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PENDAHULUAN 

     Nefrologist sering mendapatkan rujukan pasien dengan kondisi kerusakan ginjal yang berat dan 

tentunya dengan kondisi yang buruk pula.  Pada umumnya pasien datang dengan gagal ginjal terminal 

atau penyakit ginjal kronis (PGK) stadium 5 dan sudah harus mendapatkan terapi dialisis.1   Pasien 

kebanyakan datang pada PGK stadium 4 dan 5 karena pada stadium tersebut biasanya sudah 

memberikan gejala klinis.  Kenyataan yang ada PGK yang lebih ringan sampai sedang atau stadium 1-3 

saat ini lebih banyak terjadi dibandingkan yang berat, tetapi tidak disadari oleh masyarakat karena belum 

memberi gejala klinis yang jelas.  

      Penatalaksanaan PGK dengan panduan terbaru tidak hanya ditujukan untuk mencegah pasien 

tersebut  jatuh ke dalam dialisis, tetapi juga mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular.  PGK 

sudah dikenal menjadi salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular.1  PGK stadium 5 mendapatkan 

kejadian kardiovaskular 10-30 kali lebih banyak dibandingkan dengan populasi umum.2 Tingginya angka 

kejadian penyakit kardiovaskular tidak hanya pada pasien dialisis, tetapi juga terjadi pada stadium yang 

lebih awal.  Fried dkk mendapatkan bahwa kematian karena kardiovaskular pada populasi dengan kadar 

kreatinin serum <1,1 mg/dl sebesar 11,3/1000/tahun kemudian meningkat menjadi 34,5/1000/tahun pada 

kreatinin 1,5 – 1,69 mg/dl dan menjadi 57,2/1000/tahun pada kreatinin > 1,7 mg/dl dan pada studi 

tersebut kadar kreatinin < 1,5 dianggap normal.3   

    Panduan penatalaksanaan PGK saat ini berdasarkan klasifikasi dari National Kidney Foundation-

Kidney Dialysis Outcome Qualitative Initiative (NKF-KDOQI) yang berdasarkan laju filtrasi glomerulus 

(LFG).4 Mengenali PGK lebih dini sudah merupakan keharusan dalam rangka mengurangi jumlah pasien 

dialysis dan menurunkan morbiditas dan mortalitas terutama yang berkaitan dengan penyakit 

kardiovaskular.  Banyak negara sudah melakukan survey secara nasional dalam rangka mengenali PGK 

dini seperti di Inggris, Swiss, Irlandia dan Amerika Serikat.   

      LFG dapat langsung diukur atau pun dihitung.  Pengukuran LFG merupakan suatu tindakan yang 

rumit, membutuhkan waktu cukup lama dan biaya yang cukup tinggi.  Selain itu LFG berdasarkan 

perhitungan dikenal sebagai eGFR atau estimated GFR.   Formula eGFR dari Modification of Diet in 

Renal Disease (MDRD) yang telah divalidasi merupakan formula yang saat ini mulai  dipakai luas oleh 

kalangan medis untuk memperkirakan laju filtrasi glomerulus.5  Hal tersebut seharusnya dapat mengenali 

penyakit ginjal kronik secara dini. eGFR sudah dipakai oleh Amerika Serikat  dan Inggris untuk mencari  
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prevalensi PGK. Klasifikasi K/DOQI untuk PGK selain sudah diterima luas di seluruh dunia juga 

mencantumkan  petunjuk untuk rujukan dan penatalaksanaan.4  Panduan ini  merekomendasikan kepada  

daerah-daerah yang tidak mempunyai data LFG untuk  segera melakukan penelitian.     

Validasi eGFR di Asia belum pernah dilakukan.  Hanya sedikit laporan prevalensi PGK 

berdasarkan eGFR pada populasi Asia terutama Indoasia,  belum ada studi di Indonesia yang 

menghasilkan data serupa, khususnya LFG yang didapat dengan eGFR berdasarkan data laboratorium. 

       

RUMUSAN MASALAH 

 

Bagaimana gambaran LFG berdasarkan eGFR pada populasi di Indonesia 

 

TUJUAN PENELITIAN 
Umum 
Mengetahui LFG dengan eGFR pada populasi 

Khusus 
1. Mengetahui rata-rata LFG berdasarkan umur 

2. Mengetahui LFG berdasarkan klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik 

 

MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini dapat menjadi : 

1. data epidemiologi tentang penyakit ginjal di Indonesia 

2. data dasar untuk penelitian tentang validasi eGFR pada orang Indonesia 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 

Epidemiologi PGK  
     Banyak publikasi studi tentang epidemiologi pasien dialisis memberikan informasi tentang terapi tetapi 

sangat sedikit  informasi tentang prevalensi penyakit.  Survei yang ideal tentang ini tentu memerlukan 

studi potong lintang dari populasi yang dirandomisasi dan penentuan fungsi ginjal dilakukan dalam 2 kali 

pemeriksaan.  Minimal data yang didapat dari survei ini adalah data dasar, LFG, urinalisis dengan teknik 

pemeriksaan dipstick dan atau proteinuria dengan pemeriksaan laboratorium, tentunya dengan definisi 

PGK yang jelas.  Studi semacam ini sudah ada yang melakukan seperti di Inggris.  Kebanyakan studi 

tersebut menggunakan database klinis dari pasien yang datang ke praktek klinis rutin.5    

  

Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dari K/DOQI NKF  
 

KDOQI di Amerika pada tahun 2002 mengesahkan klasifikasi PGK yang kemudian diterima 

secara luas oleh komunitas nefrologis internasional.  Klasifikasi ini mendefinisikan LFG yang disebut PGK 

apabila < 60 ml/min/1,73 m2 atau > 60 ml/min/1,73 m2 ditambah dengan kerusakan ginjal dan menetap > 

3 bulan.4  Klasifikasi ini jelas mengharuskan praktisi klinis untuk mengukur atau memperkirakan LFG 

yang mana formula MDRD dapat mengakomodasi keperluan tersebut.  Terminologi PGK ini 

menggantikan istilah gagal ginjal kronik (GGK) atau insufisiensi yang tidak jelas definisinya, walau pun 

kontroversi tentang ini masih berlanjut. 

Pada PGK stadium 1 pasien memiliki LFG normal bahkan meningkat, dibandingkan sedangkan 

stadium 2 yang mana LFG menurun ringan.   Pasien dikategorikan PGK tidak hanya berdasarkan eGFR 

saja tetapi harus didukung bukti bahwa ada kerusakan ginjal.  Untuk PKG stadium 3 sd 5 tidak diperlukan 

data kerusakan ginjal.   The USA National Kidney Foundation’s K/DOQI  mengeluarkan panduan 

klasifikasi dan juga fokus penatalaksanaan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini  
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Tabel 1 The USA National Kidney Foundation’s K/DOQI classification (with minor adaptations).4 

 

 

Kerusakan ginjal didefinisikan sebagai :4,5,6 

o Abnormal patologi atau adanya penanda kerusakan ginjal seperti abnormalitas pada 

pemeriksaan darah, urine atau pemeriksaan imaging walaupun LGF turun ringan (PGK stadium 

1-2) 

o PGK stadium 3-5 hanya memerlukan penurunan LFG dengan atau tanpa bukti kerusakan ginjal . 

o Penurunan LFG dengan atau tanpa kerusakan ginjal harus ada > 3 bulan.  

 

PGK stadium 1 dan 2 
     Formula MDRD kurang dapat diandalkan pada fungsi ginjal normal atau sedikit terganggu, hal ini 

disebabkan oleh  adanya hubungan terbalik antara kadar kreatinin dan LFG dan formula ini didapatkan 

dari pasien dengan penyakit ginjal yang biasanya memiliki LFG < 60 ml/menit/1,73 m2.6,7  Saat ini masih 

ada penelitian tentang formula yang dapat mengakomodasi LFG dengan spektrum yang lebih luas, 

sementara itu ketepatan metoda yang ada masih disebut suspek.  Oleh karena itu laporan eGFR untuk 

stadium ini biasa disebut sebagai eGFR > 60  ml/menit/1,73 m2 bahkan di Inggris eGFR pun diminta 

termasuk   > 90  ml/menit/1,73 m2.8  

     Hal yang penting pada golongan ini adalah identifikasi adanya kerusakan ginjal seperti proteinuria, 

ginjal polikistik dan uropati obstruktif.   Pasien dengan tanda kerusakan ginjal itu penting untuk segera 

dirujuk ke nefrologist untuk kemudian diinvestigasi dan diberi penatalaksanaan sesuai panduan yang 

ada.     
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PGK stadium 3 
     Pasien dengan PGK stadium 3 menunjukkan penurunan fungsi ginjal yang signifikan dan merupakan 

golongan  yang paling lemah terdeteksi.  Golongan ini memiliki risiko terkena penyakit kardiovaskular 

yang tinggi dibandingkan dengan yang normal (peningkatan 43-100 %) dan golongan ini biasanya 

meninggal dengan penyebab kardiovaskular sebelum mencapai PGK stadium 5 dan memerlukan 

dialisis.9  Peningkatan risiko kardiovaskular mulai meningkat pada LFG  75  ml/menit/1,73 m2 .  Perkiraan 

ini berdasarkan penelitian dengan menggunakan formula CG dan MDRD dan belum ada cut off untuk hal 

ini.   

     PGK stadium 3 terjadi pada 4-5 % dari populasi, hal ini tentunya mustahil dapat ditangani oleh 

nefrologist seluruhnya.  Maka perlu keterlibatan pusat pelayanan primer untuk menangani golongan ini.10 
 

PGK stadium 4 dan 5 
Pada saat ini diperkirakan pada populasi PGK stadium 4 atau 5 sebesar 0,4 % walaupun 

perkiraan stadium 5 didapatkan dari prevalensi pasien dialisis dan transplantasi di Amerika Serikat yang 

mungkin tidak terlalu akurat di negara lain yang memiliki pasien dialisis lebih sedikit.11  Variasi insidensi 

dan prevalensi PGK stadium 5 yang diterapi sangat tinggi terutama di negara industri.  Sebagai contoh 

Inggris memiliki prevalensi PGK dengan terapi ginjal pengganti yang rendah  dan diasumsikan bahwa 

pasien yang hilang ini tidak pernah teridentifikasi atau tidak pernah dirujuk ke nefrologis.1  Walau pun 

pasien tidak mendapatkan terapi dialisis tetapi pasien masih mendapat keuntungan untuk 

penatalaksanaan anemia dan kelainan tulangnya. Formula MDRD sulit diandalkan pada pasien dengan 

fungsi ginjal yang  buruk, karena ekskresi kreatinin mendapat kontribusi dari sekresi tubulus dan jalur 

ektra renal, selain itu status nutrisi mempengaruhi validitas formula ini pula.  Walau pun demikian 

kepentingan formula MDRD pada pasien stadium ini adalah untuk menarik perhatian lebih banyak dari 

nefrologist.  

 

 

KREATININ  
Pada praktek klinis sehari-hari komponen ekskresi dari fungsi ginal biasanya dinilai dengan 

menggunakan  kadar kreatinin serum.  Kreatinin serum sering juga digunakan untuk menilai laju filtrasi 

glomerulus.  Produksi kreatinin berhubungan dengan massa otot, bila massa otot berkurang maka 

kreatinin serum akan rendah sehingga laboratorium sering memberikan nilai normal kreatinin dalam 

bentuk interval dan hal ini sering memberi petunjuk yang salah untuk menilai fungsi ginjal.1 

Kelemahan kreatinin dalam memperkirakan LFG disebabkan oleh hal-hal di bawah ini :1 

 Berhubungan dengan massa otot.  Massa otot rendah maka LFG lebih tinggi dari aslinya 

 Korelasi negative dengan LFG, tidak sensitif pada penurunan LFG awal 

 Kreatinin disekresikan juga oleh tubulus.  Pada nilai rendah LFG lebih tinggi dari aslinya 

 Ekskresi ekstrarenal.  Pada nilai rendah LFG lebih tinggi dari aslinya 
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 Konsumsi daging terutama dikukus. LFG tampak lebih rendah dari aslinya 

 Pengaruh chromogen saat pengukuran.  LFG tampak lebih rendah dari aslinya 

 Kreatinin serum sering dianggap stabil . Tidak sensitif untuk perubahan yang cepat dari fungsi 

ginjal 

 Konsumsi obat seperti cimetidine dan trimetoprim menghambat sekresi kreatinin oleh tubulus. 

Peningkatan  kreatinin serum membuat LFG tampak lebih rendah dari aslinya. 

 

Formula MDRD untuk memperkirakan LFG 
 

Pengukuran LFG standar memerlukan waktu yang lama dan biaya tinggi sehingga tidak praktis 

untuk pemeriksaan rutin.  Berbagai formula untuk menilai LFG sudah divalidasi secara luas, terakhir 

formula dari MDRD dianggap lebih baik dari klirens kreatinin yang dihitung dari bahan urine 24 jam mau 

pun formula dari Cockcroft-Gault (CG).13  Formula untuk memprediksi nilai LFG disebut sebagai eGFR 

(estimated GFR) untuk membedakannya dari measured GFR.  Formula MDRD ini membutuhkan data 

umur, jenis kelamin, ras dan kadar kreatinin serum.14  Data-data ini biasanya diminta oleh laboratorium 

bila dilakukan pemeriksaan kreatinin, sehingga ini memudahkan memprediksi GFR dibandingkan CG 

yang membutuhkan data berat badan.   

Pemeriksaan kreatinin serum biasanya dilakukan dengan metoda kolorimetrik berdasarkan reaksi 

Jaffe atau dengan metoda yang lebih jarang dipakai yaitu enzimatik.  Metoda kolorimetrik dipengaruhi 

oleh kromogen lain  seperti keton dan glukosa yang dapat memberikan hasil kreatinin lebih tinggi atu 

bilirubin yang akan memberi hasil kreatinin lebih rendah.   Formula MDRD pun dapat menggunakan 

rumus yang melibatkan ureum dan albumin, tetapi formula ini digunakan pada pasien yang stabil 

sehingga untuk pasien dalam keadaan sakit hasilnya akan menyesatkan.  Pada kebanyakan kondisi 

formula MDRD dengan 4 faktor saja lebih disukai karena sedikit saja mempengaruhi hasil perhitungan 

LFGnya.  Pendekatan dengan metoda ini pun memerlukan biaya yang relatif ringan karena tidak perlu 

memeriksa albumin dan ureum.1 

 

Formula MDRD terdiri dari :14 

Formula MDRD  dengan 6 variabel (original atau persamaan 7)  
eGFR = 170 ×  SCr-0.999   × age-0.176   ×  SUN-0.170   ×  SAlb0.318 × 0.762 (bila perempuan) × 1.180 (jika 

berkulit hitam) 

Formula MDRD dengan 4 variabel ( abbreviasi atau modifikasi)  
eGFR = 186.3 × SCr  -1.154 × age-0.203 × 0.742 (bila perempuan) × 1.212 (jika berkulit hitam) 

The ID-MS traceable MDRD formula  

eGFR = 175 × SCr -1.154  × age-0.203 × 0.742 (bila perempuan) × 1.212 (jika berkulit hitam) 
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Keterangan 
Formula untuk memprediksi GFR dari MDRD study. GFR dinyatakan dalam ml/min/1.73 m2 .  

GFR: glomerular filtration rate  

MDRD: modification of diet in renal disease;  

SCr: serum creatinine in mg/dl (multiply by 88.4 to convert to mmol/l);  

SUN: serum urea nitrogen in mg/dl (multiply by 0.357 to convert to mmol/l);  

SAlb: serum albumin in g/dl (multiply by 10 to convert to g/l);  

ID-MS: isotope dilution-mass spectrometry.  



 8

 

    Formula ini sudah divalidasi di beberapa Negara terutama Amerika Serikat, seperti terlihat pada tabel 

di bawah ini:5 
Negara Populasi N Umur  Jenis 

kelamin 

(% laki -

laki) 

Metoda 

pemeriksaan LFG 

For

mul

a 

MD

RD 

LFG R2 Bias P30% 

AS Original 1628 51±13 60 125I Iothalamate (U) 6v 40±21 0,9 3,8 90 

Perancis PGK dan 

donor ginjal 

2095 53±17 59 125Cr EDTA (U) 4v 61±33 0,83 -1 87 

AS Kulit hitam 

dan 

hipertensi 

1703 54±10 65 125I Iothalamate (U) 6v 57±23 0,82 -0,9 88 

AS DM tipe 1 1286 34±7 55 125I Iothalamate (U) 4v 122±23 0,13 -22 78 

AS PGK 828 56±16 58 125I Iothalamate (U) 4v 32±28 0,81 -3% 71 

AS PGK 457 42±10 39 125I Iothalamate (U) 4v 106±18 0,13 -9% 86 

Swedia Variasi 451 24-83 50 Iohexol (P) 4v 11-124 0,85 0 79 

AS Ginjal 

polikistik 

234 25-40 40 Iothalamate (U) 4v 79-155 0,09   

Norwegia Rawat inap 215 56±17 48 51Cr EDTA  4v 49,8±42   64 

AS Transplanta

si 

209 48±12 56 125I Iothalamate (U) 4v 44±26 0,83 2,6  

Kanada Transplanta

si 

117 52±11 68 99mTc DTPA (P)  4v 58±23  -10 74 

AS Donor ginjal 112 52 41 Iohexol (P) 4v 72±12 0,50 -6,45 96 

AS Rawat inap 107 65±15 55 125I Iothalamate (P) 4v 17±18 0,50 6,8 31 

Swiss Transplanta

si 

Ginjal 

29 51±16 48 125I Iothalamate (U) 4v 10-72 0,52 2 72 

Keterangan : 

AS : Amerika Serikat, R2 : koefisien korelasi (metoda bervariasi), DTPA : diethylene triamine penta-acetic 

acid (U) : metoda klirens urin, (P) : metoda klirens plasma,EDTA : eathlene diamine tetra-acetic acid, 

P30% :prosentase subyek dengan eGFR masih didalam 30% dari true GFR 

 

 

 

 

 



 9

Keterbatasan formula MDRD 
     Kreatinin serum yang diperiksa dengan metode Jaffe sering dilaporkan lebih tinggi dari angka 

sesungguhnya karena ada beberapa hal yang mempengaruhi di dalam serum.1  Hal yang mengganggu 

tersebut lebih berpengaruh  bila hasil kreatinin serum rendah, hal ini akan mengganggu deteksi dini PGK 

dengan eGFR.  Gangguan ini dapat diminimalisasi dengan standarisasi pemeriksaan kreatinin.3  

Golongan populasi yang sering memberikan eGFR yang lebih tinggi dari sebenarnya (overestimasi) 

adalah individu dengan massa otot yang kurang (contoh : orang tua, malnutrisi).   

     Beberapa hal penting tentang formula MDRD : 

- baik dipakai pada kedua jenis kelamin 6,15 

- faktor umur dimasukkan dengan tujuan kemungkinan penurunan massa otot pada orang tua.6,15 

- dapat diterapkan pada : usia dewasa sampai usia 80an.15   

- tetapi tidak efektif untuk anak-anak.7 

- dapat diterapkan pada ras kulit putih dan hitam.6 

- Validasi yang pernah dilakukan baru pada grup orang tua, diabetes, gagal jantung yang berat, 

cangkok ginjal, sklerosis sistemik dan obesitas.1,6 

- hanya sedikit dipengaruhi oleh indeks massa tubuh.6 

- efektivitas kurang baik pada pasien diabetes dengan LFG > 60.9 

- efektivitas kurang baik pada etnis cina, LFG overestimasi sampai 11-12 ml/min/1,73m2.10 

- perlu faktor koreksi untuk golongan tertentu seperti : diabetes dan etnis.11 

- sampai saat ini formula MDRD belum pernah divalidasi untuk populasi etnis Indo-Asia.1 

- formula ini pun masih diperdebatkan karena beberapa ahli  belum puas dengan data yang ada. 

 

      

    
 
Langkah-langkah Implementasi formula MDRD 

Formula MDRD ini dapat meningkatkan kualitas penatalaksanaan pasien dengan gangguan 

fungsi ginjal.  Langkah pertama adalah memotivasi laboratorium klinik untuk melaporakan eGFR pada 

klien yang memeriksakan kadar kreatinin serum dan hasilnya  <60 ml/min/1.73m2. The National Service 

Framework for Renal Services merekomendaikan seluruh laboratorium klinik di Inggris  untuk melaporkan 

eGFR ini sejak 1 April 2006.16  Usaha serupa sudah mulai mendunia, sebelumnya sistem pelaporan 

serupa dengan menggunakan formula Cockcroft-Gault (yang dinilai kurang akurat) pun dapat 

meningkatkan deteksi dini gangguan ginjal di pelayanan kesehatan primer dan tentunya gratis.   Pada 

masa yang akan datang tentunya akan sangat membantu program ini bila dilakukan standar pemeriksaan 

kreatinin serum secara nasional mau pun internasional.  

Hasil evaluasi dari Lamb dkk menunjukkan bahwa penggunaan versi yang tepat dari formula 

MDRD tergantung dari standar pemeriksaan kreatinin serum yang dipakai.  Pemeriksaan yang standar 
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adalah isotope dilution mass spectrometry ID-MS.  Inggris sebagai contoh melakukan standarisasi 

dengan ssstem faktor koreksi dari National Quality Insurance Scheme dengan referensi ID-MS 

laboratory.16 

     Validasi formula MDRD ini belum dilakukan pada seluruh populasi contohnya Asia, tetapi hal ini bukan 

berarti penggunaan formula ini ditunda,  tetap akan lebih baik program ini dimulai walau tanpa kalibrasi 

dibandingkan tidak sama sekali dalam rangka mengenali pasien dengan penurunan fungsi ginjal.  Pada 

populasi dengan perbedaan jumlah ras yang signifikan maka laporan harus dibuat berdasarkan ras, 

sedangkan pada populasi yang relatif homogen, cukup satu nilai saja. 

Langkah selanjutnya dari program ini adalah mengembangkan program rujukan dan panduan 

terapi berdasarkan eGFR, dengan prioritas pada PGK stadium 4 dan 5 agar mereka segera mencari 

pusat pelayanan.   KDOQI sendiri sudah mengeluarkan panduan untuk PGK dengan basis internet untuk 

mempermudah akses bagi para klinisi.  Panduan lain dikeluarkan juga oleh Renal Association and the 

Royal College of Physicians of London. Berbagai model untuk penatalaksanaan stadium 3 sudah 

dikembangkan di seluruh dunia contoh Inggris memberikan insentif kepada para dokter umum dengan 

panduan sistem poin yang diintegrasikan kepada the Quality Outcomes Framework of the General 

Medical Services mulai 1 April 2006.17   

Perkembangan selanjutnya dari program ini tentunya membutuhkan penelitian lebih jauh 

terutama pada pasien PGK stadium 3 baik dari segi perjalanan penyakitnya dan intervensi yang sesuai 

untuk mempertahankan fungsi ginjalnya serta menurunkan kejadian kardiovaskular.  Maka deteksi yang 

mudah pada golongan ini akan sangat bermanfaat untuk monitoring perburukan fungsi ginjal.    Selain itu 

deteksi dini ini harus lebih diwajibkan pada pasien dengan risiko tinggi seperti hipertensi dan diabetes 

melitus. 
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METODA PENELITIAN 
 

DISAIN PENELITIAN 
     Penelitian ini merupakan studi deskriptif 

 

SUBJEK PENELITIAN 

      Subjek adalah orang Indonesia sebagai klien yang memeriksakan darahnya dalam rangka medical 

check up pada tahun 2006 dan 2007 di salah satu laboratorium swasta di Indonesia. 

 

METODA PEMERIKSAAN 
     Pemeriksaan kreatinin serum dengan menggunakan metoda Jaffe dengan mesin Architect dari Abbot 

diagnostic USA)   eGFR dihitung dengan formula The ID-MS traceable MDRD sebagai berikut : 

 
eGFR = 175 × SCr -1.154  × age-0.203 × 0.742 (bila perempuan) × 1.212 (jika berkulit hitam) 

dengan : 

o eGFR dinyatakan dalam ml/min/1.73 m2 .  

o GFR: glomerular filtration rate  

o SCr: serum creatinine in mg/dl (dikalikan dengan 88.4 untuk menjadi mmol/l) 

o Age : umur dalam tahun 

o ID-MS: isotope dilution-mass spectrometry 

Perhitungan dilakukan dengan kalkulator eGFR. 

  

ANALISIS DATA 
Data dianalisis dengan metoda deskriptif yaitu mencari : 

1. Rata-rata LFG untuk setiap golongan umur 

2. Proporsi LFG berdasarkan klasifikasi PGK dari NKF KDOQI 

3. Insidensi PGK stadium 3, 4 dan 5
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

     Laboratorium swasta yang bersedia bekerja sama menyediakan data adalah salah satu laboratorium 

swasta yang berkantor pusat di Surabaya. 

Data didapat dari Laboratorium yang berlokasi di : 

o Surabaya : 2 cabang 

o Bandung : 2 cabang 

o Jakarta : 1 cabang 

o Cirebon : 1 cabang 

 

Data diperoleh dari klien yang melakukan medical check up, bukan pasien yang dikirim oleh dokter untuk 

pemeriksaan. 

Data kreatinin serum yang diambil adalah  data  selama tahun 2006 dan 2007  : 

Total : 31244 buah dengan 22047 laki-laki dan 9197 perempuan 

Umur : 18 – 81 tahun 

 

Gambar 1. Proporsi sampel berdasarkan jenis kelamin 

71%

29%

laki-laki perempuan
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Gambar 2 .  Proporsi kelompok umur pada subyek laki-laki 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3 . Proporsi kelompok umur pada subyek perempuan 
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LFG rata-rata dari masing-masing umur ditampilkan dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 2.  LFG rata-rata berdasarkan umur 
Umur Jumlah Sampel LFG rata-rata 

18 57 100 

19 108 101 

20 98 98 

21 156 99 

22 250 98 

23 384 96 

24 554 95 

25 631 93 

26 608 93 

27 573 93 

28 553 93 

29 523 91 

30 520 91 

31 509 89 

32 526 87 

33 534 87 

34 570 86 

35 516 84 

36 500 86 

37 509 86 

38 502 84 

39 533 84 

40 622 82 

41 675 83 

42 761 82 

43 724 81 

44 815 80 

45 786 80 

46 700 80 

47 716 79 

48 699 80 

49 716 78 

50 630 77 

51 634 76 
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Umur Jumlah sampel LFG rata-rata 

52 604 78 

53 627 76 

54 597 75 

55 490 76 

56 309 75 

57 160 73 

58 108 73 

59 104 72 

60 97 71 

61 88 72 

62 67 64 

63 66 74 

64 69 73 

65 50 69 

66 49 67 

67 45 67 

68 52 65 

69 47 63 

70 35 68 

71 31 68 

72 24 65 

73 28 60 

74 16 69 

75 25 76 

76 13 67 

77 11 71 

78 10 76 

79 11 60 

80 14 59 

81 8 64 
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Gambar 4.  Laju filtrasi glomerulus  
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Gambar 5. Laju filtrasi glomerulus perempuan 
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Gambar 6. Laju filtrasi glomerulus laki-laki 

LAJU FILTRASI GLOMERULUS LAKI-LAKI
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Tabel 3.  LFG berdasarkan klasifikasi PGK 

 

 

      LFG tampak secara konsisten menurun sampai 60 ml/min/1,73m2 sejalan bertambahnya umur 

sampai usia sekitar 61 pada laki-laki dan 68 pada perempuan.  Setelah itu tampak LFG menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten ada yang naik dan kemudian turun lagi.  Secara umum LFG kurang dari 60 

didapatkan pada usia 79.  Hasil ini sesuai dengan hasil dari NHANES III dimana LFG kurang dari 60 

mulai meningkat tajam pada usia sekitar 70.5       Penurunan LFG ringan tidak seluruhnya disebabkan 

oleh penyakit ginjal.  Hal tersebut masih dapat dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Prevalensi 

penurunan fungsi ginjal meningkat secara dramatis sejalan dengan peningkatan umur.15  Beberapa studi 

menyebutkan setelah usia 30-40 tahun LFG menurun sebanyak 0,6 – 1,1 ml/min/1.73m2.15  Individu 

dengan LFG awal 120 dapat menurun menjadi 70 ml/min/1.73m2  pada usia 80 tahun.  Tampaknya 

penurunan LFG pada penelitian ini mendekati angka penurunan dari penelitian tersebut.   Walau pun 

demikian pada studi the Baltimore Longitudinal Study of Aging dan studi pada populasi Skandinavia tidak 

mendukung hal ini,  hasil mereka menunjukkan tidak ada penurunan LFG dengan pertambahan usia.  

Pada populasi umum, saat ini masih belum jelas apakah ada hubungan signifikan antara LFG dan umur. 

18  

     Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa LFG dengan nilai 60-89 dan > 90 masih merupakan populasi 

terbanyak sebanyak 96,17 %.  Angka ini hampir sama dengan angka yang didapat dari NHANES III yaitu 

97,1 %.5   Begitu pula LFG < 60 terhitung 3,83 % sedangkan NHANES III 2,9 % dan  merujuk pada 

klasifikasi NKFKDOQI golongan ini sudah termasuk PGK stadium 3,4 dan 5 walau pun tanpa data 

kerusakan ginjal bila hasil tersebut menetap > 90 hari. 

     Berikut ini akan dibahas tentang proporsi LFG <60 ml/min/1,73m2  dengan asumsi sebagai PGK 

stadium 3-5    

LFG 

(ml/mnt/1,73 m2) 

TOTAL 

N : 31244  

(proporsi) 

LAKI-LAKI 

N : 22047  

(proporsi) 

PEREMPUAN 

N : 9197  

(proporsi) 

> 90 14922 (47,7 %) 6812 ( 30,89 %) 8110 ( 88,18 % ) 

60 – 89 15125 (48,4 %) 14255 (64,65 % ) 870 (9,46 %) 

30 – 59 1073 (3,43 %) 908 ( 4,1 % ) 165 (1,79 %) 

15 – 29 71 (0,2 %) 28 (0,13 %) 43 (0,46 % ) 

< 15 53 ( 0,17 %) 44 ( 0,19 % ) 9 (0,09 %) 
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Gambar 6.  Proporsi berdasarkan LFG   
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PERBANDINGAN PREVALENSI CKD  
 Pada tabel di bawah ini akan ditampilkan hasil penelitian ini dengan studi yang ada sebelumnya . 

Tabel 4.  Perbandingan dengan penelitian lain.5,19-21 

STUDI NEGARA POPULASI SUMBER DATA PGK 

STAD 

3 

PGK 

STAD 

4 

PGK 

STAD 

5 

FORMULA 

INI INDONESIA 31244 LABORATORIUM 3,43 0,2 0,17 MDRD 

 INGGRIS 400.000 LABORATORIUM 0,09 0,07 0,012 MDRD 

 INGGRIS 100.000 LABORATORIUM 4,6 0,19 0,04 MDRD 

 INGGRIS 10975 REKAM MEDIS 

DOKTER UMUM 

4,3 0,13 0,01 MDRD 

 IRLANDIA 1,7 JUTA LABORATORIUM  4,83 0,55 0,19 MDRD 

 INGGRIS 100.000 LABORATORIUM 9,2 0,35 0,04 MDRD 

 INGGRIS 7596 REKAM MEDIS 

PASIEN 

20,4 2,05 0,16 MDRD  

DIABETES 

MELITUS 

 JEPANG 93255 SKRINING 

TERBUKA USIA 

> 20 TAHUN 

40 2,5 0,1 CG 

 AUSTRALIA 11247 SURVEI 

POPULASI 

10,9 0,3 0,003 CG BSA 

 MEKSIKO 3564 SURVEI 

POPULASI 

8,1 0,29 0,11 CG BSA 

 AMERIKA 

SERIKAT 

15625 SURVEI 

POPULASI 

4,3 0,20 0,20 MDRD 

NHANES 

 AMERIKA 

SERIKAT 

4101 SURVEI 

POPULASI 

3,7 0,13  MDRD 

NHANES 

 NORWEGIA 65181 SURVEI 

POPULASI 

4,2 0,16  MDRD 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan prevalensi PGK stadium 3 di beberapa negara.  Hasil 

penelitian ini mendekati prevalensi PGK di Amerika Serikat dan beberapa studi di Inggris dan sekitarnya.  

Inggris memiliki data paling banyak mengenai penggunaan eGFR karena adanya kebijaksanaan 

kewajiban melaporkan hasil eGFR dari seluruh laboratorium.  Pada populasi khusus seperti diabetes 

melitus tampak kejadian PGK lebih tinggi.  Pada penelitian ini belum dapat diklasifikasikan subyek 

dengan diabetes atau bukan. 
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Pada penelitian ini terdapat kekurangan yaitu : 

- Tidak dapat diberikan batasan operasional pada populasi ini.  Apakah melakukan medical check up 

berarti sebelumnya tidak ada penyakit ginjal 

- Tidak adanya data kerusakan ginjal baik profil urine mau pun imajing.  Hal ini disebabkan sistem 

komputerisasi yang dipakai tidak memungkinkan pemisahan data hasil analisis urine rutin dengan 

mudah.  Data lain dapat diakses dengan mudah dari sumbernya dengan program mikrosoft excell, 

dimana data setiap unit terdapat dalam satu sel dengan satu karakter,  sedangkan hasil analisis urine 

rutin dimasukkan dalam satu sel dengan kurang lebih berisi 13 karakters sehingga sulit untuk 

memisahkan data proteinuria saja. 

- Tidak disebutkan kondisi medis lain yang menyertai seperti yang penting kadar gula darah dan  

tekanan darah.   

Untuk itu perlu kerjasama dengan para laboratorium klinis untuk menyajikan data dengan sistem yang 

mudah untuk dianalisis kemudian.  Hal ini mungkin dilaksanakan bila program ini sudah terintegrasi 

kemudian dibuat standarisasi sistem data. 
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Kesimpulan 

- Laju filtrasi glomerulus menurun sejalan dengan pertambahan umur 

- Laju filtrasi glomerulus  > 90 didapatkan pada  47.7 %, 60 – 89 pada 48.4 % , 30-59 pada 3,43 %, 15-

29 pada 0,2 % dan < 15 ml/min/1.73 m3 sebanyak 0,17 % 

- Proporsi yang  dapat    diklasifikasikan sebagai penderita Penyakit Ginjal Kronik stadium 3-5 sebanyak  

3.83 % dari populasi ini.   

 

Saran 

1. Perlu penelitian lebih lanjut dengan konfirmasi kelainan fungsi ginjal dengan pemeriksaan urine 

atau imajing bahkan dengan validasi pemeriksaan LFG diukur.  

2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang validasi eGFR dengan MDRD pada populasi Indonesia. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut akan sangat baik bila dilengkapi dengan data kondisi medis lain 

seperti kadar gula darah dan tekanan darah. 

4. Perlu dibuat suatu kesepakatan antara organisasi profesi dalam hal ini PERNEFRI dengan 

laboratorium klinis untuk melaporkan hasil kreatinin dalam rangka deteksi dini penurunan fungsi 

ginjal  
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