarahan hebat. 

Sesuai 

7 Durasi Ampisilin 
diberikan 
brdsrkan 
tipe,tingkat 
keparahan serta 
respon klinik dari 
bakteri 
penginfeksinya 

Durasi pemakaian  
ampisilin IV 4x sehari 
dengan lama pemberian 
48-72 jam dilihat dari 
gejala infeksi glomerulus 
akut.  

Sesuai 
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8 Kontraindikasi  Gagal ginjal+ 
Hiperkalemia 
pakai kalitake 
tapi tidak dapat 
kontrol kadar 
kalium 

Pengganti kalitake, 
NaHCO2+Calos 

Sesuai 

9 Interaksi 

- Obat-obat 
- Obat-

makanan 
- Obat-

dengan zat 
uji lab 

Keterangannya 
ada dibawah tabel 

Keteranganya ada 
dibawah tabel 

Sesuai 

10 Efek samping Udema kaki 
pemberian 
diltiazem dan 
trombositopenia 
pada pemberian 
heparin 

Furosemid efektif anti 
udema akibat 
diltiazem.Pemakaian 
heparin dapat dihentikan 
setelah protombin 
terbentuk maka diberikan 
asam folat untuk 
mengatasi anemia 
megaloblastik saat 
pemakaian heparin 

Sesuai 

11 Alergi Alergi nefritis 
intestinal pd 
furosemid dan 
jerawat pd 
pemakaian 
bisoprolol  

Amlodipin lebih baik 
digunakan sebagai kontrol 
tek darah. Untuk 
menghindari alergi pasien, 
pemakaian furosemid dan 
bisoprolol dapat dikurangi 

Sesuai 

12 Stabilitas Bicnat tidak tahan 
lembab 

Sebaiknya simpan pada 
suhu 15-30oC terlindung 
dari panas & pembekuan 

Sesuai 

13 Ketersedian - - Sesuai 

14 Kepatuhan Pemakaian 
kalitake berlebih 
menyebabkan 
anoreksia dan 
gangguan saluran 
cerna. 

Pemakaian kalitake 
dihentikan setelah kadar 
elektrolit dalam darah 
normal diperbaiki 
asidosisnya dengan 
NaHCO2 

Sesuai 
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Interaksi obat dengan obat pada rekam medis Ny. N 

 Diltiazem dengan B-bloker (bisoprolol) dapat menurunkan frekuensi gerak 

jantung. 

 Diltiazem dapat digunakan bersamaan sitokrom hepatik utk hindari trombosis 

 Calos dengan diuretik kuat(furosemid) kontrol kalium lebih baik 

 Calos dengan bisoprolol digunakan bersamaan mengurangi absorpsi 

bisoprolol solusi Calos sebelum/saat makan sedangkan bisoprolol sesudah 

makan 

 Heparin dengan ACE inhibitor(captropil) dapat meningkatkan frekuensi 

denyut jantung solusi heparin + Ca-bloker(amplodipin) = efektif antihipertensi 

dan angina 

 Bisoprolol dengan furosemid dapat anti hipertensi dan efektif utk gangguan 

jantung karena menurunkan frekuensi denyut jantung. 

 Bisoprolol dengan B-bloker gol sama dapat meningkatkan denyut jantung 

 Bisoprolol dengan Amlodipin sebagai anti angina 

Interaksi obat dengan makanan pada rekam medis Ny. N 

Calos dengan makanan yang mengandung besi dan kasium kecuali susu kedelai 

dapat menyebabkan hiperkalsium, hipokalsemia dan hiperfospat. Efek yang 

diinginkan pada Calos, fosphat binder tidak terbukti. 
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Tabel 3.5.Kesesuaian Dosis Nyata Pada Pasien Dengan Dosis Literatur 

 

No. Dosis Penggunaan Dosis Berdasarkan 
Literatur 

Dosis Yang 
Diterima Keterangan 

1. Diltiazem tablet 30mg/1x 
minum, 3x/hari 

Antihipertensi 
Dosis maksimum 
3x60 mg 

90 mg/hari, 3x 
1 hari 

Dosis sesuai 
standar 

2. Kalsium karbonat 1 tab 
500mg/ 1x minum, 3x/hari  

Tablet kunyah dosis 
mak 16 tab/hari 

3 tab/hari, 3x 1 
hari 

Dosis sesuai 
standar 

3. Natrium bikarbonat 1tab 
500 mg/1xminum, 3x/hari 

u/ ginjal hipertensi 
1500 mg dosis 
maksimum  

3 tab/hari,3x 
1hari 

Dosis sesuai 
standar  

4. Asam Folat 1tab 5 
mg/1xminum, 3x/hari 

maks15 mg 

/1xminum, 4x/hari 

3 tab/hari, 3x 
1hari 

Dosis sesuai 
standar 

5. Kalitake sach 10 
mg/1xminum,3x/hari 

Dosis maks 
30mg/hari 

3 sach dalam 1 
hari 

Dosis sesuai 
standar 

6. OBH Syr 5ml/1xminum, 
3x/hari bila batuk  

Dosis mak  
60ml/4hari 

15ml 3x dalam 
1hari 

Dosis sesuai 
standar 

7. Ampisilin IV, 1 g/1xpakai, 
4x/hari 

Dosis 6-12g/hr 
setiap 6 jam 

4 g/hari  pasien 
memerlukan 
penyesuaian 
dosis saat akan 
dialisis 

8.  Furosemid IV 40 
mg/1xpakai, 1x/hari 

Edema dewasa 20-
80 mg/hr dosis 
tunggal 

40 mg/hari Dosis sesuai 
standar 

9. Amlodipin tab 10 
mg/1xminum,1x/hari 

Dosis maks 10 mg 10 mg/hari Dosis sesuai 
standar 

10. Bisoprolol tablet 

2.5mg/1xminum, 1x/hari 

Dosis Max 20 
mg/hari 

2.5mg/hari Dosis sesuai 
standar 

11 Heparin IV 5000 
unit/1xpakai,1x/hari 

Dewasa BB < 50mg 
loading dose 5000 
unit 

5000mg/hari Dosis sesuai 
standar 
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Tabel 3.6. Kajian Identifikasi Masalah Penggunaan Antar Obat pada Pasien 

Nama obat Indi 

kasi 

ya 

ng 

tidak 

ter 

obati 

Pember

ian obat 

tanpa 

indikasi 

Pemiliha

n obat 

yang 

tidak 

tepat 

Dosis Efek obat 

yang tidak 

di 

kehendaki 

Interaksi 

obat 

Pasien 

gagal 

menerim

a obat 

Sub 

tera 

pi 

Le 

wat 

dosis 

Diltia 

zem  

- - - - - - ● - 

Calsium 

Carbonat 

- - - - - - ● - 

Natrium 

Bicarbonat   

- - - - -  - - 

Asam Folat   - - - - - - - - 

Kalitake - - - - - - - - 

Amonium 

Klorida 

(OBH) 

- - - - - - ● - 

Ampisilin  - - - - - - - - 

Furosemid - - - - - - ● - 

Amlodipin - - - - - - ● - 

Bisoprolol 

Fumarat 

- - - - - - ● - 

Heparin 

Na 

- - - - - - - - 
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Pengkajian Resep 

1. Persyaratan Administrasi 

No. Komponen Resep Ada/Tidak 

1. Nama Dokter  Ada 

2. Ruang/Kamar/Asal poli Ada 

3. Indentitas Pasien (Nama, alamat, umur, jenis 
kelamin, berat badan, dan tinggi badan) 

Ada 

4. Nomor Rekaman Medik Ada 

5. Nama Obat Ada 

6. Dosis dan Jumlah yang diminta Ada 

7. Tanda Tangan penulis Resep Ada 

2. Aspek Farmasetika 

No. Komponen yang dikaji Ada/Tidak 

1. Nama Obat Ada 

2. Bentuk sediaan Ada 

3. Kekuatan/ potensi Obat Ada 

4. Kuantitas Ada 

5. Aturan Pakai Ada 

6. Dosis Ada 

7. Cara Pemberian Ada 

 

3. Penilaian dari Segi Aspek Klinis  

Pasien masuk dalam keadaan sesak nafas yang dirasakan terus menerus yang 

disertai demam dan batuk hal ini dikarenakan udema paru yang disebabkan 

kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih berupa kelainan struktur 

atau fungsi ginjal. Dapat Dilihat dari tes urin dilaboratorium kadar ureum, 
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kreatinin serta kalium berturut-turut 247 mg/dl, 18.39 mg/dl serta 5.8 mEq/L lebih 

besar dari nilai normal yaitu 15-50 mg/dl, 0.5-.0.9 mg/dl dan 3.6-5.5 mEq/L 

termasuk dalam gangguan ginjal kronik dan glomerulus akut maka diberikan 

terapi farmakologis untuk mengurangi hipertensi intraglomerulus. Pemakaian 

antihipertensi bermanfaat untuk memperkecil resiko kardiovaskular dan 

memperlambat perburukan kerusakan nefron dengan mengurangi hipertensi 

intraglomerulus dan hipertrofi glomerulus. Terjadinya ketidakseimbangan antara 

peningkatan tekanan cairan ekstraselular dan tahanan perifer serta curah jantung 

yang dipengaruhi beberapa faktor aktivator terhadap sistem renin, rangsangan 

terhadap saraf simpatis, peranan vasokontriktor dan vasodilatasi pembuluh darah 

diobati dengan pembatasan cairan dan natrium dengan calsium carbonat, natrium 

bikarbonat serta kalitake. Lalu diberi obat-obat antihipertensi seperti diltiazem 30 

mg (menurunkan denyut jantung dan memperlambat konduksi nodal 

atriventrikular di otot jantung, dinding pembuluh darah, SSP, ginjal, anak ginjal 

dan hepar), amlodipin 10 mg dan bisoprolol 2,5 mg pada hari ketiga karena pasien 

masih merasakan gejala sesak nafas meskipun tekanan darahnya mulai menurun 

ke tingkat normal. Pemakaian OBH berguna untuk mengobati batuk yang 

berdahak yang dirasakan pasien ketika awal menjadi pasien rawat inap di rumah 

sakit. Timbul hiperkalemia yang disebabkan penyerapan kalsium dalam usus 

berkurang dan gangguan mobilisasi kalsium serta hiperfosfatemia karena ginjal 

gagal dalam menyaring secara normal maka diperlukan kalsium karbonat sebagai 

pengikat fosfat berlebih. Asam folat sebagai antianemia yang disebabkan 

eritropoetin menurun, intake makanannya berkurang terjadi mual karena azotemia 
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yang disebabkan anemia berat pada gangguan ginjal kronik maka terjadi 

hiperuremia berat (glomerolus akut) hal ini mengakibatkan perdarahan pada 

mukosa duodenum maka diatasi dengan ampisilin 500 mg per intravena untuk 

mengatasi infeksi bakterinya yaitu aerob gram negatif (74,4%) dengan jumlah 

terbesar adalah kuman Proteus mirabilis. Bakteri aerob gram positif  (25,6%) 

yang didominasi oleh Staphylococcus aureus yang ada diglomerulonefritis dapat 

menyebabkan infeksi saluran kemih bila tidak langsung diatasi dengan ampisilin 

500mg per intravena sebagai antiinfeksi yang peka non betalaktam.  

Pasien datang dengan keluhan utama tekanan darah 180/110mmHg, yang harus 

diatasi adalah menghambat kalsium kedalam otot polos pembuluh darah sehingga 

mengurangi sistem tahanan perifer agar tidak terjadi hipertensi.Agar nyeri dada 

pada malam hari dapat diatasi dengan amlodipin 10 mg dan pemberian bisoprolol 

2.5 mg agar tekanan darah pasien Ny N dapat terkontrol. 

Udema pada kaki diatasi dengan memakai obat furosemid 40 mg sebagai 

diuretik kuat meningkatkan ekskresi Na, Cl dan air sehingga mengurangi volume 

plasma dan cairan eksternal sehingga tekanan darah menurun. Furosemid adalah 

diuretik loop yang bekerja di jerat Henle menaik. Furosemid merupakan diuretik 

kuat yang digunakan sebagai perawatan untuk gagal ginjal karena efek dari 

furosemid sebagai penginduksi prostaglandin memediasi pertambahan aliran 

darah di ginjal sehingga menurunkan udema pada pasien. Mekanisme kerja 

furosemid adalah memblok pembawa Na+/K+/2Cl- dan dengan cara ini 

menghambat absorpsi ion natrium, ion kalium, ion klorida dalam jerat Henle. 

Selain itu Furosemid juga menunjukkan aktivitas menurunkan tekanan darah 
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sebagai akibat penurunan volume plasma. Penggunaan intravena tepat karena 

berada dalam rentang terapi. Untuk dosis selanjutnya disesuaikan dengan 

eliminasi urine.  

Pada pasien gagal ginjal perubahan dalam konsentrasi plasma Amlodipin tidak 

berhubungan dengan derajat kerusakan ginjal sehingga Amlodipin dapat diberikan 

dengan dosis biasa. Selain itu adanya interaksi obat, dimana Amlodipin tidak 

boleh digunakan bersama dengan β-bloker (Bisoprolol) dapat dikategorikan 

sebagai masalah dalam pemberian polifarmasi. Penggunaan lebih dari 3 macam 

obat antihipertensi pada waktu yang bersamaan perlu perhatian khusus, baik dosis, 

interval pemberian dan frekuensi pemberian harus dikonsultasikan pada dokter 

yang merawat pasien untuk menghindari masalah dalam pemberian polifarmasi. 

Penggunaan Heparin Na sebagai antikoagulan untuk mencegah penggumpalan 

darah saat prosedur dialisis. Dilakukan dialisis karena terjadi penurunan fungsi 

ginjal setelah dilakukan perhitungan laju filtrasi glomerulus didapat nilainya < 5 

ml/ menit/ 1,73 m2 , berarti menurut cockroft-gault pasien mengalami gagal ginjal. 

Penggunaan heparin Na jika saat akan proses dialisis saja. 

Terjadi duplikasi obat pada pasien Ny. N pada tanggal 22 maret 10 terjadi 

antara amlodipin dengan diltiazem karena ada 2 obat yang 1 golongan 

antihipertensi yang diberikan dengan cara kerja yang sama dengan respon tubuh 

kemungkinan besar sama. Solusinya dilakukan penghentian pemberian amlodipin 

atas konsultasi dengan dokter yang dilakukan oleh seorang apoteker.  
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Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)  

Apoteker bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait dengan terapi 

pasien sebagai salah satu bentuk pelayanan klinis. yaitu pemberian KIE baik 

kepada dokter, perawat maupun pasien yang bersangkutan. Berikut adalah bentuk 

KIE yang dapat diberikan : 

1. KIE kepada dokter 

• Informasikan kepada dokter bahwa ada bentuk interaksi obat khususnya 

Amlodipin dan Bisoprolol dan beberapa penggunaan obat antihipertensi dalam 

satu waktu yang bersamaan (dapat menyebabkan hipotensi), diskusikan 

dengan dokter apakah efek terapi penggunaan Bisoprolol lebih besar atau 

menguntungkan jika dibandingkan efek samping yang mungkin timbul 

dikarenakan adanya interaksi obat. 

•  Sarankan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan ginjal secara 

menyeluruh, untuk mengantisipasi adanya komplikasi lebih lanjut. 

• Pasien mengeluhkan rasa sakit pada kaki setelah proses dialisis, diskusikan 

kepada dokter apakah perlu diberikan obat analgesik dan hindari penggunaan 

aspirin. 

2. KIE kepada perawat 

• Kontrol infusion rate Furosemida, tidak boleh lebih dari 4 mg/ menit agar 

pasien tidak terjadi diuresis berlebihan. 

• Memonitoring waktu pembekuan darah setelah dilakukan dialisis dan 

antikoagulan setelah dilakukan pengujian darah dilaboratorium.  



37 

 

• Perhatikan rentang waktu pemberian obat kepada pasien khususnya obat-obat 

antihipertensi. 

3. KIE kepada pasien 

• Informasikan kepada pasien tentang kemungkinan komplikasi Ginjal, 

sehingga pasien akan mengontrol dietnya dan dapat meningkatkan aktifitas 

fisiknya. 

• Informasikan kepada pasien untuk terus rajin mengontrol tekanan darah dan 

Kreatinin. Kadar kalium dan fosfat pasien juga perlu diperhatikan mengingat 

komplikasi ginjal yang tidak terbatas. 

• Berikan informasi kepada pasien tentang pentingnya kepatuhan dalam 

mengkonsumsi obatnya. 

• Jelaskan kepada pasien untuk bersikap koperatif khususnya informasikan 

kepada petugas jika pasien merasakan gejala-gejala seperti ruam, infeksi yang 

tidak sembuh, rasa panas dianggota tubuh, gangguan pendengaran ataupun 

indra penciuman . 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Depo farmasi sebagai salah satu upaya pelayanan farmasi yang mengarah 

pada sistem satu pintu obat, sesuai dengan Surat Keputusan DirJen YanMed 

Nomor 0428/YanMed/RSKS/SK/1989 yang menetapkan bahwa rumah sakit harus 

mengupayakan sistem satu pintu obat, yaitu melalui instalasi farmasi. Depo 

farmasi merupakan satelit atau cabang dari IFRS pusat, yang diadakan untuk 

mendekatkan pelayanan farmasi ke ruang perawatan sehingga memudahkan 

dalam pendistribusian, pengendalian obat dan alkes, disamping itu juga 

memudahkan pelaksanaan pelayanan farmasi klinik bagi pasien, dokter, perawat, 

ahli gizi dan profesional kesehatan lainnya.  

Waktu pelayanan depo farmasi, disesuaikan dengan urgensi dari pelayanan 

yang diperlukan oleh ruang perawatan. Waktu pelayanan yang dilakukan di depo 

farmasi ada yang 1 shift, 2 shift dan 3 shift. Waktu pelayanan shift 1 mulai dari 

pukul 07.00- 15.30 WIB, pelayanan  shift 2 mulai pukul 15.30-21.00 WIB dan 

pelayanan shift 3 mulai pukul 21.00- 07.00 WIB. Misalnya waktu pelayanan depo 

farmasi Penyakit Dalam Lantai II. 

Pelayanan untuk penderita di Gedung Penyakit Dalam Lantai II RSUP Dr. 

Hasan Sadikin meliputi pelayanan terhadap pasien rawat tinggal beberapa sub 

bagian yaitu sub bagian kardiovaskuler, sub bagian ginjal hipertensi, sub bagian 

gastrointerohepatologi, sub bagian hematologi dan ongkologi, sub bagian penyakit 

tropik dan infeksi, sub bagian rhematologi dan geriatri, sub bagian endokologi dan 
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metabolisme, sub bagian endokrin (hormonal) dan sub bagian pulmonologi dan 

pelayanan untuk pasien rawat jalan penyakit dalam yang biasanya dilakukan oleh 

poliklinik-poliklinik spesialis dan subspesialis yang ada di Poli spesialis Rumah 

sakit Dr. Hasan Sadikin. 

Dalam pelayanannya pasien dibedakan menjadi kelompok pasien umum, 

ASKES, JamKesMas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan pasien kontraktor. 

Oleh sebab itu, kebutuhan penyediaan obat atau perbekalan farmasi juga sangat 

beragam. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan farmasi di RSUP Dr. Hasan 

Sadikin, IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) melalui depo penyakit dalam di 

ruang perawatan memiliki sistem distribusi Individual Prescription dan Floor 

Stock untuk menjangkau layanan farmasi untuk pasien rawat inap lantai II 

Gedung Penyakit Dalam. 

 Salah satu tugas apoteker pelayanan yaitu mengevaluasi penggunaan obat 

pada pasien yang dapat dilihat dalam Kartu Obat Pasien (KOP). KOP hanya 

diberikan bagi pasien rawat inap, untuk mempermudah mengontrol terapi pada 

pasien baik oleh dokter, apoteker, maupun perawat. Dalam KOP dapat dilihat 

obat/alkes yang digunakan oleh pasien, jumlah obat yang diberikan pada pasien, 

dosis dan rute pemberian obat, tanggal pemberian obat dan penghentian obat. 

Obat-obat injeksi diberikan pada pasien untuk sehari sesuai kebutuhan, sedangkan 

obat-obat oral diberikan setiap hari, untuk itu dokter menulis banyaknya obat oral 

yang harus diberikan pada pasien tiap hari. 

 Pada praktek kerja lapangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin kali ini, 

melakukan tugas kaji resep tentang salah satu kartu obat pasien gagal ginjal 
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kronik di Ruang Melati. Ruangan Melati merupakan ruang rawat inap bagi pasien 

kelas tiga dengan penyakit dalam. Ruang Melati terletak di lantai II Gedung IPD. 

Analisis dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan obat pada KOP pasien, 

selama pasien dirawat di rumah sakit yaitu selama 6 hari.  

Sistem distribusi obat di Ruang Melati yaitu resep individual (Individual 

Prescription), di mana depo farmasi menyerahkan obat pada keluarga pasien 

sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter dalam KOP. Salah satu keutamaan 

pelayanan farmasi di gedung IPD (termasuk Ruang Melati) adalah adanya 

pelayanan terpadu dari dokter, apoteker, perawat dan ahli gizi dalam menentukan 

keberhasilan pengobatan pada pasien. 

 Dari hasil analisis KOP, pasien mendapatkan terapi yang tepat untuk 

penanganan Gagal Ginjal Kronik awal. Pada hari pertama pasien dibawa ke rumah 

sakit, pasien dalam keadaan gawat dan membutuhkan penanganan segera, dengan 

sesak napas yang cukup mengganggu dikarenakan kemunduran perlahan dari 

fungsi ginjal yang menyebabkan penimbunan limbah metabolik di dalam darah 

(azotemia), pembuluh darah ke keseluruh tubuh terhambat disebabkan oleh gagal 

ginjal kronis, penyebabnya adalah:  

- Tekanan darah tinggi (hipertensi)  

- Penyumbatan saluran kemih  

- Glomerulonefritis  

- Kelainan ginjal, misalnya penyakit ginjal polikista  

Pada gagal ginjal kronis, gejala-gejalanya berkembang secara perlahan. 

Awalnya tidak ada gejala sama sekali, kelainan fungsi ginjal hanya dapat 
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diketahui dari pemeriksaan laboratorium. Pada gagal ginjal kronis ringan sampai 

sedang, gejalanya ringan meskipun terdapat peningkatan urea dalam darah. Pada 

stadium II ini terdapat:  

• Nokturia, penderita sering berkemih di malam hari karena ginjal tidak dapat 

menyerap air dari air kemih, sebagai akibatnya volume air kemih bertambah 

• Tekanan darah tinggi, karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan garam 

dan air. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan stroke atau gagal jantung. 

Sejalan dengan perkembangan penyakit, maka lama-lama limbah metabolik 

yang tertimbun di darah semakin banyak. Pada stadium ini, penderita 

menunjukkan gejala-gejala:  

 Letih, mudah lelah, kurang siaga  

 Kedutan otot, kelemahan otot, kram  

 Perasaan tertusuk jarum pada anggota gerak  

 Hilangnya rasa di daerah tertentu  

 Kejang, jika tekanan darah tinggi/ kelainan kimia darah menyebabkan 

kelainan fungsi otak  

 Nafsu makan menurun, mual, muntah  

 Peradangan lapisan mulut (stomatitis) dan rasa tidak enak di mulut 

 Malnutrisi  

 Penurunan berat badan 

Pada stadium yang sudah sangat lanjut, penderita bisa menderita ulkus dan 

perdarahan saluran pencernaan. Kulitnya berwarna kuning kecoklatan dan kadang 

konsentrasi urea sangat tinggi sehingga terkristalisasi dari keringat dan 
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membentuk serbuk putih di kulit (bekuan uremik). Beberapa penderita merasakan 

gatal di seluruh tubuh. Pada pemeriksaan darah ini ditemukan:  

 Peningkatan kadar urea dan kreatinin  

 Anemia  

 Asidosis (peningkatan keasaman darah)  

 Hipokalsemia (penurunan kadar kalsium)  

 Hiperfosfatemia (peningkatan kadar fosfat) 

 Kadar kalium normal atau sedikit meningkat 

Analisa air kemih menunjukkan berbagai kelainan, berupa ditemukannya sel-

sel yang abnormal dan konsentrasi garam yang tinggi. Tujuan pengobatan adalah 

untuk mengendalikan gejala, meminimalkan komplikasi dan memperlambat 

perkembangan penyakit. Penyebab dan berbagai keadaan yang memperburuk 

gagal ginjal harus segera dikoreksi. Diet rendah protein (0,4-0,8 gram/kg BB) bisa 

memperlambat perkembangan gagal ginjal kronis. Tambahan vitamin B dan C 

diberikan jika penderita menjalani diet ketat atau menjalani dialisa.  

Pada penderita gagal ginjal kronis, kadang asupan cairan dibatasi untuk 

mencegah terlalu rendahnya kadar garam (natrium) dalam darah. Asupan garam 

biasanya tidak dibatasi kecuali jika terjadi edema (penimbunan cairan di dalam 

jaringan) atau hipertensi. Makanan kaya kalium harus dihindari. Hiperkalemia 

(tingginya kadar kalium dalam darah) sangat berbahaya karena meningkatkan 

resiko terjadinya gangguan irama jantung dan cardiac arrest.  

Jika kadar kalium terlalu tinggi, maka diberikan natrium polisteren 

sulfonat untuk mengikat kalium, sehingga kalium dapat dibuang bersama tinja. 
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Kadar fosfat dalam darah dikendalikan dengan membatasi asupan makanan kaya 

fosfat (misalnya produk olahan susu, hati, dan kacang-kacangan). Bisa diberikan 

obat-obatan yang bisa mengikat fosfat, seperti kalsium karbonat, kalsium asetat 

dan alumunium hidroksida. Anemia terjadi karena ginjal gagal menghasilkan 

eritropoeitin dalam jumlah yang mencukupi. Eritropoietin adalah hormon yang 

merangsang pembentukan sel darah merah. Respon terhadap penyuntikan poietin 

sangat lambat. Transfusi darah hanya diberikan jika anemianya berat 

.Kecenderungan mudahnya terjadi perdarahan untuk sementara waktu bisa diatasi 

dengan transfusi sel darah merah atau platelet atau dengan obat-obatan (misalnya 

desmopresin atau estrogen). Tindakan tersebut mungkin perlu dilakukan setelah 

penderita mengalami cedera atau sebelum menjalani prosedur pembedahan. 

Gejala gagal jantung biasanya terjadi akibat penimbunan cairan dan natrium. Pada 

keadaan ini dilakukan pembatasan asupan natrium atau diberikan diuretik 

(misalnya furosemid,bumetanid dan torsemid). Hipertensi sedang maupun 

hipertensi berat diatasi dengan obat hipertensi standar. Jika pengobatan awal 

untuk gagal ginjal tersebut tidak lagi efektif, maka dilakukan dialisa jangka 

panjang atau pencangkokan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Setelah melaksanakan Pengkajian Resep di Gedung Penyakit Dalam 

Ruang Melati RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelayanan farmasi klinik yang telah dilaksanakan di Depo Penyakit Dalam 

instalasi farmasi RSHS adalah pelayanan informasi obat kepada dokter, 

perawat dan penderita, konseling penderita, pemantauan efek samping obat, 

pemantauan terapi, visite ke ruangan, dan pendidikan penderita. Pelayanan 

farmasi klinik masih dilaksanakan berdasarkan prioritas pada unit perawatan 

atau kondisi penderita yang terbatas. 

2. Pelayanan farmasi non klinik/produk yang dilaksanakan meliputi perencanaan, 

pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penyerahan perbekalan kesehatan, 

serta pemantauan dan evaluasi. 

3. Sistem distribusi obat yang diterapkan di Ruang Melati RSUP Dr. Hasan 

Sadikin Bandung adalah SDO resep individual dan persediaan di ruangan  

4. Terapi obat pada pasien gagal ginjal kronik Ny. N di Ruang Melati sudah tepat 

dan rasional. 

5. Terapi obat pada pasien Ny.N dikatakan berhasil karena kondisi pasien terus 

mengalami perbaikan sampai pasien memiliki tekanan darah normal dan 

kondisi ginjal membaik. 
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6. Kaji Resep digunakan untuk menilai kesesuaian resep agar tercapai terapi 

pengobatan pasien yang diinginkan oleh seorang yang profesional 

7. Orang yang kompeten untuk melakukan pengkajian resep adalah seorang 

apoteker, oleh karena itu peranan apoteker sangat penting untuk meningkatkan 

terapi penggunaan obat pasien yang sesuai. 

 
5.2  Saran 

1. Untuk mewujudkan pelayanan farmasi klinik yang menyeluruh, dibutuhkan 

penambahan jumlah tenaga apoteker sehingga beban kerja tiap apoteker 

berkurang dan mutu pelayanan dapat ditingkatkan. 

2. Pelaksanaan pelayanan farmasi klinik berbasis Pharmaceutical Care lebih 

ditingkatkan dan dilakukan secara terjadwal 

3. Untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium, maka 

formularium harus terus direvisi seiring dengan perkembangan ilmu 

kesehatan modern. 

 


