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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Hipertensi 

2. 1. 1 Definisi Hipertensi 

Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah arteri sistemik 

akibat tekanan yang diberikan pada dinding pembuluh darah. Diagnosis hipertensi 

dilakukan secara berulang untuk menetapkan penyebab timbulnya hipertensi yang 

dilihat dari kenaikan tekanan sistolik dan diastolik (Walker dan Whittlesea, 2012). 

Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah (TD) lebih tinggi atau sama 

dengan 140/90 mmHg, yang ditetapkan dengan pengukuran berulang minimal dua 

kali selama beberapaminggu, kecuali bila TD sangat tinggi yang 

memerlukantindakan atau terapi segera (Aziza, 2007). Hipertensi merupakan 

faktor resiko utama timbulnya penyakit kardiovaskular dan sekitar 1 milyar orang 

telah mengidap hipertensi diseluruh dunia (Haller, 2008). 

 

2. 1. 2 Epidemologi Hipertensi 

Hipertensi seringkali disebut sebagai pembunuh gelap (silent killer), 

karena termasuk penyakit yang mematikan, tanpa disertai dengan gejala-gejalanya 

lebih dahulu sebagai peringatan bagi korbannya. Kalaupun muncul, gejala 

tersebut seringkali dianggap gangguan biasa, sehingga korbannya terlambat 

menyadari akan datangnya penyakit (Sustrani, 2006). Hipertensi masih menjadi 

masalah kesehatan pada kelompok lansia. Sebagai hasil pembangunan yang pesat 

dewasa ini dapat meningkatkan umur harapan hidup, sehingga jumlah lansia 

bertambah tiap tahunnya, peningkatan usia tersebut sering diikiuti dengan 

meningkatnya  penyakit degeneratif dan masalah kesehatan lain pada kelompok 

ini (Abdullah, 2005). 

Data WHO tahun 2000 menunjukkan, diseluruh dunia, sekitar 972 juta 

orang atau 24,6% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan perbandingan 

26,6% pria dan 26,1% wanita. Angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 
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29,2% di tahun 2025. Dari 972 juta pengidap hipertensi, 333 juta berada di negara 

maju dan 639 sisanya berada di negara sedang berkembang, temasuk Indonesia 

(Andra,2007). Angka-angka prevalensi hipertensi di Indonesia telah banyak 

dikumpulkan dan menunjukkan di daerah pedesaan masih banyak penderita yang 

belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Baik dari segi penemuan kasus 

maupun penatalaksanaan pengobatannya. Jangkauan masih sangat terbatas dan 

sebagian besar penderita hipertensi tidak mempunyai keluhan. Prevalensi 

terbanyak berkisar antara 6 sampai 15%, tetapi angka prevalensi yang rendah 

terdapat di Ungaran, Jawa Tengah sebesar 1,8% dan Lembah Balim Pegunungan 

Jaya Wijaya, Irian Jaya sebesar 0,6% sedangkan angka prevalensi tertinggi di 

Talang Sumatera Barat 17,8% (Wade, 2003). 

Hipertensi  menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, karena jika 

tidak terkendali akan berkembang dan menimbulkan komplikasi yang berbahaya. 

Akibatnya bisa fatal karena sering timbul komplikasi, misalnya stroke (perdarahan 

otak), penyakit  jantung koroner, dan gagal ginjal (Gunawan, 2001). 

 

2. 1. 3 Manifestasi Klinis Hipertensi 

Pada tahap awal, seperti hipertensi pada umumnya kebanyakan pasien 

tidak ada keluhan. Bila simtomatik, maka biasanya disebabkan oleh peninggian 

tekanan darah itu sendiri seperti berdebar-debar, rasa melayang (dizzy) dan 

impoten, cepat capek, sesak napas, sakit dada, bengkak kedua kaki atau perut. 

Gangguan vascular lainnya adalah epistaksis, hematuria, pandangan kabur karena 

perdarahan retina. Penyakit dasar seperti pada hipertensi sekunder yaitu 

polidipsia, poliuria, kelemahan otot pada aldosteronisme primer, peningkatan 

berat badan cepat dengan emosi yang labil pada Cushing sindrom. 

Feokromositoma dapat muncul dengan keluhan sakit kepala, palpitasi, banyak 

berkeringat, dan rasa melayang saat berdiri (Panggabean, 2002). 

Hipertensi sejatinya tidak menimbulkan gejala. Sakit kepala, kelelahan dan 

pusing kadang-kadang dianggap sebagai hipertensi, namun gejala nonspesifik 

seperti ini tidak umumlagi pada hipertensi dibanding kontrol normotensifnya. 

Sebaliknya, kondisi ini ditemukan saat pasien menerima perawatan medis untuk 

komplikasinya. Komplikasi ini bisa menjadi serius dan bisa berakibat fatal. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

 
 

Komplikasi yang dapat terjadi antara lain termasuk infark miokard, gagal jantung 

kongestif, stroke trombotik maupun hemoragik, hipertensi ensefalopati, dan gagal 

ginjal. Ini sebabnya mengapa hipertensi disebut "Silent Killer" (Mcphee, et al, 

2003) 

 

2. 1. 4 Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat diklasifikasi berdasarkan penyebabnya yaitu Hipertensi 

primer (esensial) dan Hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi 

yang penyebab spesifiknya tidak dapat diketahui. Sedangkan hipertensi sekunder 

merupakan jenis yang penyebab spesifiknya dapat diketahui (Sustrani, 2006). 

Berdasarkan bentuknya, hipertensi dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu hipertensi sistolik, hipertensi diastolik, maupun hipertensi campuran. 

Hipertensi sitolik adalah peningkatan tekanan sistolik tanpa diikuti peningkatan 

tekanan diastolik, umumnya ditemukan pada usia lanjut. Hipertensi diastolik ialah 

peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik. Biasanya 

ditemukan pada anak-anak dan orang dewasa. Sedangkan hipertensi campuran 

adalah peningkatan tekanan darah pada sistol dan diastol (Ismudiati, 

2003).Berdasarkan JNC 7 (The Seventh Report of The Joint National Committee 

on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure), 

klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa dibagi menjadi kelompok normal, 

pra-hipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2 (Kasper, et al, 2012). 

 

Tabel 2.1 : Klasifikasi Hipertensi (JNC 7, 2003) 

Blood Pressure Classification Systolic, mmHg Diastolic, mmHg 

Normal < 120 < 80 

Prehypertention 120-139 80-89 

Stage 1 hypertention 140-159 90-99 

Stage 2 hypertention ≥ 160 ≥ 100 

 

Pada pasien hipertensi dengan CKD usia 18 tahun atau lebih perlu terapi 

hipertensi untuk mendapatkan target tekanan darak sistolik kurang dari 140mmHg 

serta diastolik kurang dari 90mmHg. Perlu diperhatikan pada pasien usia lebih 

dari 60 tahun, jika tidak ada CKD target tekanan darah yang digunakan adalah 
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150/90mmHg sementara jika ada CKD, targetnya lebih rendah yaitu 

140/90mmHg (Kasper, et al, 2012). 

 

2. 1. 5 Etiologi Hipertensi 

 

Gambar 2.1. Etiologi penyebab Hipertensi (Oparil, et al, 2003) 

 

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. 

Pada kebanyakan pasien etiologi patofisiologi-nya tidak diketahui (essensial atau 

hipertensi primer). Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikontrol. Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah mempunyai 

penyebab yang khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak penyebab 

hipertensi sekunder; endogen maupun eksogen. Bila penyebab hipertensi sekunder 

dapat diidentifikasi, hipertensi pada pasien-pasien ini dapatdisembuhkan secara 

potensial (Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: 

hipertensi esensial atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder atau hipertensi 

renal. : 

2. 1. 5. 1 Hipertensi Primer/Esensial 

Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui 

penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus. 

Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, hiperaktifitas 
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sistem saraf simpatis, sistem renin angiotensin, defek dalam ekskresi Na, 

peningkatan Na dan Ca intraseluler dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko 

seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia. Hipertensi primer biasanya 

timbul pada umur 30 – 50 tahun (Schrier, 2009). Faktor lain yang ikut berperan 

sebagai penyebab hipertensi primer adalah misalnya faktor keturunan, umur, jenis 

kelamin, dan pola makan (Maria, et al, 2012). 

 

2. 1. 5. 2 Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder atau hipertensi renal terdapat sekitar 5 % kasus. 

Penyebab spesifik diketahui, seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, 

hipertensi vaskular renal, hiperaldosteronisme primer, dan sindrom cushing, 

feokromositoma, koarktasio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan 

kehamilan, dan lain – lain (Schrier, 2009). 

 

2. 1. 6 Faktor Resiko Hipertensi 

Secara umum faktor resiko hipertensi dapat diidentifikasi menjadi dua 

golongan antara lain : 

2. 1. 6. 1 Faktor resiko yang tidak dapat dikontrol 

1. Keturunan 

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga 

itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan 

peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium 

terhadap sodium individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko 

dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari pada orang yang tidak 

mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu didapatkan 70-80% 

kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Seseorang 

akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang 

tuanya adalah penderita hipertensi (Marliani, 2007). 
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2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin mempunyai pengaruh penting dalam regulasi tekanan darah. 

Sejumlah fakta menyatakan hormon sex mempengaruhi sistem renin angiotensin. 

Secara umum tekanan darah pada laki – laki lebih tinggi daripada perempuan. 

Pada perempuan risiko hipertensi akan meningkat setelah masa menopause yang 

mununjukkan adanya pengaruh hormon. Hal ini sering dikaitkan dengan 

perubahan hormone estrogen setelah menopause. (Marliani,2007). Peran hormone 

estrogen adalah meningkatkan kadar HDL yang merupakan faktor pelindung 

dalam pencegahan terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan hormone 

estrogen dianggap sebagai adanya imunitas wanita pada usia premenopause. Pada 

premenopause, wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen 

yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus 

berlanjut dimana terjadi perubahan kuantitas hormon estrogen sesuai dengan umur 

wanita secara alami. Umumnya, proses ini mulai terjadi pada wanita umur 45-55 

tahun (Perez-Lopez, et al,2010). 

3. Umur 

Beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata terbukti bahwa semakin 

tinggi umur seseorang maka semakin tinggi tekanan darahnya. Hal ini disebabkan 

elastisitas dinding pembuluh darah semakin menurun dengan bertambahnya umur. 

Sebagian besar hipertensi terjadi pada umur lebih dari 65 tahun. Sebelum umur 55 

tahun tekanan darah pada laki – laki lebih tinggi dari pada perempuan. Setelah 

umur 65 tekanan darah pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kondisi 

yang berkaitan dengan usia ini adalah produk samping dari keausan 

arteriosclerosis dari arteri-arteri utama, terutama aorta, dan akibat dari 

berkurangnya kelenturan. Dengan mengerasnya arteri-arteri ini dan menjadi 

semakin kaku, arteri dan aorta itu kehilangan daya penyesuaian diri. Arteri 

kehilangan elastisitas atau kelenturan serta tekanan darah meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia (Gray, et al, 2008). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

 
 

2. 1. 6. 2 Faktor resiko yang dapat dikontrol 

1. Merokok 

Merokok dapat meningkatkan beban kerja jantung dan menaikkan tekanan 

darah. Menurut penelitian, diungkapkan bahwa merokok dapat meningkatkan 

tekanan darah. Nikotin yang terdapat dalam rokok sangat membahayakan 

kesehatan, karena nikotin dapat meningkatkan penggumpalan darah dalam 

pembuluh darah dan dapat menyebabkan pengapuran pada dinding pembuluh 

darah. Nikotin bersifat toksik terhadap jaringan saraf yang menyebabkan 

peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, denyut jantung 

bertambah, kontraksi otot jantung seperti dipaksa, pemakaian O2 bertambah, 

aliran darah pada koroner meningkat dan vasokontriksi pada pembuluh darah 

perifer (Gray, et al, 2008). 

2. Obesitas 

Kelebihan lemak tubuh, khususnya lemak abdominal erat kaitannya 

dengan hipertensi (Haffner, 2000). Seseorang dikatakan kegemukan atau obesitas 

jika memiliki nilai IMT≥25.0. Obesitas merupakan faktor risiko munculnya 

berbagai penyakit degeneratif, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner dan 

diabetes mellitus. Prevalensi hipertensi pada seseorang yang memiliki IMT>30 

pada laki-laki sebesar 38% dan wanita 32%, dibanding dengan 18% laki-laki dan 

17% perampuan yang memiliki IMT<25 (Krummel, 2004).  

3. Stress 

Hubungan antara stress dan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf 

simpatis peningkatan saraf dapat menaikkan tekanan darah secara intermiten 

(tidak menentu). Stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah 

yang menetap tinggi. Walaupun hal ini belum terbukti tetapi angka kejadian 

masyarakat di perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan pengaruh stres yang dialami kelompok masyarakat yang 

tinggal di kota (Rohaendi, 2008). Stress akan meningkatkan resistensi pembuluh 

darah perifer dan curah jantung sehingga akan menstimulasi aktivitas saraf 

simpatis yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah secara intermiten 

(Anggraini, 2009). 
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4. Asupan Na 

Garam dapur merupakan salah satu faktor dalam patogenesis hipertensi. 

Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan 

garam yang minimal. Asupan garam kurang dari 3 gram tiap hari menyebabkan 

hipertensi yang rendah, dan jika asupan garam antara 5-15 gram perhari, 

prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20%. Pengaruh asupan garam 

terhadap timbulnya hipertensi terjadai melalui peningkatan volume plasma, curah 

jantung dan tekanan darah (Basha, 2004). Garam mengandung 40% sodium dan 

60% klorida. Orang-orang yang peka terhadap natrium akan lebih mudah terjadi 

peningkatan kadar natriumnya, sehingga akan menimbulkan retensi cairan dan 

peningkatan tekanan darah (Sheps, 2005). 

 

2. 1. 7 Patofisiologi Hipertensi 

Patofisiologi terjadinya hipertensi masih belum jelas, namun terdapat 

banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi, diantaranya adalah 

tingginya curah jantung dan resistensi perifer, sistem renin angiotensin dan sistem 

saraf otonom. Faktor penyebab hipertensi intinya terdapat perubahan vascular, 

berupa disfungsi endotel, serta perubahan dan kekakuan pada arterial (Asnelia, 

2014). 

Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 

II dari  angiotensin I  oleh  angiotensin I converting enzyme  (ACE). ACE 

memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Selanjutnya 

oleh hormon, renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I. 

Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin I diubah menjadi angiotensin 

II. Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan 

darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon 

antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar 

pituitari) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. 

Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan ke luar tubuh 

(antidiuresis), sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk 

mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan  dengan cara 
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menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang 

pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah (Anggreini, et al, 2009).  

Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. 

Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada 

ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi 

ekskresi NaCl (garam) dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya 

konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume 

cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan 

darah. Patogenesis dari hipertensi esensial merupakan multifaktorial dan sangat 

komplek. Faktor-faktor tersebut merubah fungsi tekanan darah terhadap perfusi 

jaringan yang adekuat meliputi mediator hormon, aktivitas vaskuler, volume 

sirkulasi darah, kaliber vaskuler, viskositas darah, curah jantung, elastisitas 

pembuluh darah dan stimulasi neural. Patogenesis hipertensi esensial dapat dipicu 

oleh beberapa faktor meliputi faktor  genetik, asupan garam dalam diet, tingkat 

stress dapat berinteraksi untuk memunculkan gejala hipertensi. Perjalanan 

penyakit hipertensi esensial berkembang dari hipertensi yang kadang-kadang 

muncul menjadi hipertensi yang persisten. Setelah periode asimtomatik yang 

lama, hipertensi persisten berkembang menjadi hipertensi dengan komplikasi, 

dimana kerusakan organ target di aorta dan arteri kecil, jantung, ginjal, retina dan 

susunan saraf pusat (Anggreini, et al, 2009). 

Progresifitas hipertensi dimulai dari prehipertensi pada pasien umur 10-30 

tahun (dengan meningkatnya curah jantung) kemudian menjadi hipertensi dini 

pada pasien umur 20-40 tahun (dimana tahanan perifer meningkat) kemudian 

menjadi hipertensi pada umur 30-50 tahun dan akhirnya menjadi hipertensi 

dengan komplikasi pada usia 40-60 tahun (Anggreini, et al, 2009).  
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 Gambar 2.2 : Patofisiologi Hipertensi (Vikrant dan Tiwari, 2001). 

Keterangan : Beberapa faktor resiko hipertensi seperti peningkatan kadar 

natrium, penurunan jumlah nefron, stress, perubahan genetik, obesitas, serta faktor 

endotelium, dapat menyebabkan retensi natrium akibat menurunan laju filtrasi, 

aktivasi saraf simpatik yang menyebabkan keluarnya renin-angiotensin, 

hiperurisemia, sampai akhirnya menyebabkan peningkatan volume cairan, 

vasokonstriksi, kontaksi pembuluh darah, serta hipertrofi. Hal ini pada akhirnya 

akan menyebabkan retensi perifer serta meningkatkan CO yang pada akhirnya 

akan meningkatkan tekanan darah dan menjadi hipertensi. 

 
CO : Karbon Monoksida 

PR : Perifer Retention 

 

2. 1. 8 Komplikasi Hipertensi 

Akibat dari sifat penyakit hipertensi yang tidak memberikan gejala hingga 

terdeteksi, maka penderita pada umumnya mudah mendapat komplikasi dan 

merupakan keadaan tragis ini terjadi karena kenaikan tekanan darah yang 

sebenarnya tidak fatal menjadi penyebabkan resiko kematian dini.Hipertensi dapat 

berakibat fatal jika tidak dikontrol dengan baik atau biasa disebut dengan 

komplikasi. Komplikasi hipertensi terjadi karena kerusakan organ yang 
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diakibatkan peningkatan tekanan darah sangat tinggi dalam waktu lama dan 

organ-organ yang paling sering rusak antara lain otak, mata, jantung, pembuluh 

darah arteri, serta ginjal (Marliani, 2007). 

Pada mata berupa pendarahan retina, gangguan penglihatan sampai 

kebutaan. Gagal jantung merupakan kelainan yang sering ditemukan pada 

hipertensi berat di samping kelainan koroner dan miokard. Pada otak sering terjadi 

pendarahan yang disebabkan oleh pecahnya mikroaneuresma yang dapat 

mengakibatkan kematian. Kelainan lain yang dapat terjadi adalah proses 

tromboemboli dan serangan iskemia otak sementara (transiet ischemic attack) 

(Suyono, 2004). Sumbatan di pembuluh nadi leher dapat menyebabkan 

berkurangnya suplay oksigen ke sel-sel otak. Dan dapat menimbulkan matinya sel 

saraf otak (stroke ishkemik). Dan pecahnya pembuluh darah kapiler di otak dapat 

menyebabkan pendarahan, sehingga sel-sel saraf dapat mati, penyakit ini disebut 

sebagai stroke hemoragik (pendarahan), dan sering menimbulkan kematian 

mendadak (Muhammadun, 2010). 

Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi 

pada kapiler-kepiler ginjal, glomerolus. Dengan rusaknya glomerolus,  darah akan 

mengalir keunit-unit fungsional ginjal, nefron akan terganggu dan dapat berlanjut 

menjadi hipoksia dan kematian. Dengan rusaknya membran glomerolus, protein 

akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang, 

menyebabkan edema yang sering dijumpai pada hipertensi kronik (Corwin, 2001). 

 

2. 2 Chronic Kidney Disease 

2. 2. 1 Tinjauan tentang Ginjal 

Ginjal adalah organ vital yang berperan sangat penting dalam 

mempertahankan faal tubuh. Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai 

pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan 

mengekresikan zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai 

dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat 

terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan 

zat terlarut dan air di eksresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem 

pengumpulan urin (Price dan Wilson, 2005). 
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2. 2. 2 Anatomi dan Fisiologi Ginjal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gambaran umum struktural ginjal (Moini, 2015) 

 

Ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang dengan berwarna 

merak kecoklatan. Pada orang deawasa, ginjal terlapisididalam kapsul fibrosa 

yang tebal,kapsul fibrosa ini dikelilingi oleh lapisan jaringan adiposa yang tebal 

dikenal sebagai kapsul lemak perinefrik. Umumnya ginjal memiliki panjang 

11cm, lebar 6cm, dan tebal 3cm. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang di 

cekungan dinding posterior atas rongga perut. Batas atas ginjal terletak di dekat 

tulang dada ke 12 dan batasan bawah terletak di lumbar vertebra ke 3. Ginjal kiri 

letaknya lebih tinggi 1,5-2cm dibanding ginjal kanan, hal ini karena ginjal kanan 

tertekan kebawah oleh organ hati. Setiap ginjal memiliki berat antara 5,25ons 

sampai 150gr (Moini, 2015). 

Ginjal terletak pada bagian belakang peritoneum parietal, yang menghadap 

otot belakang bagian dalam yang mana bagian ini disebut sebagai retroperitoneal. 

Ginjal dikelilingi dan dijaga di posisinya oleh jaringan ikat dan adiposa. Fasia 

ginjal sebagai jangkar untuk menjaga struktur disekitarnya, fasia ini terdiri dari 

jaringan luar yang padat dan berserat. Masing-masing ginjal memiliki permukaan 
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luar yang cembung dan sisi dalam yang cekung mengakibatkan penekanankearah 

medial ke sinus rongga ginjal (Moini, 2015). 

Ginjal terdiri dari bagian kapiler/kotex berada disebelah luar, dan medulla 

disebelah dalam. Bagian medulla tersusun atas 15 sampai 16 bagian yang 

berbentuk piramid, yang disebut sebagai piramid ginjal. Puncaknya mengarah ke 

hilus dan berakhir di kalies, kalies akan menghubungkan dengan pelvis ginjal 

(Pearce, 2009). 

Ginjal juga berisi pembuluh darah, dimana arteri renalis membawa darah 

murni dari aorta abdominalis ke ginjal. Terdapat banyak cabang-cabang beranting 

didalam ginjal yang kemudian menjadi arteriol aferen yang masing-masing 

membentuk simpul dari kapiler-kapiler didalam salah satu badan malpighi yang 

disebut sebagai glomerulus. Dan dalam 1 menit sekita 20% darah manusia 

melewati ginjal untuk dibersihkan (Pearce, 2009). 

Tiap tubulus ginjal dan glumerulusnya membentuk satu kesatuan yang 

disebut sebagai nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal 

terdapat sekitar satu juta nefron. Setiap nefron dalam membentuk urin sendiri dan 

selama 24 jam dapat menyaring 170 liter darah. Secara anatomi, sebuah nefron 

terdiri dari sebuah tubulus berliku-liku dengan sedikitnya enam segmen yang 

khusus (Walker and Whittlesea, 2012). 

Glomerolus berfungsi sebagai ultra filtrasi, sedangkan kapsula bowman 

berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari glomerolus. Pada tubulus ginjal 

akan terjadi penyerapan kembali dari zat-zat yang sudah disaring pada 

glomerulus, sisa cairan akan diteruskan ke ginjal terus berlanjut ke ureter. Urin 

berasal dari darah yang dibawa arteri masuk kedalam ginjal, darah ini terdiri dari 

bagian yang padat, yaitu sel darah dan bagian plasma darah. Urin terbentuk 

melalui beberapa tahap yaitu filtrasi, reabsorbsi, dan sekresi. Pada bagian akhir 

proksimal (Kapsula Bowman), ultrafiltrasi darah telah terbentuk, dan selama 

cairan ini melewati nefron, jumlah dan komposisinya termodifikasi oleh kedua 

proses reabsorbsi dan sekresi (Walker and Whittlesea, 2012). 
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2. 2. 3 Definisi Chronic Kidney Disease 

Berdasarkan National Kidney Foundation (NKF) Kidney Disease Outcome 

Quality Initiative (K/000/) Guidelines Update tahun 2002, definisi penyakit ginjal 

kronis adalah kerusakan ginjal >3 bulan, berupa kelaianan struktur ginjal, dapat 

atau tanpa disertai penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) yang ditandai dengan 

kelainan patologi, dan adanya pertanda kerusakan ginjal, dapat berupa kelainan 

laboratorium darah atau urin, atau kelainan radiologi. Penyakit ginjal kronis juga 

ditandai dengan LFG <60 mL/menit/1,73 m
2
 selama >3 bulan, dapat disertai atau 

tanpa kerusakan ginjal (Nahas dan Levin, 2009). 

Kondisi gagal ginjal kronis ini biasanya timbul secara perlahan dan 

sifatnya menahun, dengan sedikit gejala pada awalnya, bahkan penderita lebih 

sering tidak merasakan adanya gejala. Tahu-tahu fungsi ginjal sudah menurun 

25% dari fungsi normal (Syamsir dan Iwan, 2007). 

Gagal ginjal kronik terjadi apabila kedua ginjal sudah tidak mampu 

mempertahankan lingkungan dalam yang cocok untuk kelangsungan hidup. 

Kerusakan pada kedua ginjal ini bersifat irreversibel. Eksaserbasi nefritis, 

obstruksi saluran kemih, kerusakan vaskular akibat diabetes melitus, dan 

hipertensi yang berlangsung terus menerus dapat menyebabkan pembentukan 

jaringan parut pembuluh darah dan hilangnya fungsi ginjal secara progresif 

(Baradero,et al., 2005). 

 

2. 2. 4 Epidemiologi Chronic Kidney Disease 

Di negara-negara berkembang, CKD lebih kompleks lagi masalahnya 

karna berkaitan dengan sosio-ekonomi dan penyakit-penyakit yang mendasarinya. 

Perjalanan penyakit CKD tidak hanya terjadi gagal ginjal saja tetapi juga dapat 

terjadi komplikasi lainnya karena menurunya fungsi ginjal dan penyakit 

kardiovaskular (Levey, et al., 2003). 

Diperkirakan CKD mempengaruhi 1 dari 10 orang dewasa (10%) atau 

lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Namun, data konkret mengenai 

kejadian yang sebenarnya dan prevalensi CKD terhambat oleh kurangnya laporan 

pembukuan yang tepat dan pendaftar kondisi ginjal nasional, khususnya di 

negara-negara tertinggal. Pada tahun 2010 sekitar 13,1% orang dewasa di 
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Amerika usia 20 tahun atau lebih, atau 70.000 per juta orang, telah didiagnosa 

CKD dengan GFR diperkirakan kurang dari 60ml / menit / 1,73 m2 atau rasio 

albumin- urine creatinine (ACR) lebih dari > 30 mg / g. Karena kematian yang 

tinggi dari penyakit kardiovaskular pada pasien dengan CKD, pada akhirnya 

mengalami penyakit ginjal stadium akhir (ESRD), ada lebih dari 200 pasien yang 

diketahui dengan CKD (stadium 3 atau 4) dan hampir 5000 pasien dengan 

penyakit CKD (stadium 1 atau 2) yang menyerah pada penyakit kardiovaskular 

yang tidak berkembang menjadi ESRD (Arici, 2014). 

 

Gambar 2.4 Prevalensi Chronic Kidney Disease (Araci, 2014) 

 

Data dari The National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) menunjukkan bahwa prevalensi CKD semakin meningkat, khususnya 

dalam tahap 3, hal ini mungkin terjadi karena peningkatan prevalensi obesitas dan 

diabetes. Perkembangan CKD tergantung pada faktor resiko termodifikasi 

(obesitas, merokok, tidak terkontrolnya hipertensi diabetes, dan diet) serta non 

dimodifikasi (Umur, Jenis Kelamin, ras, genetik). Usia yang lebih tua merupakan 

faktor risiko penting untuk CKD, namun hal ini membaut sebuah perdebatan 

apakah penurunan terkait usia LFG adalah hal yang "normal" atau patofisiologis. 

Penurunan terkait usia LFG yang mempengaruhi hingga 40% orang berusia di 

atas 65 tahun, yang dapat menyebabkan kelebihan beban aktual CKD karena 

orang-orang usia lanjut akan mengalami gangguan tetapi fungsi ginjal stabil. 

Namun, orang tua dengan fungsi ginjal yang stabil akan mengurangi fungsi ginjal 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

21 
 

 
 

residual  yang akan meningkatan risiko toksisitas obat dan mempengaruhi kondisi 

CKD secara bersamaan. Data yang membandingkan prevalensi CKD pada pria 

dan wanita belum diakui kepastiannya dan tetap menjadi topik kontroversi. 

Hormon feminin dikatahui dapat mengubah onset perkembangan CKD, melalui 

perubahan dalam sistem renin-angiotensin, pengurangan sintesis kolagen 

mesangial, modifikasi degradasi kolagen, dan peningkatan regulasi sintesis oksida 

nitrat (Arici, 2014). 

Sedangkan kasus gagal ginjal di Indonesia setiap tahunnya masih terbilang 

tinggi karena masih banyak masyarakat Indonesia tidak menjaga pola makan dan 

kesehatan tubuhnya. Dari survei yang dilakukan oleh Pernefri (Perhimpunan 

Nefrologi Indonesia) pada tahun 2009, prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia 

(daerah Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali) sekitar 12,5%, berarti sekitar 18 

juta orang dewasa di Indonesia menderita penyakit ginjal kronik. Gagal ginjal 

kronik berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible 

(Neliya, 2012 ). 

 

2. 2. 5 Manifestasi Klinis Chronic Kidney Disease 

Pasien GGK stadium 1 sampai 3 (dengan LFG ≥ 30 mL/menit/1,73 m2)  

biasanya memiliki gejala asimtomatik. Pada stadium-stadium ini masih belum 

ditemukan gangguan elektroli dan metabolik. Sebaliknya, gejala-gejala tersebut 

dapat ditemukan pada GGK stadium 4 dan 5 (dengan LFG  <  30 mL/menit/1,73 

m2) bersamaan dengan poliuria, hematuria, dan edema. Selain itu, ditemukan    

juga uremia yang ditandai dengan peningkatan limbah nitrogen didalam darah,  

gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa dalam tubuh yang pada  

keadaan lanjut akan menyebabkan gangguan fungsi pada semua sistem organ    

tubuh. Kelainan hematologi juga dapat ditemukan pada penderita ESRD. Anemia  

normositik dan normokromik selalu terjadi, hal ini disebabkan karena defisiensi  

pembentukan eritropoetin oleh ginjal sehingga pembentukan sel darah merah dan 

masa hidupnya  pun berkurang  (Arora, 2013). 
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2. 2. 6 Klasifikasi Chronic Kidney Disease 

Menurut KDOQI (2002) klasifikasi penyakit ginjal kronik didasarkan atas 

dua hal yaitu, atas dasar derajat (stage) penyakit dan atas dasar diagnosis etiologi. 

Tahapan penyakit CKD dapat ditunjukan dari laju filtrasi glomerulus  (LFG), 

dimana nilai laju filtrasi yang rendah menunjukan stadium yang lebih tinggi, 

tingkatannya adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.2 : Klasifikasi Chronic Kidney Disease (KDOQI, 2002) 

Stadium Deskripsi LFG (ml/mnt/1,73m
2
) 

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau 

meningkat 

> 90 

2 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG 

ringan 

60-89 

3 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG 

sedang 

30-59 

4 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG berat 15- 29 

5 Gagal ginjal (dialisis) < 15 

  

LFG dapat dihitung dengan menetukan nilai klirens kreatinin (kk) 

menggunakan rumus Kockcroft-Gault sebagai berikut (Suwitra, 2006) : 

LFG ( 
𝑚𝑙
𝑚𝑛𝑡

1
 1,73m

2
) = 

 140−𝑢𝑚𝑢𝑟  𝑥  𝐵𝐵 (𝑘𝑔)

72 𝑥  𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎  (
𝑚𝑔

𝑑𝑙
)

 𝑥 0,85 (𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛) 

 

2. 2. 7 Etiologi Chronic Kidney Disease 

Etiologi penyakit CKD sangat bervariasi antara suatu negara dengan 

negara yang lainnya (Suwitra, 2006). Penyebab CKD yang terbanyak di Indonesia 

adalah hipertensi 34%, nefropati diabetik 27%, dan glomerulopati primer 14% 

(Pernefri, 2011). Namun, penyebab paling utama ialah diabetes melitus serta 

hipertensi. Diabetes dapat terjadi apabila kadar gula dalam darah melebihi batas 

normal sehingga menyebabkan kerusakan berbagai organ vital tubuh seperti 

jantung, ginjal, pembuluh darah, syaraf, dan mata. Sedangkan hipertensi terjadi 

apabila tekanan pada pembuluh darah meningkat yang apabila tidak dikontrol 

dengan benar dapat menjadi pemicu utama serangan jantung, stroke, dan gagal 

ginjal kronik (NKF, 2010).Beberapa individu tanpa kerusakan ginjal dan dengan 

LFG normal ataumeningkat dapat beresiko menjadi CKD, sehingga harus 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 
 

 
 

dilakukan pemeriksaanlanjutan untuk menentukan apakah individu-individu ini 

menderita CKD atau tidak (Mahesa, 2010). 

 

2. 2. 8 Faktor Resiko 

Beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya penyakit CKD seperti 

obesitas, hipertensi, diabetes melitus, merokok, penyakit kardiovaskular, umur 

(lansia/ >60 tahun), ras, riwayat keluarga menderita penyakit ginjal turun 

temurun, serta status sosial ekonomi yang rendah. Adapun faktor lain yang 

dikaitkan dengan CKD ialah batu ginjal, penyakit liver, proteinuria, infeksi 

saluran kemih, pemakaian obat yang toksik, dan kanker (Johnson, 2012). 

Orang dewasa dengan diabetes atau tekanan darah tinggi, atau keduanya 

memiliki risiko lebih tinggi terkena CKD dari pada pasien yang tidak memiliki 

penyakit ini. Sekitar 1 dari 3 orang dewasa dengan diabetes dan 1 dari 5 orang 

dewasa dengan tekanan darah tinggi memiliki CKD. Faktor risiko lain untuk CKD 

termasuk penyakit kardiovaskular, obesitas, kolesterol tinggi, lupus, dan riwayat 

keluarga CKD. Resiko terkena CKD juga meningkat dengan usia, faktor resiko ini 

lebih umum diusia yang lebih tua. Pria dengan CKD memiliki resiko  50% lebih 

besar terkena CKD dibandingkan perempuan (CDC, 2014). 

 

2. 2. 9 Patofisiologi Chronic Kidney Disease 

Proses terjadinya CKD adalah akibat dari penurunan fungsi renal, produk 

akhir metabolisme protein yang normalnya diekresikan kedalam urin tertimbun 

dalam darah sehingga terjadi uremia yang mempengarui sistem tubuh. Semakin  

banyak timbunan produk sampah, maka setiap gejala semakin meningkat. 

Sehingga menyebabkan gangguan kliren renal. Banyak masalah pada ginjal 

sebagai akibat dari penurunan jumlah glomerulus yang berfungsi, sehingga 

menyebabkan penurunan klirens subtsansi darah yang seharusnya dibersihkan 

oleh ginjal (Smeltzer and Bare, 2001). 

Tingginya tekanan darah dapat menyebabkan perlakuan pada arteri aferen 

pada ginjal sehingga dapat terjadi penurunan filtrasi (NIDDK, 2014). Penurunan 

laju filtrasi glomerulus  (LFG), dapat dideteksi dengan mendapatkan urin 24 jam 
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untuk pemeriksaaan kliren kreatinin. Menurunya filtrasi glomelurus atau akibat 

tidak berfungsinya glomeluri klirens kreatinin. Sehingga kadar kreatinin serum 

akan meningkat selain itu, kadar nitrogen urea darah (NUD) biasanya meningkat. 

Kreatinin serum merupakan indikator paling sensitif dari fungsi renal karena 

substansi  ini diproduksi secara konstan oleh tubuh. NUD tidak hanya dipengarui 

oleh penyakit renal tahap akhir, tetapi juga oleh masukan protein dalam diet, 

katabolisme dan medikasi seperti steroid (Moorthy, et al, 2009). 

Sampai pada LFG sebesar 60%, pasien masih belum merasakan keluhan 

(asimtomatik), tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. 

Sampai pada LFG sebesar 30%, mulai terjadi keluhan pada pasien seperti, 

nokturia, badan lemah mual nafsu makan kurang dan penurunan berat badan. 

Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien memperlihatkan gejala dan  tanda 

uremia  yang nyata seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan 

metabolisme  fosfor dan kalsium, pruritus, muntah dan lain sebagainya. Pasien 

juga mudah  terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, 

maupun  infeksi saluran cerna. Juga akan terjadi gangguan keseimbangan air 

seperti hipo  atau  hipervolemia, gangguan keseimbangan elektrolit antara lain 

natrium dan kalium. Pada LFG di bawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi 

yang lebih serius, dan pasien  sudah memerlukan tetapi pengganti ginjal (renal 

replacement therapy) antara lain dialisis atau tansplantasi ginjal. Pada keadaan ini  

pasien  dikatakan sampai pada stadium gagal ginjal (Suwitra, 2006). 

Penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) juga berpengaruh pada retensi 

cairan dan natrium. Retensi cairan dan natrium tidak terkontol dikarenakan  ginjal 

tidak mampu untuk mengonsentrasikan atau mengencerkan urin secara normal 

pada penyakit ginjal tahap akhir, respon ginjal yang sesuai terhadap perubahan 

masukan cairan dan elektrolit sehari-hari tidak terjadi. Natrium dan cairan sering 

tertahan dalam tubuh yang meningkatkan resiko terjadinya udem, gagal jantung 

kongesti, dan hipertensi. Hipertensi juga dapat terjadi akibat aktivasi aksis renin 

angiotensin dan kerjasama keduanya meningkatkan sekresi aldosteron. Pasien lain 

mempunyai kecenderungan untuk kehilangan garam, mencetuskan resiko 

hipotensi dan hipovolemia. Terjadinya muntah dan diare menyebabkan 
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berkurangnya kadar air dan natrium, yang semakin memperburuk status uremik 

(Smeltzer and Bare, 2001). 

Asidosis metabolik terjadi akibat ketidakmampuan ginjal mensekresikan 

muatan asam (H+) yang berlebihan. Sekresi asam terutama akibat 

ketidakmampuan tubulus ginjal untuk mensekresi amonia (NH3) dan 

mengabsorpsi natrium bikarbonat (HCO3). Penurunan sekresi fosfat dan asam 

organik lain juga terjadi. Kerusakan ginjal pada CKD juga menyebabkan produksi 

eritropoetin menurun dan anemia terjadi disertai sesak napas, angina dan keletian. 

Eritropoetin yang tidak adekuat dapat memendekkan usia sel darah merah, 

defisiensi nutrisi dan kecenderungan untuk mengalami perdarahan karena setatus 

pasien, terutama dari saluran gastrointestinal sehingga terjadi anemia berat atau 

sedang. Eritropoitin sendiri adalah subtansi normal yang diproduksi oleh ginjal 

untuk menstimulasi sum-sum tulang untuk menghasilkan sel darah merah 

(Smeltzer and Bare, 2001). 
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Gambar 2.5 : Patofisiologi Chronic Kidney Disease (Lopez-Novoa, et al, 2010). 

Keterangan : Peningkatan tekanan darah menyebabkan peningkatan tekanan 

pada glomerulus yang kemudian berakibat pada kelainan fungsi endotel, inflamasi 

renal, aktivasi serta kematian sel podosit, mesangial dan tubulus. Hal tersebut 

akan menyebabkan teraktivasinya sistem renin-angiotensin, glomerulosklerosis, 

fibrosis, proteinuria, serta vasokonstriksi pada pembuluh darah renal. Apabila hal 

tersebut terus berlangsung maka renal akan kehilangan sel tubulus dan nefron 

semakin banyak sehingga proses filtrasi akan terjadi penurunan secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 

GFR : Glomerulo Filtration Rate/LFG (Laju filtrasi glomerulus) 

Kf : Koefisien Filtration 

RAS : Renin Angotensin System 

PAF : Platelet Activating Factor 

RBF : Renal Blood Flow 
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2. 2. 10 Tanda dan Gejala Chronic Kidney Disease 

CKD sering tidak memiliki gejala sampai pada tahap untuk menjalani 

dialisis. Satu-satunya cara untuk memastikan apakah ginjal masih bekerja dengan 

baik adalah dengan melakukan uji laboratorium. Ada beberapa tanda dan gejala 

yang dapat ditemukan pada pasien CKD diantaranya : 

a. Ureum dan kreatinin 

Urea adalah produk limbah utama dari asupan protein didalam tubuh. 

Sedangkan kreatinin adalah produk limbah dari otot dengan perubahan enzimatik 

dari kreatin dan fosfokreatin. Kreatinin dan urea disalurkan melalui aliran darah 

ke ginjal untuk diekskresi. Pada CKD stage V serum kreatinin memiliki 

konsntrasi >5mg/dl pada pria dan >4mg/dl pada wanita (Amin, et al, 2014) 

Konsentrasi tinggi kreatinin atau urea dalam darah dapat disebabkan terjadinya 

peningkatan filtrasi urea atau kreatinin dari darah ke dalam urin. Tes kreatinin 

darah dan urea pada urin adalah tes yang paling umum digunakan untuk 

mengukur fungsi ginjal. Urea dan kreatinin bukan racun melainkan hanya 

penanda dari tingkat kelainan fungsi ginjal (MHKH, 2014). 

b. Fosfat 

Fosfat berada dalam makanan, terutama pada susu, dan dalam kondisi 

normal jumlahnya lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Ginjal sehat akan 

mengekskresi jumlah fosfat yang berlebih. Namun pada penyakit ginjal kronis 

menyebabkan konsentrasi fosfat meningkat (MHKH, 2014). Ketika pengaturan 

keseimbangan fosfat hilang terjadi akumulasi intraseluler dengan pertukanan 

bagian tulang atau jaringan lunak. Apabila tulang tidak bisa mengimbangi 

peningkatan kadar fosfat, maka jaringan lunak termasuk pembuluh darah akan 

mengalami deposisi mineral. Hal ini merupakan penyebab dari penyakit tulang  

dan pembuluh darah. Selain itu konsentrasi fosfat tinggi dapat membuat kulit gatal 

dan ruam (Spasovki, et al, 2009). 

c. Kalsium 

Kalsium penting untuk kesehatan tulang pada pasien CKD terutama dalam 

mineralisasi tulang. Konsentrasi kalsium dalam darah dapat berubah dengan 

adanya CKD atau pengobatan dengan kalsium atau vitamin D tablet. Pada 

penyakit CKD dapat terjadi hipokalsemia maupun hiperkalsemia. Hipokalsemia 
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adalah akibat dari perburukan hiperfosfatemia sedangkan hiperklasemia adalah 

akibat penyerapan kalsium diusus lebih besar dibanding eksresi kalsium pada 

ginjal atau karena terjadi penurunan ekresi kalsium pada ginjal (Langman dan 

Cannata-Andia, 2010). 

 

d. Kalium 

Kalium ditemukan dalam banyak makanan terutama buah dan cokelat. 

Kelebihan kalium biasanya dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Namun pada 

pasien CKD kadar kalium dalam darah meningkat seiring dengan terjadinya 

penurunan LFG. Kondisi ini disebut sebagai hiperkalemia dengan kadar kalium 

>4,8meq/L (Hsieh, 2010). Terlalu banyak kalium dapat mengganggu impuls 

listrik yang mengontrol detak jantung dan bahkan dapat menyebabkan jantung 

berhenti bekerja. Tes darah adalah satu-satunya cara untuk memeriksa kadar 

kalium. Masalah kalium sebaiknya dihindari dengan memperhatikan diet 

(MHKH< 2014). 

e. Hemoglobin 

Pasien dengan CKD memiliki kadar hemoglobin yang rendah, yang 

merupakan indikasi terjadinya anemia. Anemia biasanya disebabkan oleh 

kurangnya erythropoietin (EPO), hormon yang dibuat oleh ginjal. Pada penderita 

CKD terjadi hipoksia yang akan merangsang ginjal untuk meningkatkan produksi 

erythropoetin, namun karena berbagai faktor komplikasi dapat menyebabkan 

kerusakan tubulointerstitial sehingga terjadi penurunan produksi erythropoetin 

(O’Mara, 2008). Dalam kasus lain hal ini mungkin disebabkan oleh kadar besi 

yang rendah, yang mungkin disebabkan karena kehilangan darah (misalnya karena 

perdarahan ulkus lambung). Banyak orang dengan CKD diterapi dengan sintetis 

EPO untuk meningkatkan jumlah sel darah merah mereka (MHKH, 2014). 

 

2. 2. 11 Komplikasi Chronic Kidney Disease 

Komplikasi yang sering ditemukan pada penderita penyakit gagal ginjal 

kronik antara lain : 
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a. Anemia 

Terjadinya anemia karena gangguan pada produksi hormon eritropoietin 

yang bertugas mematangkan sel darah, agar tubuh dapat menghasilkan energi 

yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Akibat dari gangguan 

tersebut, tubuh kekurangan energi karena sel darah merah yang bertugas 

mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan jaringan tidak mencukupi. Gejala dari 

gangguan sirkulasi darah adalah kesemutan, kurang energi, cepat lelah, luka lebih 

lambat sembuh, kehilangan rasa (baal) pada kaki dan tangan (Thomas, et al, 

2008). 

b. Osteodistrofi ginjal 

Kelainan tulang karena tulang kehilangan kalsium akibat gangguan 

metabolisme mineral. Jika kadar kalsium dan fosfat dalam darah sangat tinggi, 

akan terjadi pengendapan garam dalam kalsium fosfat di berbagai jaringan lunak 

(klasifikasi metastatik) berupa nyeri persendian (artritis), batu ginjal 

(nefrolaksonosis), pengerasan dan penyumbatan pembuluh darah, gangguan irama 

jantung, dan gangguan penglihatan (Walt, et al, 2015). 

c. Gagal jantung 

Jantung kehilangan kemampuan memompa darah dalam jumlah yang 

memadai ke seluruh tubuh. Jantung tetap bekerja, tetapi kekuatan memompa atau 

daya tampungnya berkurang. Gagal jantung pada penderita gagal ginjal kronis 

dimulai dari anemia yang mengakibatkan jantung harus bekerja lebih keras, 

sehingga terjadi pelebaran bilik jantung kiri (left venticular hypertrophy/ LVH). 

Lama-kelamaan otot jantung akan melemah dan tidak mampu lagi memompa 

darah sebagaimana mestinya (sindrom kardiorenal) (Sarnak, 2003). 

d. Disfungsi ereksi 

Ketidakmampuan seorang pria untuk mencapai atau mempertahankan 

ereksi yang diperlukan untuk melakukan hubungan seksual dSelain akibat 

gangguan sistem endokrin (yang memproduksi hormon testeron) untuk 

merangsang hasrat seksual (libido), secara emosional penderita gagal ginjal kronis 

menderita perubahan emosi (depresi) yang menguras energi. Namun, penyebab 

utama gangguan kemampuan pria penderita gagal ginjal kronis adalah suplai 
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darah yang tidak cukup ke penis yang berhubungan langsung dengan ginjal (Arici, 

2014). 

 

2. 2. 12 Penatalaksanaan Chronic Kidney Disease 

Tujuan penatalaksanaan Chronic Kidney Disease (CKD) adalah untuk 

mempertahankan fungsi ginjal dan homeostasis selama mungkin. Penatalaksanaan 

CKD dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tindakan konservatif, untuk 

meredakan atau memperlambat gangguan fungsi ginjal progresif, serta mencegah 

dan mengobati komplikasi yang terjadi. Penanganan konservatif CKD meliputi:  

1) Anemia 

Penyebab utama anemia pada CKD adalah defisiensi sintesis hormon 

eritropoietin pada ginjal yang meyebabkan jumlah produksi sel darah merah 

berkurang. Pemberian erythropoesis stimulating agent (ESA) dan zat besi 

parenteral dapat dipertimbangkan, namun apabila kadar Hb telah mencapai 

<10g/dL maka harus dipertimbangkan untuk melakukan rujukan pada bagian 

nefrologi untuk pemberian terapi. Pemberian transfusi harus dihindari pada pasien 

CKD sensitasi dan menghalangi proses transplantasi ginjal (Lukela, et al, 2014). 

Terapi ESA yang dapat digunakan adalah Epoetin α 10.000-40.000 IU atau 

Darbepoetin α 10-300 mcg. Epoetin α dan β ESA generasi pertama yang memiliki 

rantai molekul endogen dan efek farmakokinetik yang serupa. Darbepoetin 

merupakan ESA generasi kedua yang memeiliki efektivitas sebagai aktivator 

reseptor eritropoiesis berkelanjutan (CERA). Darbepoetin memiliki dua rantai 

karbohidrat tambahan dan residu asam sialat yang lebih banayk. Perbedaan 

molekuler ini menyebabkan penurunan afinitas terhadap reseptor eritropoetin 

sehingga darbepoetin memiliki waktu paruh yang lebih panjang serta aktivitas 

biologis yang lebih baik (Yu, et al, 2012). Untuk zat besi parenteral dapat 

diberikan sukrosa, ferumoxytol, serta zat besi dextran dengan berat molekul 

rendah. Target yang diharapkan untuk terapi anemia adalah 11-12 g/dL (KDIGO, 

2012). 

2) Osteodistofi ginjal 

Suplemen vitamin D dianjurkan apabila pada pemeriksaan lab pasien 

seperti kalsium, fosfat, PTH dan 25 (OH) D terjadi perubahan yang cukup 
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signifikan. Hidroksilasi ginjal umumnya dilakukan pada kondisi CKD tahap 1-3, 

sehingga segala bentuk vitamin D akan berguna dalam mengobati defisiensi 

vitamin D. Vitamin D bekerja dengan cara menikat fosfat sehingga 

mempermudah masuknya asupan kalsium kedalam tulang.Penggunaan vitamin D 

pada CKD tahap 4 atau 5 harus dikonsultasikan kepada bagian nefrologi terkait 

reabsorbsi pada ginjal (Lukela, et al, 2014).   

Vitamin D memiliki 2 golongan yaitu ergocalciferol (sumber tanaman/Vit 

D2) atau cholecalciferol (sumber hewan/Vit D3), dapat digunakan sebagai 

pengobatan untuk hypovitaminosis D pada setiap tahap CKD dengan kadar 25 

(OH) D <30 ng. Namun, obat-obat tersebut tidak cukup menekan peningkatan 

PTH pada CKD Tahap 3-5, sehingga sterol vitamin D aktif diperlukan untuk 

menekan PTH. Senyawa ini dapat digunakanbersamaan dengan vitamin D2 atau 

D3 (KDIGO, 2012). Direkomendasikan pengelolaan bersama dari terapi 

osteoporosis pada CKD tahap akhir dengan penyesuaian dosis (Lukela, et al, 

2014).   

3) Gagal Jantung 

Obat golongan statin dapat mengurangi risiko dari penyakit kardiovaskular 

pada pasien CKD. Selain mengurangi risiko kardiovaskular, statin juga memiliki 

peran dalam mencegah perkembangan penyakit ginjal dan mengurangi 

albuminuria. Statin direkomendasikan untuk semua pasien CKD non-dialisis ≥ 50 

tahun terlepas dari ada atau tidaknya albuminuria. Statin juga direkomendasikan 

untuk semua pasien transplantasi ginjal tanpa memandang usia. 

Direkomendasikan untuk tidak menggunakan kolesterol LDL sebagai target utama 

dalam terapi statin karena walaupun LDL rendah atau malnutrisi, namun faktor 

resiko terjadi Cardiovascular Disease (CVD) tetap ada. Salah satu obat golongan 

Statin yang sering digunakan adalah Simvastatin (Lukela, et al, 2014). 

Simvastatin merupakan terapi hiperlipidemia yang aman dan tidak 

memerlukan pemantauan khusus. Namun perlu diperhatikan terkait peningkatan 

risiko efek samping yang dapat dikarenakan penurunan ekskresi ginjal, 

penggunaan obat polifarmasi, dan tingginya tingkat penyakit komplikasi, sehingga 

perlu dipertimbangkan untuk pemakaian dosis tinggi (Lukela, et al, 2014). Statin 

harus diresepkan bersamasaran gaya hidup untuk pencegahan CVD seperti 
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rekomendasi diet protein dan kalori. Selain penurun kolesterol, statin juga 

memiliki peran sebagai antitrombotik, anti-inflamasi dan antiproliferasifati serta 

pemulihan fungsi endotel (Walker dan Whittlesea, 2012). 

Pada pasien dengan resiko gagal jantung, kerusakan pembuluh darah 

sering terjadi, sehingga penggunaan antiplatelet sangan diperlukan untuk 

memperbaiki permbuluh darah yang rusak tersebut. Penggunaan aspirin atau obat 

antiplatelet lainnya dapat digunakan untuk pencegahan PJK pada pasien dengan 

CKD. Aspirin memiliki mekanisme menginaktivasi enzim siklooksigenase (COX) 

yang kemudian menghambat konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin G2 

dan menyebabkan penurunan biosintesis tromboksan A2 (TXA2) pada trombosis 

sehingga agregasi trombosit terhambat (Grove, 2012). Aspirin juga sering 

direkomendasikan pada pasien dengan diabetes. Pada kondisi PJK, rejimen 

antiplatelet (aspirin, aspirin dengan dipyridamole, atau thienopyridine) 

direkomendasikan untuk mengurangi infark miokard (Lukela, et al, 2014). 

4) Disfungsi Ereksi 

Sildenafil atau phosphodiesterase-5 inhibitor merupakan agen yang paling 

banyak digunakan dimetabolisme terutama di hati dan diekskresikan sekitar 80% 

dalam tinja dan 13% dalam urin meskipun bioavailabilitasnya dapat meningkat 

pada pasien dengan kreatinin <30mL/menit. Penggunaan agen lain seperti 

tadalafil atau mirodenafil direkomendaikan, selain itu sildenafil sitrat juga 

dianggap sebagai pilihan terapi lini pertama yang penting terhadap pasien yang 

menerima transplantasi ginjal dengan disfungsi seksual karena tidak berpengaruh 

pada fungsi ginjal atau obat imunosupresif. Beberapa kasus dilaporkan terjadi 

hipotensi pada penggunaan agen ini sehingga dikontraindikasi pada pasien yang 

menerima nitrat (Papadopoulou, et al, 2015). 

Selain penggunaan obat oral, penggunaan obat eksternal dengan aplikator 

juga merupakan salah satu terapi yang ada. Alprostadil (prostaglandin E1) adalah 

obat yang disalurkan melalui aplikator kedalam uretra. Alprostadil akan 

menghantarkan transurethral dari prostaglandin ke corpus cavernosum yang 

menghasilkan relaksasi otot polos, vasodilatasi, dan penghambatan agregasi 

platelet. Namun pemakaiaanya harus hati-hati karen pemberian obat melalui 

intrakavernosa memiliki resiko koagulopati (pembekuan darah). Selain pemakain 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

33 
 

 
 

obat, terapi lainnya adalah dengan vakum yang dapat meningkatkan aliran darah 

pada organ genital, vakum memiliki efektifan yang tinggi (90%) namun memiliki 

efek samping yang buruk bagi organ genital (Ayub dan Fletcher, 2000). 

5) Keseimbangan Cairan 

Pemantauan keseimbangan cairan umumnya adalah hipervolemia, 

hipovolemia dan juga asupan garam dan air. Pasien dengan CKD rentan terhadap 

hiper dan hipovolemia. Pada CKD stadium lanjut kemampuan untuk 

mengkompensasi elektrolit dan volume cairan semakin terganggu. Hipervolemia  

dapat terjadi pada pasien CKD stage 3 yang dapat berkembang menjadi sindrom 

nefrotik, penyakit hati atau gagal jantung. Pada kondisi hipervolemia penggunaan 

loop diuretik direkomendasikan apabila GFR <40ml/mnt (Lukela, et al, 2014). 

Spironolakton dapat diberikan bersamaan dengan terapi RAAs bloker 

ketika terjadi sindrom nefrotik. Spironolakton bekerja dengan cara menghambat 

absorbsi Na (meningkatkan eksresi Na) pada tubulus ginjal sehingga menurunkan 

ekskresi kalium dan meningkatkan ekskresi cairan (Rossi, 2006). Penambahan 

metolazone 15-20 menit sebelum loop diuretik dapat meningkatkan kinerja 

pembuangan cairan berlebih. Serta diperlukan diet garam untuk memaksimalkan 

kinerja diuretik (Lukela, et al, 2014). 

6) Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik dapat terjadi karena adanya penurunan total 

ammoniagenesis ginjal sebagai akibat dari penurunan jumlah berfungsi nefron. 

Sehingga terjadi penurunan kemampuan tubular ginjal untuk mengasamkan urin 

dan menyerap kembali bikarbonat. Pada pasien CKD dengan asidosis metabolik 

direkomendasikan penggunaan Natrium bikarbonat yang dapat melindungi 

tubulus ginjal proksimal dan membantu menunda perkembangan penyakit ginjal 

(Kovesdy, 2012).  

Natrium bikarbonat digunakan sebagai pengganti serum natrium 

bikarbonat yang tidak datap diabsorbsi oleh ginjal sehingga serum natrium 

bikarbonat dapat mencapai mabang batas ≥ 22 mmol / L. Natrium bikarbonat juga 

berperan aktif sebagai renoprotektan serta menaikan pH pada plasma (Andany, et 

al, 2014). Namun harus dihindari pemakaian bersama obat aluminium atau 
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antasida karna dapat meningkatkan penyerapan aluminium di usus dan 

meningkatkan toksisitas antasida (Chen dan Abramowitz, 2014). 

7) Hipertensi 

Pada pasien CKD dengan hipertensi diperlukan modifikasi gaya hidup dan 

diet harus selalu dilakukan pada pasien CKD hipertensi. Pembatasan natrium 

dapat menghasilkan pengurangan tekanan darah substansial, dan diutamakan 

untuk mengurangi asupan "asin" makanan olahan. Target terapi hipertensi adalah  

tekanan darah sistolik dan diastolik <140/90 mmHg. Beberapa obat anti hipertensi 

(OAT) dapat menjadi terapi untuk memenuhi target tekanan darah bagi pasien 

hipertensi (KDIGO, 2012). Pemberian obat antihipertensi yang dipakai untuk 

antihipertensi pada CKD ialah Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE-

I), Angiotensin Receptor Blocker (ARB), dan Calcium Channel Blocker (CCB) 

bertujuan sebagai vasodilator untuk mengurangi tekanan pada pembuluh darah. 

Obat anti hipertensi lainya yang juga digunakan adalah diuretik yang bertujuan 

untuk mengurangi retensi pada pembuluh darah. Selain itu penggunaan β-bloker 

dapat diberikan untuk mengurangi produksi renin pada ginjal. Dan penggunaan α-

bloker dapat diberikan untuk menurunkan tekanan darah dengan mengurangi 

vasokontriksi (Weber, et al, 2014). 

8) Diet 

Untuk mencegah penurunan dan mempertahankan status gizi, perlu 

perhatian melalui monitoring dan evaluasi status kesehatan serta asupan makanan 

oleh tim kesehatan. Pada dasaranya pelayanan dari suatu tim terpadu yang terdiri 

dari dokter, perawat, ahli gizi serta petugas kesehatan lain diperlukan agar terapi 

yang diperlukan kepada pasien optimal. Asuhan gizi (Nutrition Care) bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan zat gizi agar mencapai status gizi optimal, pasien 

dapat beraktivitas normal, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang pada 

akhirnya mempunyai kualitas hidup yang cukup baik. Penatalaksanaan diet pada 

pasien penyakit CKD pada dasarnya mencoba memperlambat penurunan fungsi 

ginjal lebih lanjut dengan cara mengurangi beban kerja nephron dan menurunkan 

kadar ureum darah (Sumiasih, 2015).  

Intervensi diet yaitu diet rendah protein (0,4-0,8 gr/kgBB), vitamin B dan 

C, diet tinggi lemak dan karbohirat (Smaltzer dan Bare, 2001).Namun saat terjadi 
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malnutrisi masukan protein dapat ditingkatkan sedikit. Selain itu pembatasan 

protein bertujuan untuk membatasi asupan fosfat karena fosfat dan protein berasal 

dari sumber yang sama, agar tidak terjadi hiperfosfatemia (Suwitra, 2006). 

9) Hemodialisa 

Jika kondisi ginjal sudah tidak berfungsi diatas 75 % (gagal ginjal terminal 

atau tahap akhir), proses cuci darah atau  hemodialisis merupakan hal yang sangat 

membantu penderita. Proses tersebut merupakan tindakan yang dapat dilakukan 

sebagai upaya memperpanjang usia penderita. Hemodialisis tidak dapat 

menyembuhkan penyakit gagal ginjal yang diderita pasien tetapi hemodialisis 

dapat meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami CKD (Sherwood, 

2001). 

10) Transplantasi ginjal 

Transplantasi ginjal merupakan prosedur menempatkan ginjal yang sehat 

berasal dari orang lain kedalam tubuhpasien gagal ginjal. Ginjal yang baru 

mengambil alih fungsi kedua ginjal yang telah mengalami kegagalan dalam 

menjalankan fungsinya. Seorang ahli bedah menempatkan ginjal yang baru 

(donor) pada sisi abdomen bawah dan menghubungkan arteri dan vena renalis 

dengan ginjal yang baru. Darah mengalir melalui ginjal yang baru yang akan 

menghasilkan urin seperti ginjal saat masih sehat atau berfungsi. Ginjal yang 

dicangkokkan berasal dari dua sumber, yaitu donor hidup ataudonor yang baru 

saja meninggal/donor kadaver (Aisyah, 2011). 

Akan lebih baik bila donor tersebut dari anggota keluarga yang 

hubungannya dekat, karena lebih besar kemungkinan cocok, sehingga diterima 

oleh tubuh pasien. Selain kemungkinan penolakan, pasien penerima donor ginjal 

harus minum obat seumur hidup. Juga pasien operasi ginjal lebih rentan terhadap 

penyakit dan infeksi, kemungkinan mengalami efek samping obat dan resiko lain 

yang berhubungan dengan operasi (Alam dan Hadibroto, 2008). 

 

2. 3 Tinjauan Terapi Antihipertensi pada Pasien ChronicKidney Disease 

2. 3. 1 Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor(ACE-I) 

Peran inhibitor ACE pada pasien hipertensi yaitu dengan insufisiensi 

ginjal, semua pasien diabetes dengan mikro/mikroalbuminuria dan CKD harus 
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ditangani dengan ACE inhibitor terlepas ada atau tidaknya penyakit tekanan 

darah. Selain itu, penggunaan ACE inhibitor pada pasien non-diabetes dengan 

proteinuria dapat mengurangi proteinuria dan dengan demikian mengurangi 

perkembangan CKD. ACE inhibitor mengurangi peredaran angiotensin II, 

sehingga menghasilkan vasodilatasi dan mengurangi retensi natrium (Walker dan 

Whittlesea, 2012). 

ACE-I dapat menghasilkan penurunan GFR karena proses praventilasi 

angiotensin II.  Hal ini dapat memberikan kontribusi padatekanan gradien di 

glomerulus yang bertanggung jawabpada proses penyaringan intra-glomerulus. 

ACE inhibitor melindungi glomerulus atas dari hiperfiltrasi melalui penurunan 

vasokonstriksi eferen glomerulus arteriol (Walker dan Whittlesea, 2012). 

ACE inhibitor dapat memberikan manfaat pada ginjal bahkan jika tingkat 

serum kreatinin pasien terus meningkat. Namun perlu menghindari atau 

meninggalkan penggunaan ACE inhibitor pada pasien CKD stadium 4 penyakit 

karena akan  meningkatkan risiko hiperkalemia tanpa adanya penurunan GFR 

(Hebert, 2006). Resiko hiperkalemia dua kali lipat pada pasien yang diberikan 

terapi kombinasi (ACE inhibitor dan ARB) dibandingkan dengan pasien 

monoterapi (NKF, 2014). 

Untuk pengelolaan jangka panjang, biasanya lebih baik untuk 

menggunakan agen dengan durasi kerja yang memungkinkan dosis sekali sehari. 

ACE inhibitor adalah agen yang dapat dipertimbangkan untuk penggunaan jangka 

panjang, namun harus dipertimbangan apakah memerlukan penyesuaian dosis 

atau tidak pada pasien gagal ginjal. ACE dapat mengurangi rasa haus, yang 

bermanfaat pada pasien yang mengalami retensi cairan. ACE inhibitor adalah 

memiliki sifat hemat kalium  sehingga penggunaanya harus dipantau dan 

dianjurkan untuk melalukan diet kalium. Kondisi pada pasien dengan gangguan 

pembuluh darah ginjal, terutama dengan fungsi ginjal dengan stenosis arteri, 

pemakaian ACE-I harus dihindari (Walker dan Whittlesea, 2012). 

ACE-I harus digunakan dengan hati-hati atau bahkan dihindari dalam sub 

kelompok CKD tertentu, terutama pada pasien dengan stenosis bilateral ginjal-

arteri atau dengan penipisan cairan intravaskular, karena risiko penurunan besar 

pada GFR. Hipotensi (misalnya, sebagai akibat hipovolemia atau sepsis) dapat 
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menyebabkan penurunan akut pada GFR pada pasien dengan CKD ketika 

menggunakan ACE-I dan beberapa kasus menyebutkan terjadi kerusakan ginjal 

akut ketika mereka digunakan ACE-I kombinasi dengan NSAID atau diuretik 

(KDIGO, 2012). 

 

2. 3. 2 Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

ARB direkomendasikan untuk kelompok tertentu dari pasien CKD dengan 

peningkatan ekskresi albumin urin di mana penggunaan agen ini mungkin lebih 

baik. Pada pasien CKD dan kardiovaskular, obat ini diindikasikan untuk 

pengobatan gagal jantung dan dapat digunakan utnuk infark miokard, stroke, dan 

pasien yang memiliki resiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskular (KDIGO, 

2012). 

ARB memiliki sifat yang mirip dengan ACE inhibitor dengan beberapa 

keuntungan, yaitu tidak menghambat pemecahan kinins seperti bradikinin, 

ARBtidak menyebabkan batuk kering. Potensi blokade ganda Raas menggunakan 

ACE inhibitor dan ARB untuk menghasilkan blokade yang lebih lengkap untuk 

angiotensin II (Walker dan Whittlesea, 2012). 

Saat ini, ada beberapa sediaan ARB untuk hipertensi seperti azilsartan, 

candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan dan 

valsartan. Karena perbedaan molekuler, agen ini menunjukkan variasi dalam 

farmakokinetik dan farmakodinamik yang cenderung mempengaruhi efikasi 

klinis. Perbedaan-perbedaan ini berhubungan dengan lipofilisitas, 

volumedistribusi, bioavailabilitas, biotransformasi, waktu paruh dalam plasma, 

afinitas reseptor, waktu tinggal, sertaeliminasi. Efek antihipertensi dari telmisartan 

dibandingkan dengan ARB lain yaitu memiliki waktu paruh didalam plasma 

terpanjang sekitar 24 jam serta afinitas tertinggi. Sebagai yang paling lipofilik dari 

ARB, telmisartan juga memiliki volume distribusi paling tinggi, yang 

memfasilitasi jaringan / organ penetrasi. Selain itu, sebagai agonis parsial 

peroksisom proliferator, telmisartan memiliki keuntungan pada pasien dengan 

resistensi insulindan intoleransi glukosa, serta hipertensi. Sehingga telmisartan 

direkomendasikan sebagai ARB disukai dan telah diakui sebagai pilihan terapi 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

38 
 

 
 

yang penting bagipasien diabetes tipe 2 dan pencegahan perburukan ginjal 

(Mallat, 2012). 

 

2. 3. 3 Diuretik 

Diuretik digunakan pada pasien dengan garam dan volume cairan yang 

overload, yang biasanya ditandai dengan adanya edema. Hipertensi dengan edema 

mungkin sangat sulit untuk mengobati. Pemilihan terapi umumnya terbatas pada 

loop diuretik. Diuretik hemat kalium biasanya memiliki kontraindikasi dengan 

risiko hiperkalemia, dan tiazid menjadi tidak efektif ketika diberikan pada pasien 

gagal ginjal. Dalam kombinasi dengan ACE inhibitor, spironolactone dapat 

mengurangi secara signifikan proteinuria. Namun, kombinasi dari agen ini jelas 

meningkatkan risiko hiperkalemia secara signifikan. Kombinasi harus dihindari 

ketika GFR menurun sampai <30 mL / menit (Bianchi, et al, 2005). 

Loop diuretik dengan dosis yang lebih tinggi diperlukan ketika CKD mulai 

memburuk. Furosemid dengan dosis lebih dari 250 mg / hari mungkin diperlukan 

pasien gagal ginjal kronik. Pasien yang tidak merespon terapi loop diuretik saja 

dapat diberikan terapi bersamaan dengan metolazone, yang bertindak sinergis 

untuk menghasilkan diuresis yang lebih baik. Penanganan memadai harus 

dilakukan untuk menghindari hipovolemia (dengan memantau berat badan) dan 

gangguan-gangguan elektrolit seperti hipokalemia dan hiponatremia. Diuretik 

thiazid, dengan pengecualian dari metolazona, tidak efektif pada pasien dengan 

LFG rendah dan apabila terakumulasi dapat menyebabkan peningkatan efek 

samping (Walker dan Whittlesea, 2012). 

 

2. 3. 4 Calcium Channel Blocker (CCB) 

Pada pasien tanpa proteinuria, Calcium Channel Blockers (CCB) adalah 

antihipertensi pilihan. CCB menghasilkan vasodilatasi dengan cara mengurangi 

masuknya Ca2
+
 ke dalam sel otot pembuluh darah. Terapi CCB juga bertujuan 

untuk meningkatkan ekskresi natrium pada hipertensi karena adanya retensi 

cairan. Kadar natrium yang tinggi dapat menyebabkan vasokonstriksi dengan cara 

mengganggu transportasi kalsium (Walker and Whittlesea, 2012). 
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Antagonis kalsium bekerja dengan cara menghambat masuknya kalsium 

ke dalam sel melalui chanel-L yang kemudian  mengurangi kebutuhan oksigen 

miokard dengan menurunkan resistensi vaskular perifer dan menurunkan tekanan 

darah (Soenarto, et al., 2015). Calcium Channel Blocker dibagi 2 golongan besar, 

yaitu non-dihidropiridin (kelas fenilalkilamin dan benzotiazepin) dan 

dihidropiridin (1,4-dihidropiridin). Golongan dihidropiridin bekerja pada arteri 

sehingga dapat berfungsi sebagai OAH, sedangkan golongan non-dihidropiridin 

mempengaruhi sistem konduksi jantung dan cenderung melambatkan denyut 

jantung, efek hipertensinya melalui vasodilatasi perifer dan penurunan resistensi 

perifer (Aziza, 2007). Verapamil dan Diltiazem (CCB non-dihidropiridin) 

keduanya memblokir konduksi di node atrioventrikular dan tidak boleh digunakan 

bersamaan dengan β-blocker. Sebaliknya, golongan dihidropiridin seperti 

Nifedipine dan Amlodipine mengurangi tekanan pada jantung dan melebarkan 

arteriol aferen di ginjal (Walker and Whittlesea, 2012). 

Di Amerika Serikat, CCB yang digunakan sebagai antihipertensi antara 

lain nifedipin, amlodipin, diltiazem, felodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin dan 

verapamil. Semuanya menurunkan tekanan darah selama pemberian per oral 

diberikan dalam jangka panjang. Kebanyakan mempunyai waktu kerja panjang 

sehingga dapat diberikan 1 kali sehari. Di Amerika, CCB direkomendasikan 

sebagai terapi lini pertama jika ada alasan yang kuat untuk tidak menggunakan 

tiazid atau β-blocker. Pemberian amlodipin dan vitamin C secara terus menerus 

dalam jangka waktu lama akan memperbaiki fungsi endotel pada pasien 

hipertensi. Jika pada pemakain antihipertensi target tekanan darah 125/75 mmHg 

tidak tercapai seperti yang direkomendasikan oleh Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD), penambahan CCB dihidropiridin sangat direkomendasikan, 

namun pemantauan tekanan darah dan protein urin harus dilakukan secara ketat 

(Aziza, 2007). 

 

Pada penelitian the United States Renal Data system Dialysis Morbidity 

and Mortality Study Wave II (USRDS DMMS II), yang melibatkan 4065 pasien 

gagal ginjal terminal yang menjalani dialisis, penggunaan CCB menurunkan 

mortalitas yang signifikan dibandingkan dengan obat antihipertensi lain (ACE-
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Inhibitor, ARB, β-blocker). Didapatkan angka kematian 21% lebih rendah dari 

semua penyebab kematian dan 26% penurunan angka kematian pada penyebab 

penyakit kardiovaskular, serta 32% angka kematian lebih rendah pada pasien yang 

sebelumnya mempunyai riwayat penyakit kardiovaskular. Untuk diltiazem 

sendiri, penurunan mortalitas mencapai 48% pada pasien dengan riwayat penyakit 

kardiovaskular serta 38% lebih rendah pada semua penyebab kematian. Risiko 

kematian yang lebih rendah dengan penggunaan CCB pada pasien gagal ginjal 

dihubungkan dengan peran CCB yaitu menurunkan tekanan darah, mengurangi 

kejadian hipertrofi ventrikel kiri dan memperbaiki kalsium intrasel yang 

menguntungkan pasien gagal ginjal terminal (Aziza, 2007). 

CCB adalah alternatif untuk pasien yang tidak merespon secara baik atau 

tidak toleran terhadap antihipertensi lini pertama. CCB memiliki kerja lebih baik 

pada pasien dengan atrial fibrilasi dengan tingkat yang ventrikel tinggi, angina 

vasospastik, atau kondisi lainnya. CCB umumnya dapat ditoleransi dan memiliki 

efek netral pada lipid dan glukosa (Toal, et al, 2012). 

CCB dapat menghasilkan sakit kepala, kemerahan pada wajah dan edema 

yang pada akhirnya menyebabkan gejala retensi volume cairan namun resisten 

terhadap diuretik. Mekanisme gejala ini terjadi akibat adanya perubahan pra 

kapiler tekanan hidrostatik, yang memaksa cairan ke interstitial yang 

kompartemen. Edema ini tidak berhubungan dengan retensi penyimpanan garam 

atau air sehingga diuretik tidak memiliki respon yang berarti (Walker and 

Whittlesea, 2012). 
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Tabel 2.3 : Karakteristik berbagai Calcium Channel Blocker (Owen, 2003). 

 Verapamil Diltiazem Nifedipin Flunarizin Amlodipin Felodipin Nimodipin 

Bioavaibilitas 

(%) 

20-35 40 45-75 N/A 60-65 10-25 3-28 

Penurunan 

absorbsi 

dengan 

adanya 

makanan 

Sedikit Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 

Mengikat 

protein (%) 

90 80 >90 99 >95 >99 98 

Metabolit 

aktif 

Ya Ya  Tidak N/A Tidak  Tidak  Tidak  

Rute 

eliminasi 

utama 

Hepar  Hepar Hepar Hepar Hepar Hepar Hepar 

Eliminasi 

t1/2 (jam) 

5-12 4-6 2-5 19 hari 35-45 11-16 2-6 

Onset kerja 

(menit) 

30 30-60 20 N/A N/A 120-300 N/A 

Durasi kerja 

(jam) 

6-8 4-8 4-8 N/A 24 24 4-5 

 

2. 3. 4. 1 Non- Dihidropiridin 

Calsium channel blocker (CCB) nondihidropiridin memiliki efek 

menguntungkan pada penyakit CKD dan Cardiovascular Disease (CVD), 

contohnya Diltiazem dan Verapamil efektif dalam menurunkan proteinuria pada 

penyakit ginjal diabetik. Selain itu, kombinasi lisinopril dan verapamil 

menghasilkan pengurangan besar dalam proteinuria dari pada menggunakan obat 

dengan dosis gandadalam terapi kombinasi. Nondihidropiridin dapat mengurangi 

kontraktilitas jantung dan perlambatan konduksi jantung. Oleh karena itu, agen ini 

tidak boleh digunakan pada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri berat, dan 

sindrom sinus. Selain itu, dijumpai 25% mengalami sembelit pada pasien yang 

diresepkan verapamil.  (KDOQI, 2004). 
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2. 3. 4. 1. 1 Diltiazem 

 

Gambar 2.6 : Struktur Diltiazem (Lydtin dan Trenkwalder, 2012) 

Indikasi 

Diindikasikan untuk pengobatan hipertensi sebagai vasodilator dan menurunkan 

kontraksi miokardial (Martin, 2008).  

Kontraindikasi 

dikoontraindikasikan pada penderita dengan sindrom sinus sakit kecuali dengan 

adanya alat pacu jantung ventrikel, pada penderita dengan hipotensi (kurang dari 

90 mm Hg sistolik), shock kardiogenik, penderita yang telah menunjukkan 

hipersensitivitas terhadap obat tersebut, serta pada penderita dengan infark 

miokard akut dan menyusui (Frandsen dan Pennington, 2013). 

Mekanisme 

Diltiazem menghambat masuknya kalsium kedalam otot polos arteri koroner 

dengan memblokade saluran pada sel yang akan dimasuki oleh kalsium. Hal ini 

akan menurunkan konstentrasi kalsium didalam intrasel sehingga akan  

menghasilkan relaksasi dari otot polos pembuluh darah dan penurunan tekanan 

darah yang dihasilkan dalam resistensi pembuluh darah perifer. Proses lainnya 

adalah dengan menghambat seluran pada AV noda untuk mencegah terjadinya 

takikardi. Diltiazem mampu mengurangi kebutuhan oksigen miokard melalui 

penurunan denyut jantung dan tekanan darah sistemik pada beban kerja 

submaximal dan maksimal. (Sullivan, 2013). 

Farmakokinetik 

Sekitar 90% pemberian diltiazem diserap dengan baik oleh saluran pencernaan, 

bioavailabilitas absolut sekitar 45% dengan adanya efek first-pass metabolisme 

(dibandingkan dengan pemberian intravena). Onset kerja yang dimiliki diltiazem 
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cukup cepat yaitu kurang dari 15-20 menit serta waktu paruh eliminasi 4-7 jam.  

Diltiazem mengalami metabolisme di mana hanya 35% yang dieskresi melalui 

urin sedangkan sisanya telah tereksresi pada saluran gastrointestinal sehingga 

hanya 2% sampai 4% dari sisa yang tidak diabsorbsi muncul dalam urin. Obat 

yang menginduksi atau menghambat enzim mikrosomal hepatik dapat mengubah 

cara kerja Diltiazem (Antman, 2007). 

Interaksi 

Karena potensi efek aditif, pemberian Diltiazem harus dipiasah dengan agen lain 

yang dapat mempengaruhi kontraktilitas dan konduksi jantung karena dapat 

memberikan efek aditif dalam memperpanjang konduksi AV saat menggunakan 

beta-blocker bersamaan dengan Diltiazem. Diltiazem adalah inhibitor sitokrom P-

450 pada sistem enzim 3A4. Obat lain atau penginduksi sistem enzim ini mungkin 

memiliki dampak pada efikasi dan efek samping dari Diltiazem. Pasien yang 

menggunakan obat lain yang dimetabolisme di CYP450 3A4, terutama pasien 

dengan ginjal atau gangguan hati memerlukan penyesuaian dosis ketika memulai 

atau berhenti diberikan (Sweetman, 2009). 

Efek samping obat 

Efek samping yang sering terjadi adalah sakit kepala, edema, mual, bradikardi, 

kosntipasi dan AV blok. Selain itu kemerahan dan inflamasi juga sering dijumpai 

(Martin, 2008). 

Perhatian 

Obat harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal atau 

fungsi hati. Pengurangan dosis diperlukan pada pasien usia lanjut (Sweetman, 

2009). 

Sediaan dan Dosis 

- Sediaan 

Dilbres (Harsen) tablet 30 dan 60 mg, Dilmen (Sanbe Farma) tablet 60 mg, 

Diltiazem (Indofarma) tablet 30mg, Farmabes (Fahrenheit) tablet 30 mg, 

Herbesser 30/60 (Tanabe Indonesia) tablet, Herbesser 90 SR dan 180 SR (Tanabe 

Indonesia) kapsul, Herbesser CD 100 dan 200 (Tanabe Indonesia) kapsul, 

Herbesser Injection (Tanabe Indonesia) 50mg/ampul, Lanodil (Landson) tablet 

salut selaput 30mg (IAI, 2013). 
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- Dosis 

Dosis standar untuk penggunaan diltiazem adalah 120mg-360mg dibagi tiap 3 

sampai 4 jam sehari (Antman, 2007). 

 

2. 3. 4. 1. 2 Verapamil 

 

 

Gambar 2.7 : Struktur Verapamil (Lydtin, 2012). 

Indikasi 

Diindikasikan untuk pengobatan hipertensi, pengelolaan angina kronis dan angina 

karena kejang arteri koroner (Tatro, 2003). 

Kontraindikasi 

Penderita dengan disfungsi ventrikel kiri, penderita hipotensi (tekanan sistolik 

kurang dari 90 mm Hg) atau syok kardiogenik, sindrom sinus, AV blok, Pasien 

dengan atrial flutter atau fibrilasi atrium yang memotong saluran aksesori (contoh: 

sindrom Wolff-Parkinson-White, sindrom Lown-Ganong-Levine), dan penderita 

dengan hipersensitivitas terhadap verapamil hidroklorida (Sweetman, 2009). 

Mekanisme 

Verapamil bekerja dengan cara meningkatkan refrakter dari AV node sehingga 

dapat memperlambat laju sinus node. Verapamil adalah agen inotropik negatif dan 

dapat menurunkan kontraktilitas miokard pada pasien gagal jantung yang 

menyebabkan vasodilatasi perifer dan otot polos pembuluh darah dapat kembali 

rileks (Baltazar, 2012). 

Farmakokinetik 

Standar waktu paruh verapamil adalah sekitar 3 sampai 7 jam, tetapi akan 

meningkat secara signifikan bila diberikan dalam jangka waktu panjang seperti 

pemberian verapamil pada pasien dengan insufisiensi ginjal dan hati. Pada pasien 

dengan disfungsi hari, dosis verapamil harus diturunkan 50% sampai 70%. Sama 
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halnya pada pasien disfungsi ginjal dengan jumlah klirens kurang dari 

30ml/menit, dosis harus diturunkan sekitar 50%. Bioavaibilitas verapamil hanya 

sekitar 10%-20% karena mengalami first pass metebolisme di hati namun 

memiliki protein-binding yang cukup baik yaitu sekitar 87%-93%.. Verapamil 

tereskresi sekitar 75% diginjal dan 25% pada saluran gastrointestinal (Antman, 

2007). 

Interaksi 

Pemberian verapamil bersamaan dengan obat golongan statin semisal simvastatin 

akan menyebabkan konstentrasi simvastatin dalam darah meningkat. Golongan 

antihipertensi seperti β-blocker bila diberikan bersamaan dengan verapamil maka 

akan meningkatkan konsentrasi verapamil serta meningkatkan efek samping dari 

verapamil. Begitu juga dengan pemberian bersamaan dengan digoxin, verapamil 

dapat mengambat eliminasi dari digoxin dan meningkatkan kadar verapamil 

dalam darah (Iacobellis, 2006). 

Efek samping obat 

Efek samping yang umum terjadi pada penggunaan verapamil adalah edema 

peripheral akibat dari penurunan tekanan darah yang menyebabkan vena menjadi 

lebih permeabel terhadap vairan (Zaslau, 2013). Efek samping lain yang sering 

timbul antara lain konstipasi, pusing, sakit kepala, mual, muntah, edema periferal 

dan bradikardi (Goroll dan Mulley, 2009).  

Perhatian 

Obat harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati serta 

ginjal. Penghentian penggunaan verapamil secara tiba-tiba dapat menyebabkan 

eksaserbasi angina hebat (Sweetman, 2009). 

Sediaan dan Dosis 

- Sediaan 

Cardiover (Landson) tablet 80mg, Isoptin/Isoptin SR (Tunggal IA, Knoll) tablet 

80mg dan sustained realease kapsul 240mg (IAI, 2013). 

- Dosis 

Pengobatan hipertensi dengan pemberian 240 mg dibagi dalam 2-3 kali sehari 

(Sweetman, 2009). 
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2. 3. 4. 2 Dihidropiridin 

CCB merupakan obat antihipertensi yang sangat efektif untuk menurunkan 

tekanan darah pada pasien gagal ginjal yang dianggap resisten terhadap obat 

antihipertensi lain. CCB golongan dihidropiridin meningkatkan ekskresi natrium 

dan air dengan menurunkan reabsorbsi natrium pada tubulus proksimal. 

Mekanisme inidapat mencegah terjadinya retensi air dan garam untuk mengurangi 

edema. Dihidropiridin juga menghambat reabsorbsi protein di tubulus. Pemberian 

nifedipin dapat meningkatan ekskresi beta 2 mikroglobulin pada urin sehingga 

terjadi reabsorbsi protein di tubulus proksimal. Keuntungan lain CCB 

dihidropiridin yaitu tidak menyebabkan hiperkalemia seperti golongan 

penghambat ACE dan antagonis angiotensin (AA) II (Aziza, 2007). 

Dihidropiridin adalah golongan yang paling banyak digunakan obat untuk 

pengelolaan penyakit kardiovaskular. Diperkenalkan pada tahun 1960, 

dihidropiridin telah mengalami beberapa perubahan untuk mengoptimalkan 

efektivitas dan keamanan mereka. Empat generasi dihidropiridin sekarang 

tersedia. Nicardipin dan nifedipin adalah generasi pertama yang telah 

membuktikan kinerja terhadap hipertensi. Namun, karena durasi yang pendek dan 

onset cepat sebagai tindakan vasodilator, obat ini memiliki efek samping yang 

lebih banyak. Generasi kedua seperti benidipine, dan efonidipine adalah anti 

hipertensi dengan pelepasan lambat dan durasi kerja pendek memungkinkan 

kontrol yang lebih baik pada efek terapi dan pengurangan beberapa efek samping. 

Dihidropiridin generasi ketiga, amlodipine dan azelnidipine memiliki efek 

farmakokinetik yang lebih stabil dan ditoleransi dengan baik pada pasien gagal 

jantung. Generasi keempat dihidropiridin sangat lipofilik, seperti lercanidipine 

dan lasidipin, generasi ini memberikan kenyamanan terapi dalam hal aktivitas 

yang stabil, penurunan efek samping dan spektrum terapi yang luas, terutama di 

iskemia miokard dan berpotensi pada gagal jantung kongestif (Chandra and 

Ramesh, 2013). 

CCB kelas dihidropiridin dengan kerja pendek menyebabkan peningkatan 

infark miokard sedangkan kerja panjang memiliki risiko kematian serupa dengan 

obat antihipertensi yang lain. Pada gagal ginjal kronis tampaknya terdapat milieu 

(suasana) biokimia yang berbeda dengan populasi umum. Pengambilan 
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kesimpulan mengenai penggunaan CCB pada populasi umum tidak dapat 

disamakan dengan pasien gagal ginjal, karena pada beberapa penelitian, CCB 

justru memberi keuntungan pada pasien uremia (Bomback dan Bakris, 2011). 

 

2. 3. 6. 2. 1 Amlodopin 

 

 

Gambar 2.8 : Struktur Amlodipin (Lipowsky, et al, 2013). 

Indikasi 

Amlodipin diintikasikan untuk pengobatan hipertensi dan penyakit arteri coronary 

seperti gejala angina kronik dan vasospatik angina (Tatro, 2003). 

Kontraindikasi 

Pemberian pada pasien gagal jantung dan pasien yang mendapat terapi vasodilator 

periferal harus diperhatikan terutama terhadap pasien stenosis aorta berat. Karena 

amlodipin dimetabolisme di hati, maka perlu penurunan dosis untuk pasien yang 

mengalami disfungsi hati (McCann, 2005). 

Mekanisme 

Amlodipin bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot 

polos pembuluh darah dan otot jantung. Proses kontraktil otot jantung dan otot 

polos pembuluh darah tergantung pada pergerakan ion kalsium ekstraseluler ke 

dalam sel-sel melalui saluran ion tertentu. Amlodipine merupakan vasodilator 

arteri perifer yang bekerja langsung pada otot polos pembuluh darah 

menyebabkan penurunan resistensi pembuluh darah perifer dan penurunan 

tekanan darah. Penurunan yang dihasilkan akan menghambat masuknya kalsium 

ke intraselulersel otot polos miokard, sehingga terjadi pelebaran arteri koroner dan 

sistemik (Chien, et al, 2005). 
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Farmakokinetik 

Setelah pemberian dosis oral, amlodipine diabsorbsi dengan baik dan menvcapai 

kadar puncak antara 6-12 jam pasca pemberian dosis. Bioavailabilitas 

diperkirakan antara 60% dan 865. Volume distribusi sekitar 21L/ kg dan sekitar 

97,5%  terikat pada protein. Bioavailabilitas amlodipine tidak terpengaruh oleh 

asupan makanan. Waktu paruh eliminasi sekitar 35-50 jam serta secara ekstensif 

dimetabolisme oleh hati dan 60% dari metabolit diekskresikan dalam urin sekitar 

10% sisa menjadi metabolit tidak aktif (Sweetman, 2009). 

Interaksi 

Penggunaan bersamaan dengan klorokuin akan menyebabkan hipotensi parah 

karena terjadi produksi oksida nitrat berlebih. Penggunaan bersamaan dengan 

siklosporin akan meningkatkan kadar siklosporin dalam plasma sehingga 

meningkatkan efek samping dari siklosporin. Penggunaan bersamaan sildenafil 

diketahui akan meningkatkan efek samping dari amlodipin (Aronson, 2009). 

Efek samping obat 

Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan amlodipin adalah edema, 

kemerahan pada kulit, sakit kepala, dan fertigo (Sweetman, 2009). Beberapa kasus 

dilaporkan terjadi azotemia, hipokalemia, hipotensi, hilang nafsu makan dan 

penurunan berat badan (Tilley, 2008). 

Perhatian 

Penggunaan pada pasien dengan ganggguan fungsi hati dan ginjal perlu mendapat 

penyesuaian dosis. Penurunan dosis diperlukan pada pasien lansia dan tidak 

direkomendasikan pada pasien yang sedang mengandung (Frishman, et al, 2013). 

Sediaan dan Dosis 

- Sediaan 

Actapin (Actavis) tablet 5mg dan 10mg, Amcor (Merck Serono) Tablet 5mg, 

Amdixal (Sandoz) tablet 5mg dan 10mg, Amlodipine ( Hexpharm, Indofarma, 

Sejahtera Sejati Farma) tablet 5mg dan 10mg, Amlogal (Galenium Pharmasia 

Laboratories) tablet 5mg dan 10mg, Calsivas ( Fahrenheit) tablet 5mg dan 10mg, 

Cardicap ( Caprifarmindo) tablet 5mg dan 10mg, Cardisan (Sanbe Farma) tablet 

5mg dan 10mg, Cardivask (Kalbe Farma) tablet 5mg dan 10mg, Cydipin (Imedco 

Djaya) tablet 5mg dan 10mg, Divask (Kalbe Farma) tablet 5mg dan 10mg, 
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Exforge (Norvatis Indonesia) tablet salut selaput mengandung amlodipin 5mg dan 

valsartan 80mg, Gensia (Pharos) tablet 5mg dan 10mg, Hexavask (Hexpharm 

Jaya) tablet 5mg, Intervask (Interbat) tablet 5mg dan 10mg, Lodipas (Pyridam) 

tablet 5mg dan 10mg, Lopas (Bernofarm) tablet 5mg dan 10mg, Lopiten 

(Guardian Pharmatama) tablet 10mg, Normoten (Soho) tablet 5mg dan 10mg, 

Norvask (Pfizer) tablet 5mg dan 10mg, Selescardio ( Sejahtera Lestari Farma) 

kapsul 5mg, Sandovask (Sandoz) tablet 5mg dan 10mg, Tensivask (Dexa Medica) 

tablet 5mg dan 10mg, Theravask (Darya-Varia) tablet 5mg dan 10mg, Zenicardo 

(Zenith) tablet 5mg dan 10mg, Zevask (Ifars) kapsul 5mg (IAI, 2013). 

- Dosis 

Pengobatan hipertensi dengan pemberian tablet per oral adalah 2,5-10mg sekali 

sehari (JNC7, 2003). 

 

2. 3. 6. 2. 2 Nifedipin 

 

Gambar 2.9 : Struktur Nifedipin (Lydtin, 2012). 

Indikasi 

Nifedipin diindikasikan untuk pengobatan angina pektoris kronis yang stabil 

terutama ketika terjadi vasospastik, serta dipergunakan untuk terapi hipertensi 

(Tatro, 2003). 

Kontraindikasi 

Dikontraindikasikan pada pasien yang menderita stenosis aorta parah dan 

obstruksi hipetropi kardiomiopati. Nifedipin juga dikontraindikasikan vasodilatasi 

akut dengan kerusakan vetrikular (Opie, 2012). 
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Mekanisme 

Mekanisme dari nifedipine ialah dengan menghambat masuknya kalsium pada 

sitoplasma melalui membran selektif sehingga mengurangi konsentrasi kalsium 

dan menurunkan kontraksi pada otot pembuluh darah. Penurunan konstaksi otot 

pembuluh darah akan mengurangi tekanan darah arteri yang melibatkan proses 

vasodilatasi sehingga terjadi penurunan resistensi pembuluh darah perifer 

(Hughes, et al, 2002). 

Farmakokinetik 

Nifedipine diabsorbsi secara sempurna padapemberian oral melalui saluran 

gastrointestinal. Nifedipine memiliki bioavailabilitas di kisaran 45%-75% dengan 

pemberian kapsul berisi cairan. Puncak konsentrasi dalam darah pada pasien 

adalah sekitar 30 mneit dengan pemberian kapsul secara oral. Waktu paruh 

eliminasi nifedipine adalah sekitar 7 jam pada pemberian kapsul dan 2 jam pada 

pemberian intravena. Nifedipin diekresi 70%-80% didalam urin, sisanya dieskresi 

melalui fases dalam bentuk termetabolisme (Sweetman, 2009). 

Interaksi 

Penggunaan nifedipin bersamaan dengan ketoconazole, fluconazole, itraconazole, 

clarithromycin, erythromycin, nefazodone, fluoxetine, saquinavir, indinavir, 

nelfinavir, ritonavir dan obat-obat inhibitor CYP3A lainnya dapat meningkatkan 

kinerja dari nifedipin. Selain itu obat-obat penginduksi CYP3A seperti rifampin, 

rifabutin, phenobarbital, phenytoin, carbamazepine dapat menurunkan 

bioavaibilitas dan efek dari nifedipin. Pada beberapa kasus penggunaan digoxin 

akan meningkatkan tekanan darah dan obat-obatan anastesi lainnya akan 

menghambat efek dari nifedipin (Opie dan Gersh, 2013). 

Efek samping obat 

Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan nifedipin adalah pusing, 

kemerahan pada kulit, mual, muntah, gejala hipotensi, takikardi (Antman, 2007). 

Perhatian 

Jangan digunakan pada pasien hipotensi, edema perifer, sirosis, dan edema paru. 

Pemberian oksigen dapat mengurangi efek yang timbul apabila pasien edema paru 

perlu mendapatkan terapi nifedipin (Wilkerson, 2010). 
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Sediaan dan Dosis 

- Sediaan 

Adalat (Bayer) tablet 5mg dan 10mg, Adalat Oros (Bayer) tablet 20mg, 30mg, 

dan 60mg, Adalat Retard (Bayer) tablet 20mg, Calcianta (Armoxindo Farma) 

tablet 5mg dan10mg, Carvas (Meprofarm) tablet 10mg, Farmalat (Fahrenheit) 

tablet 5mg dan 10mg, Fedipin (Medikon Prima) tablet 10mg, Ficor ( Otto) tablet 

10mg, Kemolat (Phyto Kemo Agung) tablet 10mg, Nifecard (Phapros) tablet 

10mg dan 20mg, Nifedin (Sanbe Farma) tablet 10mg, Nifadipine (Hexpharm) 

kapsul 10mg, Niprocor (Yekatria Farma) tablet 10mg, Vasdalat (Kalbe Farma) 

tablet 10mg, Vasoner (Harsen) tablet 10mg, Xepalat (Metiska Farma) tablet 5mg 

dan 10mg, Zandalat (Zenith) tablet 10mg, Vasdalat Retard (Kalbe Farma) tablet 

5mg dan 10mg (IAI, 2013). 

- Dosis 

Pengobatan hipertensi dengan pemberian kapsul per oral adalah 10mg tiga kali 

sehari (Pardo dan Sonner, 2007).  

 

2. 3. 6. 2. 3 Nicardipin 

 

Gambar 2.10 : Struktur Nicardipin (JAPS, 2014). 

Indikasi 

Amlodipin diintikasikan untuk pengobatan hipertensi dan penyakit arteri coronary 

seperti gejala angina kronik dan vasospatik angina (Sweetman, 2009). 

Kontraindikasi 

Pemberian pada pasien gagal jantung, hipotensi, disfungsi hati dan ginjal harus 

diperhatikan (McCann, 2005). 
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Mekanisme 

Nicardipin memiliki mekanisme serupa dengan agen Calcium Channel Bloker  

lainya dengan menghambat pergerakan kalsium melalui saluran kalsium dalam 

otot jantung serta otot polos pembuluh darah yang kemudian akan mengurangi 

kekuatan kontraksi dan vasodilatasi pada pembuluh darah jantung (Tobias, et al, 

2013). 

Farmakokinetik 

Nicardipin cepat diserap dari saluran pencernaan namun termetabolisme di hati 

akibat efek first pass metaboilsm. Bioavailabilitas sekitar 35% telah dengan dosis 

30 mg. First-pass metabolism dan `peningkatan dosis dapat menyebabkan 

konsentrasi obat dalam plasma menjadi meningkat. Lebih dari 95% nicardipine 

terikat pada protein plasma. Nicardipine diekskresikan melalui urin dan tinja, 

sebagai metabolit tidak aktif. Waktu paruh eliminasi sekitar 8,6 jam, sehingga 

konsentrasi dalam plasma state dicapai setelah 2 sampai 3 hari dengan dosis tiga 

kali sehari (Sweetman, 2009). 

Interaksi 

Pemberian bersamaan dengan simetidin akan meingkatkan konsentrasi nicardipin 

didalam darah. Pemberian dengan digoxin akan meningkatkan kadar serum 

digoxin pada plasma (Iacobellis, 2006). 

Efek samping obat 

Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan nicardipin adalah mual, 

pusing, sakit kepala, palpitasi, pembengkakan pada kaki, lemah mengantuk, 

konstipasi serta kemerahan pada kulit (Opler, 2005). Beberapa kasus 

menyebutkan takikardi dapat terjadi pada pemberian nicardipin (Bijvank dan 

Duvekot, 2010). 

Perhatian 

Jangan digunakan pada pasien hipotensi sistemik, infark serebral akut, sirosis, 

pemberian obat dipantau dan diberikan secara hati-hati agar tidak memperburuk 

keadaan pasien.Pasien yang mengalami distrofi otot, riwayat serangan jantung dan 

stroke harus mendapat perhatian ketika menggunakan nicardipin (Opler, 2005). 

Pemberian pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal harus dilakukan 

penyesuaian dosis (Tatro, 2003). 
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Sediaan dan Dosis 

- Sediaan 

Loxen Retard ( Novartis Indonesia) tabket 20mg dan 40mg, Perpidine Inejction 

(Astellas) ampul 2mg dan 10mg (IAI, 2013). 

- Dosis 

Pengobatan hipertensi dengan pemberian 20mg tiga kali sehari dapat menurunkan 

tekanan darah sekitar 1-2 jam setelah pemberian obat (Tatro, 2003). 

 


