
 

 

5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1   Tinjauan tentang Ginjal 

2.1.1 Definisi Ginjal 

Ginjal merupakan bagian dari sistem saluran urin pada makhluk hidup. 

Selain satu pasang ginjal, sistem saluran urin terdiri dari dua ureter, kandung 

kemih dan uretra (Jahangir,2016). Ginjal adalah organ yang terletak di area 

retroperitoneal, yaitu dibawah otot punggung dan dibelakang peritoneum parietal 

(Gary & Patton,2000). Secara normal, 20% aliran darah dari total darah yang 

dipompa oleh jantung permenitnya ditujukan ke ginjal (Rachel L, 2014). Ginjal 

berfungsi sebagai pengaturan cairan, keseimbangan ion, keseimbangan asam basa, 

menghilangkan produk sisa metabolisme dari darah dan diekskresikan melalui 

urin. Selain itu ginjal juga memproduksi beberapa hormon seperti eritropoietin, 

renin, dan 1,25-dihidroksivitamin D (Eric et al., 2008). 

2.1.2  Struktur dan Anatomi Ginjal 

Ginjal sering disebut buah pinggang. Bentuk ginjal menyerupai kacang 

berwarna merah keunguan yang terletak di sebelah belakang rongga perut 

dibagian kanan dan kiri dari tulang punggung (Koes, 2013).  Ginjal sebelah kiri 

letaknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan letak ginjal sebelah kanan 

(O’Callaghan, 2009). Setiap ginjal panjangnya sekitar 6-7,5 cm dan tebalnya 1,5-

2,5 cm. Pada individu dewasa berat ginjal ± 140 gram. Struktur dari ginjal dilapisi 

dengan selaput tipis jaringan fibrosa yang dengan rapat membungkus ginjal dan 

memiliki permukaan yang halus. Pada ginjal terdapat lebih dari satu juta nefron 

yang merupakan unit fungsional ginjal (Koes, 2013).  
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Gambar 2. 1 Penampanng Ginjal (Dowling, 2008) 

 

2.1.2.1 Struktur Internal Ginjal 

Setiap ginjal terdapat beberapa lekukan yang mengandung beberapa syaraf, 

terdapat pula arteri dan vena renalis. Saat ginjal dipotong secara melintang akan 

terlihat terdapat dua bagian yang terlihat jelas. Bagian yang paling luar disebut 

korteks dan bagian dalamnya disebut medula. Pada korteks dan medula terdiri dari 

jutaan nefron (unit funsional ginjal), pembuluh darah, limfatik, dan syaraf 

(Koepen,2007).  

Bagian medula pada ginjal manusia dibagi menjadi bagian yang berbentuk 

kerucut yang disebut piramida ginjal. Dasar setiap piramida berasal dari 

perbatasan kortikomedullari dan pada bagian puncaknya disebut papila. Pada 

bagian papila ada bagian yang disebut kaliks minor. Kaliks minor berfungsi untuk 

mengumpulkan urin dari setiap papila (Koepen,2007). Kumpulan kaliks minor 

bergabung sehingga membentuk kaliks mayor, lalu kaliks mayor akan bergabung 

satu sama lain membentuk pelvis ginjal (Lillian et al., 2011). Pelvis ginjal  

merupakan bagian terluas ureter yang paling atas, dimana fungsi dari ureter   

adalah membawa urin dari pelvis ke kantong kemih. Dinding dari kaliks, pelvis, 

dan ureter tersusun dari otot polos yang dapat berkontraksi untuk mendorong urin 

menuju kandung kemih (Koepen, 2007).  

2.1.2.2 Struktur Mikroskopik Ginjal 

Unit fungsional yang ada dalam ginjal disebut nefron. Bentuk dari nefron 

menyerupai corong dengan batang yang sangat panjang dan berkelok-kelok (Gary 

& Patton,2000). Nefron memiliki beberapa fungsi, meliputi menyaring darah, 



7 

 

 

melakukan reabsorbsi secara selektif, dan mengekskresikan produk sisa yang 

tidak diinginkan dari proses penyaringan darah (Ian & Muralitharan, 2011). Setiap 

nefron terdiri dari beberapa struktur yang dilewati oleh aliran cairan , yaitu : 

2.1.2.2.1 Korpuskulus Ginjal 

a. Kapsula Bowman 

Kapsula bowman berbentuk seperti mangkok yang merupakan bagian mulut 

dari nefron. Dibentuk oleh dua lapisan dari sel epitel yang memiliki jarak diantara 

keduanya. Dinding terluarnya tersusun atas epitelium squamaous sederhana. 

Sedangkan dinding bagian dalamnya tersusun atas sel epitel yang disebut podosit 

(Lillian et al., 2011). 

b. Glomerulus 

Glomerulus merupakan sekumpulan kapiler darah  berupa lengkungan yang 

terdapat di dalam kapsula bowman. Pembuluh darah arteri yang membawa darah 

ke glomerulus (afferent arteriole) memiliki diameter yang lebih besar daripada 

pembuluh darah yang membawa keluar darah dari glomerulus (efferent arteriole) 

(Gary & Patton,2000). 

2.1.2.2.2 Tubulus Ginjal  

2.1.2.2.2.1 Tubulus Kontortus Proksimal 

Hasil filtrasi dari kapsula bowman mengalir ke tubulus kontortus proksimal. 

Permukaan sel epitel nefron pada bagian ini dilapisi mikrovili dengan rapat. 

Mikrovili meningkatkan luas area sel yang memfasilitasi fungsi reabsorpsi, selain 

itu membran yang terlipat membentuk mikrovili terdapat banyak pompa natrium 

(Ian & Muralitharan, 2011). 

Tubulus kontortus proksimal merupakan tempat reabsorpsi beberapa hasil 

filtrasi, diantaranya adalah sodium bikarbonat (NaHCO3), natrium klorida (NaCl), 

glukosa, asam amino, fosfat, dan air (O’Callaghan, 2009). Sekitar 66% ion 

natrium yang disaring (Na+), 85% NaHCO3, 65% K+, dan 60% air. Hampir semua 

glukosa dan asam amino yang terfiltrasi diserap kembali di dalam tubulus 

proksimal (Katzung et al., 2009). 
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2.1.2.2.2.2 Lengkung Henle 

Lengkung henle merupakan bagian dari tubulus yang bagiannya mencakup 

pada kortes ke medula (menurun) dan kembali ke korteks (menaik). Bagian 

lengkung yang menaik lebih tebal daripada bagian yang menurun. Pada bagian 

yang menurun dari lengkung henle sangat permeable terhadap air dan memiliki 

permeabilitas yang rendah terhadap ion dan urea. Pada bagian yang menaik sangat 

permeable terhadap ion tetapi tidak pada air (Ian & Muralitharan, 2011). Namun 

pada bagian lengkung henle yang menaik secara aktif menyerap kembali NaCl 

dari lumen (sekitar 25% natrium yang disaring). Adanya reabsorbsi garam pada 

bagian tersebut menyebabkan pengenceran cairan tubular, sehingga disebut 

sebagai segmen pengencer untuk pengaturan konsentrasi urin (Katzung et al., 

2009). 

2.1.2.2.2.3 Tubulus Kontortus Distal 

Tubulus kontortus distal merupakan bagian akhir dari lengkung henle 

ascenden yang berhubungan dengan arteriol glomerulus aferen untuk membentuk 

juxtaglomerular aparatus (Robert et al., 2011). Fungsi dari tubulus kontortus distal 

adalah sekresi ion dan asam secara aktif, pengaturan kalsium, reabsorpsi air secara 

selektif, sebagai pengaturan keseimbangan pH dengan menyerap bikarbonat dan 

mensekresikan proton (H+). Konsentrasi urin pada bagian ini tergantung pada 

hormon antidiuretik (ADH). Jika terdapat ADH, tubulus kontortus distal dan 

tubulus kolektifus menjadi lebih permeable pada air. Sedangkan apabila tidak 

terdapat ADH, permeabilitasnya pada air akan menurun (Ian & Muralitharan, 

2011). 

2.1.2.2.2.4 Duktus Kolektivus 

Tubulus kontortus distal akan mengalirkan filtrat ke tubulus kolektivus. 

Beberapa duktus kolektivus bertemu dan mengalir pada sistem yang lebih besar 

yang disebut duktus papilari. Filtrat yang sudah pada bagian ini disebut urin yang 

akan mengalir ke pelvis ginjal. Tahap ini merupakan tahap terakhir proses 

reabsorbsi sodium dan air. Ketika pada kondisi dehidrasi, kira – kira sebanyak 

25% air yang sudah difiltrasi akan di reabsorbsi di duktus kolektivus (Ian & 

Muralitharan, 2011). 
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Gambar 2. 2 Bagian Nefron (Dowling,2008) 

2.1.3 Fungsi Ginjal 

Secara umum ginjal merupakan organ yang bertanggung jawab untuk 

mengekskresikan sisa metabolisme dari tubuh. Namun masih ada beberapa fungsi 

ginjal, diantaranya adalah :  

2.1.3.1 Pengaturan Keseimbangan Elektrolit dan Air 

Prinsip pengaturan keseimbangan yang dimaksud bahwa zat yang ada  pada 

tubuh kita seimbang antara input dan output. Ginjal akan merespon secara 

otomatis untuk merespons kebutuhan tubuh. Meskipun kita minum saat terasa 

haus karena dehidrasi, namun komponen minuman yang kita konsumsi tersebut 

juga berfungsi untuk mencukupi kebutuhan air dalam tubuh. Selain itu, ginjal 

akan mengeluarkan mineral ( natrium, potasium, magnesium dan sebagainya) 

karena jumlahnya yang berlebihan didalam tubuh secara agregat, sehingga kadar 

mineral dalam tubuh bisa normal. Jadi, walaupun kita mengkonsumsi makanan 

yang tinggi mineral, ginjal akan menyesuaikan kadar eksresi dari masing-masing 

mineral hingga mencapai kadar normalnya dalam tubuh (Eaton, 2004). 
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2.1.3.2  Mengekskresikan Sisa Metabolisme 

Tubuh kita pasti membentuk produk akhir dari proses metabolisme secara 

berkelanjutan. Konsentrasi tinggi produk akhir dari metabolisme, tidak memiliki 

fungsi dan sangat berbahaya bila tidak segera diekskresikan. Beberapa 

diantaranya adalah urea (dari protein), asam urat (dari asam nukleat), kreatinin 

(dari kreatin otot), sisa metabolisme dari pemecahan hemoglobin (dapat 

menyebabkan warna urin tidak normal) dan dari beberapa metabolit hormon 

(Eaton, 2004). 

2.1.3.3 Produksi Hormon 

a. Hormon Renin 

Renin adalah enzim yang disekresikan oleh sel-sel juxtaglomerulus yang 

berada di dinding arteriol afferen (Valerie & Tina, 2006). Renin akan memicu 

terbentuknya angiotensin II (O’Callaghan, 2009). Angiotensin II dapat 

meningkatkan reabsorbsi Na+ pada tubulus proksimal (melalui proses pertukaran 

Na+/H+)  (Briggs et al., 2009). 

b. Vitamin D 

Vitamin D merupakan hormon steroid yang dimetabolisme ginjal dalam 

bentuk aktifnya, yaitu 1,25-dihydroxycholecalciferol (O’Callaghan, 2009). 1,25-

dihydroxycholecalciferol berfungsi meningkatkan absorbsi kalsium dan fosfat di 

usus halus (Valerie & Tina, 2006). 

c. Eritropoietin 

Eritropoietin merupakan protein yang diproduksi di ginjal. Berfungsi sebagai 

perangsang pembentukan sel darah merah di sum-sum tulang (O’Callaghan,2009). 

Hormon ini disekresikan bila kadar oksigen dalam darah rendah (keadaan 

hipoksia). Dengan jumlah sel darah merah yang lebih banyak di dalam sirkulasi, 

kapasitas pengangkutan oksigen oleh darah menjadi lebih besar, sehingga keadaan 

hipoksia dapat tertangani (Valerie & Tina, 2006). 

2.2  Tinjauan tentang Gagal Ginjal Kronik 

2.2.1 Definisi Gagal Ginjal Kronik 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) dapat didefinisikan sebagai adanya 

ketidaknormalan struktur atau fungsi ginjal  yang terjadi selama > 3 bulan atau 
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lebih. GGK dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, kategori 

albuminuria  dan kategori laju filtrasi glomerulus (KDIGO, 2012). Dimana nilai 

laju filtrasi glomerulus pada pasien GGK adalah < 60 ml/menit/1,73 m2 (Hsu, 

2009). 

Tabel II. 1 Prognosis GGK berdasarkan kategori LFG dan albuminuria (NKF-

KDOQI,2014) 

Prognosis of CKD by GFR 

and Albuminuria Categories: 

KDIGO 2012 

Persistent albuminuria categories 

Description and range 

A1 

Normal to 

mildly 

increased 

 

<30 mg/g 

<3mg/mmol 

A2 

Moderately 

Increased 

 

30-300 mg/g 

3-30 

mg/mmol 

A3 

Severely 

Increased 

 

>300 mg/g 

>30 

mg/mmol 

G
F

R
 c

a
te

g
o

ri
es

 (
m

l/
m

in
/ 

1
.7

3
 m

2
) 

D
es

cr
ip

ti
o

n
 a

n
d

 r
a

n
g

e
 

G1 Normal high ≥ 90    

G2 
Mildly 

decreased 
60-89    

G3a 

Mildly to 

moderately 

decreased 

45-59    

G3b 

Moderately to 

severely 

decreased 

30-44    

G4 
Severely 

decreased 
15-29    

G5 Kidney failure < 15    

* Green: low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD); Yellow: moderately 

increased risk; Orange: high risk; Red, very high risk  

2.2.2 Epidemiologi Gagal Ginjal Kronik 

Gagal ginjal kronik merupakan penyakit global. Pada akhir tahun 2013, 

jumlah pasien GGK kira-kira sebanyak 3.194 juta yang menjalani beberapa 

perawatan. Pasien yang melakukan hemodialisis berjumlah 2.250 juta sedangkan 

yang memilih untuk dialisis peritoneal sejumlah 269 ribu dan yang melakukan 

transplantasi sebanyak 675 ribu (Rice Powell., 2013).  

Sedangkan menurut Riskesdas (2013), prevalensi gagal ginjal kronik di 

Indonesia berdasarkan diagnosis dokter sebesar 0,2 persen. Prevalensi tertinggi di 

Sulawesi Tengah sebesar 0,5 %, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara 
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masing-masing 0,4 %. Sementara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur masing-

masing 0,3 %.  Pada data tersebut menunjuukan adanya peningkatan resiko GGK 

seiring dengan bertambahnya usia, meningkat tajam pada kelompok usia 35-44 

tahun (0,3%), diikuti usia 45-54 tahun (0,4%), dan usia 55-74 tahun (0,5%), 

tertinggi pada kelompok usia ≥ 75 ahun (0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) 

lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi lebih tinggi pada masyarakat 

pedesaan (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan wiraswasta, 

petani/nelayan/buruh (0,3%), dan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan 

menengah bawah masing-masing 0,3%. Menurut Infodatin 2017, perawatan 

penyakit ginjal di Indonesia menempati peringkat kedua pembiayaan terbesar dari 

BPJS kesehatan setelah penyakit jantung. 

2.2.3 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik 

Gagal ginjal kronik dapat dibagi menjadi 5 stage yang ditunjukkan pada 

tabel II.2. Penentuan kondisi ginjal dapat ditentukan berdasarkan adanya 

kerusakan pada ginjal dan laju filtrasi glomerulus (LFG), yang mana LFG dapat 

berfungsi untuk mengukur fungsi ginjal. Oleh karena itu, pengobatan gagal ginjal 

kronik didasarkan pada derajat kerusakan ginjal yang ditunjukan dengan hasil 

perhitungan laju filtrasi glomerulus (NKF-KDOQI,2016). 

LFG merupakan salah satu  pemeriksaan yang dapat digunakan untuk 

menilai fungsi dan struktur ginjal (Arjatmo & Hendra, 2001). LFG dapat 

didefinisikan sebagai volume filtrat yang dihasilkan oleh glomerulus dari kedua 

ginjal setiap menit dan merupakan indikator fungsi ginjal yang sangat diandalkan 

(J. Marriott et al., 2012). 
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Tabel II. 2 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik(NKF-KDOQI, 2013) 

Stage Penjelasan 
Laju Filtrasi Glomerulus 

(ml/menit/1,73 m2) 

1 Kerusakan ginjal (terjadi 

proteinuria) dengan LFG 

normal 

≥ 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 < 15 

 

LFG dapat dihitung dengan formula Cockcroft-Gault sebagai berikut : 

Perhitungan LFG untuk laki – laki  =   
(140−usia) x (Berat Badan)

72 x Kreatinin Serum (
mg

dl
)

   

Perhitungan LFG untuk wanita     =  [
(140−usia)x (Berat Badan)

72 x Kreatinin Serum (
mg

dl
)
] x0,85 

2.2.4  Etiologi Gagal Ginjal Kronik 

2.2.4.1 Diabetes Melitus 

Salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal adalah diabetes melitus yang 

biasanya disebut nefropati diabetik. Nefropati diabetik terjadi pada pasien gagal 

ginjal dengan diabetes melitus tipe 1 atau tipe 2 (A. Vishnu Moorthy et al., 2009). 

Antara 25% dan 50% pasien diabetes mengalami nefropati diabetik (O’ 

Callaghan, 2009). Kerusakan glomerulus bergantung pada korelasi dengan kadar 

glukosa yang tidak terkontrol dan glikosilasi protein jaringan (A. Vishnu Moorthy 

et al., 2009). Pada pasien diabetes terjadi kekurangan insulin yang menyebabkan 

meningkatnya lipolisis. Dengan adanya proses lipolisis akan meningkatkan 

jumlah asam lemak bebas dan akhirnya memicu terjadinya asidosis (Neal, 2016).  

Gejala yang paling awal biasanya adalah mikroalbuminuria dengan 

peningkatan jumlah ekskresi protein secara progresif (A. Vishnu Moorthy et al., 

2009). Hiperglikemia dapat menyebabkan glikosiliasi protein yang memicu proses 

protein cross-linking. Proses tersebut dapat memicu sel mesangial untuk 

mengeluarkan matriks ekstraseluler secara berlebih sehingga menyebabkan 
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tekanan intraglomerular meningkat yang berakibat hiperfiltrasi dan pada akhirnya 

menyebabkan gagal ginjal (O’ Callaghan, 2009). 

2.2.4.2 Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. 3 Hubungan antara Hipertensi dan Ginjal (O’ Callaghan, 2009) 

 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai “silent killer”, 

karena onset yang berbahaya dan tanda-tanda sering tidak terdiagnosa sampai 

timbul komplikasi. Keadaan hipertensi dapat memicu terjadinya penurunan fungsi 

glomerular ( Davey, 2014).  Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal 

yang diawali dengan nefrosklerosis. Keadaan nefrosklerosis melibatkan pembuluh 

darah pada ginjal (Gould, 2011). 

Beberapa perubahan vaskular terjadi seiring dengan bertambahnya usia, 

namun perubahan yang berlebihan ini menyebabkan penebalan dan pengerasan 

dinding arteriol dan arteri kecil sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah 

(vasokonstriksi). Keadaan tersebut mengurangi suplai darah ke ginjal, sehingga 

menyebabkan iskemia dan atrofi. Selain itu juga merangsang sekresi renin yang 

dapat meningkatkan tekanan darah. Iskemia yang berkepanjangan dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan ginjal dan gagal ginjal secara perlahan. 



15 

 

 

Kerusakan seperti itu sering terjadi asimtomatik hingga mencapai tahap akhir 

(Gould, 2011). 

2.2.4.3 Glomerulonefritis 

Glomerulonefritis adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada 

kapiler-kapiler glomerular (Lewis, 2010), biasanya penyebabnya adalah diabetes 

melitus (Davey, 2014).  Pada kondisi ini disertai dengn sejumlah gangguan yang 

muncul seperti : hematuria, proteinuria, penurunan GFR, dan hipertensi. 

Glomerulonefritis dapat dibagi menjadi 3 yang ditunjukkan pada tabel II.3 

Glomerulonefritis akut terjadi penurunan progresif yang cepat (mulai dari minggu 

sampai ke bulan). Sedangkan pada glomerulonefritis kronik ditandai dengan 

kelainan urin persisten dan penurunan fungsi ginjal secara perlahan (dalam kurun 

waktu tahunan) (Rachel et al., 2014). 

 

Tabel II. 3 Pembagian Glomerulonefritis (O’Callaghan, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi Glomerulonefritis Ciri – Ciri Klinis 

Glomerulonefritis Sedang 
- Hematuria atau Proteinuria 

(Asimtomatik) 

Glomerulonefritis Akut 

- Hipertensi 

- Penurunan LFG 

- Edema 

- Hematuria 

- Proteinuria 

Glomerulonefritis Kronik 

- Hipertensi 

- Penurunan LFG 

- Sering dengan proteinuria dan 

hematuria 

Sindrom Nefrotik 
- Proteinuria berat 

- Edema  

- Hipoalbumin 
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Gambar 2. 4 Persentase Etiologi GGK (IRR, 2015) 

2.2.5 Patofisiologi Gagal Ginjal Kronik 

Terjadinya gagal ginjal kronik diawali dengan adanya kerusakan pada unit 

fungsional pada ginjal yaitu nefron yang disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya diabetes melitus, hipertensi, glomerulonefritis dan lain – lain ( 

J.Marriot et al., 2012).  

Hilangnya masa nefron disebabkan karena adanya paparan terhadap faktor 

resiko yang dapat menyebabkan hipertrofi nefron untuk mengkompensasi 

hilangnya fungsi ginjal dan massa nefron. Hipertrofi nefron ini mungkin akan 

adaptif pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu hipertrofi nefron dapat 

berkembang menjadi hipertensi intraglomerular yang diperantarai adanya 

angiotensin II. Angiotensin II merupakan agen vasokonstriktor yang kuat pada 

arteriol aferen dan eferen yang meningkatkan tekanan dalam kapiler glomerulus 

dan meningkatkan fraksi filtrasi (Joy et al., 2008) 
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Gambar 2. 5 Alur Perkembangan Gangguan Ginjal (Dipiro, 2015) 

 

Proteinuria merupakan protein yang telah difiltrasi oleh glomerulus, namun 

tidak mengalami reabsorbsi pada tubulus, sehingga diekskresikan dalam urin oleh 

saluran kemih bagian bawah. Hal ini berhubungan dengan adanya luka atau 

inflamasi (David Jayne, 2009). Akibat adanya kerusakan sel secara langsung 

dapat menigkatkan hilangnya nefron secara progresif (Joy et al., 2008).  

2.2.6 Faktor Resiko Gagal Ginjal Kronik 

Faktor resiko GGK dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu faktor kerentanan, 

faktor inisiasi, dan faktor progresi. Faktor kerentanan pada GGK belum terbukti 

secara langsung dapat menyebabkan kerusakan ginjal, namun dapat berguna untuk 

mengidentifikasi populasi yang memiliki resiko tinggi terhadap GGK. 

Diantaranya adalah lanjut usia, pendapatan rendah atau pendidikan, dan riwayat 

keluarga GGK (Dipiro, 2015).  

Faktor inisiasi adalah kondisi yang secara langsung dapat menyebabkan 

kerusakan ginjal dan dapat diubah dengan terapi farmakologi (Dipiro, 2015).  

Terdapat tiga faktor inisiasi yang dapat menyebabkan GGK, meliputi diabetes 

melitus (44%) , hipertensi (22%) dan gangguan glomerular (8%) (IRR,2015).  

Faktor progresi merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

peningkatan laju penurunan fungsi ginjal pada pasien yang sudah mengalami 
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kerusakan ginjal, seperti proteinuria, hipertensi, diabetes melitus, hiperlipidemia, 

dan obesitas (Dipiro, 2015). 

2.2.7 Manifestasi Klinik Gagal Ginjal Kronik 

Manifestasi klinik pada penderita gagal ginjal kronik sangat bervariasi 

tergantung dari kondisi ginjal penderita, yaitu meliputi : 

2.2.7.1 Hiperkalemia 

Kalium merupakan salah satu kation intraseluler utama. Nilai normal 

konsentrasi kalium dalam plasma adalah 3,5 – 5,0 mmol/L. Dikatakan 

hiperkalemia dimana jumlah dari kalium lebih dari 5,0 mmol/L. Keseimbangan 

gradien konsentrasi kalium didalam tubuh diatur oleh pompa Na+ / K+ -ATPase 

yang secara aktif mengangkut K+ kedalam sel  dan Na+ keluar dari sel dengan 

perbandingan 2 : 3 (Moorthy et al., 2009). 

Hiperkalemia dapat terjadi akibat adanya pelepasan K+ dari sel atau 

penurunan eksresi ginjal, karena adanya gangguan sekresi atau berkurangnya 

pembebasan zat terlarut distal. Penurunan sekresi K+ oleh sel utama disebabkan 

karena adanya gangguan pada reabsorbsi Na+ atau peningkatan reabsorbsi Cl- 

(Gary, 2010).  

2.2.7.2 Anemia 

Anemia merupakan akibat yang umum terjadi pada pasien CKD yang 

ditandai dengan penurunan kadar haemoglobin dan kebanyakan terjadi pada 

pasien CKD stage 4 dan 5 (J. Marriott et al., 2012). Gejala yang muncul berupa 

rasa lelah dan edema perifer (Davey, 2014). Beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kondisi anemia meliputi masa hidup sel darah merah yang singkat, 

supresi sumsum, kekurangan zat besi ataupun folat karena asupan makanan yang 

buruk, dan juga adanya peningkatan hilangnya cairan seperti perdarahan 

gastrointestinal. Namun penyebab utama anemia adalah akibat kerusakan sel 

pertibular yang menyebabkan sekresi eritropoietin yang tidak adekuat. Hormon ini 

dihasilkan oleh ginjal, yang merupakan hormon pengatur utama proliferasi sel 

darah merah dan diferensiasi sumsum tulang (J. Marriott et al., 2012). 
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2.2.7.3 Hiperurisemia 

Hiperurisemia dapat disebabkan oleh adanya peningkatan produksi atau 

penurunan ekrskresi dari asam urat atau kombinasi dari kedua proses tersebut. 

Ginjal akan membersihkan asam urat dari plasma dan menjaga keseimbangan 

fisiologis (Wortmann, 2010). Asam urat adalah hasil akhir pemecahan purin pada 

manusia. Secara normal, 2/3 sampai ¾ asam urat diekskresikan oleh ginjal dan 

sebagian besar  dieliminasi melalui usus (Schwinghammer, 2015).  Hiperurisemia 

dapat disebabkan karena peningkatan produksi dan atau penurunan ekskresi asam 

urat. Dikatakan hiperurisemia apabila konsentrasi asam urat plasma > 408 µmol/L 

(6,8 mg/dL) (Wortmann, 2010). 

2.2.7.4 Hiperfosfatemia 

Penyebab dari hiperfosfatemia adalah kadar atau jumlah PTH (Parathyroid 

Hormone) dalam tubuh yang berlebihan, biasanya disebut sebagai  hiperparatiroid 

(Wiffen et al., 2017). Hiperparatiroid sekunder dan gangguan pada tulang 

berhubungan dengan metabolisme mineral yang abnormal, seperti (1) GFR yang 

menurun akan menyebabkan penurunan eksresi fosfat dan dengan demikian 

terjadi retensi fosfat, (2) Adanya fosfat akan merangsang peningkatan sintesis 

PTH dan pertumbuhan massa kelenjar paratiroid, (3) Penurunan kadar kalsium 

terionisasi, akibat berkurangnya produksi kalsitriol dan retensi fosfat pada gagal 

ginjal (Bargman, 2010). 

2.2.7.5 Proteinuria 

Kondisi proteinuria pada penderita CKD sangat umum terjadi dan 

prevalensi dari proteinuri meningkat dengan keadaan yang semakin parah pada 

GGK dengan penurunan LFG mencapai < 45 ml/menit/1,73m2 (Wiffen et al., 

2017).  Faktor pemicu dari proteinuria meliputi gangguan pada glomerulus dan 

gagalnya reabsorbsi protein pada tubulus. Kondisi proteinuria ( > 1 gram protein 

dalam 24 jam pengumpulan urin) biasanya dapat mengindikasikan gangguan pada 

glomerulus (McPhee, 2010). Protein yang sudah terfiltrasi secara normal akan 

tereabsorbsi oleh tubulus proksimal, karena terjadi kerusakan pada membran 

tubular menyebabkan kebocoran sehingga menyebabkan infiltrasi makrofag. 
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Makrofag akan menghasilkan mediator inflamasi, sehingga terjadi inflamasi pada 

ginjal (Gooz, 2012).  

2.2.7.6 Hipertensi dan Kelebihan Cairan 

Kebanyakan pasien GGK akan mengalami hipertensi dan ini mungkin salah 

satu penyebab atau akibat (atau kombinasi keduanya) dari penyakit ginjal. 

Selanjutnya, meningkatnya tekanan darah dapat memperburuk kerusakan ginjal 

dan menyebabkan meningkatnya tingkat keparahan dari GGK. Kerusakan berat 

pada ginjal akan menyebabkan retensi natrium yang dapat menyebabkan 

perubahan pada kemampuan pelebaran peredaran darah yang akhirnya dapat 

menyebabkan hipertensi. Keadaan hipertensi ini biasanya sering disebut “sensitif 

garam”, karena dapat memperburuk hipertensi dengan adanya asupan garam 

(McPhee, 2010). 

2.2.7.7 Keseimbangan Na+ 

Pasien dengan gagal ginjal kronik biasanya sedikit banyak mengalami 

penurunan ekskresi garam dan air oleh ginjal. Pada kondisi tersebut pasien akan 

cepat mengalami deplesi cairan ekstraseluler (CES) yang memperburuk fungsi 

ginjal.  Tanda dan gejala dari kondisi hipernatremia adalah hipertensi, merasa 

haus, demam dan pusing (McPhee, 2010). 

2.2.7.8 Uraemia 

Berbagai macam zat seperti urea, kreatinin dan air biasanya diekskresikan 

oleh ginjal. Saat fungsi ginjal terganggu akan terjadi penumpukan zat-zat terebut. 

Tingkat urea dalam darah merupakan parameter utama yang digunakan untuk 

menunjukkan tingkat akumulasi toksin urea pada darah. Kebanyakan kondisi 

tersebut terjadi pada GGK tingkat lanjut (McPhee, 2010). 

2.2.7.9 Keseimbangan Asam-Basa 

Didalam tubuh, pH arterial sistemik dipertahankan antara 7,35 – 7,45 

dengan sistem penyangga kimia ekstraseluler dan intraseluler secara bersamaan 

yang dilakukan oleh sistem pernafasan dan ginjal. Gangguan keseimbangan asam-

basa yang paling umum terjadi adalah asidosis metabolik atau alkalosis metabolik, 

asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik (DuBose, 2010). 
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Penyebab dari asidosis metabolik dikarenakan berkurangnya fungsi ginjal 

untuk menjaga keseimbangan asam-basa yang menyebabkan pH darah menjadi 

asam (McPhee, 2010). Selain itu, asidosis metabolik dapat terjadi karena 

peningkatan produksi asam endogen (seperti laktat dan asam-keto), kehilangan 

bikarbonat, atau adanya akumulasi asam, seperti pada gagal ginjal (DuBose, 

2010). 

2.2.8 Komplikasi pada Gagal Ginjal Kronik 

2.2.8.1 Keseimbangan Na+ dan Status Volume 

Pada pasien dengan GGK biasanya memiliki kadar natrium dan air yang 

berlebihan. Kondisi ini sebagai indikasi hilangnya fungsi ginjal dalam melakukan 

eksresi garam dan air. Jika terlalu banyak kandungan natrium di dalam tubuh 

dapat menyebabkan gagal jantung, hipertensi, edema perifer dan penambahan 

berat badan. Di sisi lain, konsumsi air yang berlebihan dapat menyebabkan 

hiponatremia. Pasien GGK yang mengalami hipernatremia disarankan untuk 

mengindari asupan garam yang berlebihan dan membatasi asupan cairan. Pasien 

dengan GGK akan lebih sensitif jika kehilangan cairan secara mendadak (seperti 

muntah dan diare). Dalam keadaan ini akan lebih mudah mengalami penyusutan 

cairan ekstraseluler, kerusakan fungsi ginjal lebih lanjut, dan bahkan kerusakan 

vaskular dan syok (Rachel et al., 2014). 

2.2.8.2 Keseimbangan Kalium 

Hiperkalemia adalah masalah yang serius pada pasien GGK diakibatkan 

karena adanya penurunan ekskresi kalium (Cho, 2015). Pada pasien yang 

memiliki nilai GFR dibawah 5 mL/menit, aldosteron akan memicu peningkatan 

reabsorbsi K+ pada tubulus distal. Selain itu, pasien GGK juga beresiko lebih 

besar terkena hiperkalemia secara tiba-tiba dari sumber endogen (misalnya 

hemolisis, infeksi, trauma) atau dari sumber eksogen (seperti makanan kaya K+ , 

transfusi darah atau kandungan obat) (Rachel et al., 2014). 

2.2.8.3 Mineral dan Tulang 

Gangguan seperti pada keseimbangan fosfat, kalsium dan metabolisme 

tulang termasuk gangguan yang kompleks pada GGK. Penyebab dari adanya 

gangguan pada tulang adalah (1) berkurangnya absorbsi dari Ca2+ , (2) produksi 
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hormon paratiroid yang berlebihan, (3) gangguan metabolisme vitamin D, (4) 

retensi pada fosfor dan (5) asidosis metabolik kronis. Semua faktor tersebut dapat 

mempercepat adanya gangguan pada tulang. Hiperfosfatemia juga berpengaruh 

pada terjadinya hipokalsemia, oleh karena itu dapat meningkatkan kadar hormon 

paratiroid dan hiperparatiroid sekunder. Dengan tingginya kadar hormon 

paratiroid dapat mengurangi kalsium pada tulang. Sementara itu hipofosfatemia 

dapat terjadi karena penggunaan obat pengikat fosfat yang berlebihan (Rachel et 

al., 2014). 

2.2.8.4 Ganggguan Hematologik 

Pasien GGK dapat ditandai dengan adanya ketidaknormalan jumlah sel 

darah merah dan parameter pembekuan darah. Pasien dengan GGK, terlepas dari 

dialisis, menunjukkan adanya peningkatan hematokrit yang dramatis ketika di 

obati dengan analog eritropoietin. Ketidaknormalan pada hemostasis dapat 

ditandai dengan gejala peningkatan adanya luka dan penurunan kemampuan 

pembekuan. Sementara itu,data labratorium yang didapat adalah adanya 

perdarahan dalam waktu yang berkepanjangan, agregasi platelet yang abnormal, 

dan terganggunya produksi prothrombin (Rachel et al., 2014). 

2.2.8.5 Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik dapat terjadi karena hilangnya kemampuan ginjal untuk 

mengekskresikan asam dan menghasilkan basa. Hal ini yang menyebabkan pH 

darah rendah. Penurunan pH dalam darah dapat diterapi dengan menggunakan 20 

– 30 mmoL (2-3 gram) natrium bikarbonat per oral. Namun, pasien asidosis 

metabolik sangat rentan terhadap asidosis jika terjadi kenaikan asam secara tiba-

tiba (misalnya : ketoasidosis) atau keadaan dalam kehilangan bikarbonat 

(misalnya pada kondisi diare) (Rachel et al., 2014). 

2.2.9 Penatalaksanaan Terapi pada Gagal Ginjal Kronik 

2.2.9.1 Terapi Konservatif 

Tujuan utama penatalaksanaan terapi pada gagal ginjal kronik adalah untuk 

memperlambat perkembangan dari gagal ginjal, sehingga akan meminimalkan 

perkembangan atau tingkat keparahan komplikasi yang terkait. Untuk 

memperlambat perkembangan GGK terdapat dua perlakuan, yaitu terapi non-
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farmakologis dan farmakologis. Pada terapi nonfarmakologis biasanya dilakukan 

diet rendah protein. Menurut NKF K/DOQI telah dianjurkan asupan diet protein 

0,6 gram/kg per hari pada pasien GGK dengan nilai LFG <25 mL/menit/1,73 m2. 

Namun, setelah adanya pengamatan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan diet 

rendah protein pada pasien GGK menunjukkan manfaat yang relatif kecil. Karena 

diet rendah protein dapat menyebabkan malnutrisi pada pasien dengan GGK 

stadium lanjut dan disertai dengan proteinuria (Joy et al., 2008). Selain itu terapi 

non-farmakologis lainnya adalah berolahraga minimal 30 menit sebanyak 5 kali 

setiap minggunya (Dipiro, 2015). 

Penatalaksanaan pada pasien GGK secara farmakologi tergantung pada 

komplikasi yang terkait, yaitu : 

2.2.9.1.1 Hipertensi 

Tekanan darah yang terkontrol dapat mengurangi penurunan nilai LFG dan 

resiko albuminuria pada pasien GGK. Target tekanan darah yang 

direkomendasikan adalah 140/90 mmHg atau kurang jika ekskresi albumin dalam 

urin kurang dari 30 mg/24 jam. Jika ekskresi albumin dalam urin lebih besar dari 

30mg/24 jam, target tekanan darah yang harus dicapai adalah 130/80 mmHg atau 

kurang (Dipiro, 2015). Diberikan terapi Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 

(ACEI) atau Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) sebagai lini utama. Dapat 

juga ditambahkan dengan diuretik tiazid ( jika klirens kreatinin >30 ml/menit), 

dan sebagai lini ketiga dapat diberikan Calcium Channel Blockers (CCB) atau 

Beta Blocker  (Martin dan Robert, 2013). 

2.2.9.1.2 Anemia 

Dikatakan anemia apabila hemoglobin (Hb) kurang dari 13 g/dL ( 130 g/L; 

8,07 mmol/L) untuk laki-laki dewasa dan kurang dari 12 g/dL (120 g/L; 7,45 

mmol/L) untuk perempuan dewasa (Dipiro, 2015). Terapi yang dapat diberikan 

adalah Erythropoietic-stimulating agent (ESA) pada semua pasien GGK dengan 

Hb antara 9 dan 10 g/dL (Martin dan Robert, 2013). 

Pemberian suplemen zat besi sangat diperlukan oleh pasien GGK untuk 

menambah persediaan zat besi yang berkurang karena adanya kehilangan darah 

yang terus belanjut dan meningkatnya kebutuhan zat besi. Terapi pemberian zat 
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besi secara parenteral dapat meningkatkan respon terhadap terapi ESA dan 

mengurangi dosis yang dibutuhkan untuk mencapai dan mempertahankan indeks 

target (Dipiro, 2015). 

2.2.9.1.3 Gangguan Mineral dan Tulang 

Gangguan pada metabolisme mineral dan tulang merupakan hal yang umum 

terjadi pada GGK karena adanya gangguan pada hormon paratiroid, kalsium, 

fosfor, dan vitamin D (Dipiro, 2015). Penatalaksanaan yang dapat diberikan pada 

gangguan mineral dan tulang dapat diberikan analog vitamin D (Martin dan 

Robert, 2013). Kalsitriol ( 1,25-dihydroxyvitamin D3) secara langsung dapat 

menekan sintesis dan sekresi PTH dan mengatur reseptor vitamin D 

(Dipiro,2015).  Pada pasien GGK stage 3 hormon paratiroid yang harus dicapai 

adalah 35 – 70 pg/ml atau 70 – 110 pg/ml pada GGK stage 4 (Martin dan Robert, 

2013). 

Pada hiperfosfatemia terdapat agen pengikat fosfat (Martin dan Robert, 

2013). Agen pengikat fosfat dapat menurunkan absorbsi fosfor dari usus dan 

merupakan pengobatan lini pertama untuk mengontrol kadar serum fosfor dan 

kalsium. Efek samping agen pengikat fosfat secara umum sangat terbatas pada 

saluran pencernaan, seperti konstipasi, diare, mual, muntah dan nyeri perut 

(Dipiro, 2015). 

2.2.9.1.4 Hiperkalemia 

Pada gagal ginjal kronik terjadi penumpukan kalium karena berkurangnya 

jumlah nefron yang mampu mengekresikan kalium. Pasien yang mengalami 

hiperkalemia harus dimonitor perubahan EKGnya. Awalnya diberikan kalsium 

glukonat atau kalsium klorida, dalam jangka menengah dapat diberikan terapi 

insulin yang dikombinasi dengan glukosa. Dalam jangka panjang diberikan 

diuretik seperti furosemid untuk mendorong ekskresi kalium, jika kondisi ginjal 

rusak parah dapat dilakukan dialisis. Resin pertukaran kation seperti natrium 

polistiren sulfonat dapat diberikan secara oral atau rektal dan mengikat kalium di 

usus, menukarnya dengan sodium (O’ Callaghan, 2009).  



25 

 

 

2.2.9.1.5  Gangguan Keseimbangan Asam Basa 

Gangguan keseimbangan asam basa dibagi menjadi 4, yaitu asidosis 

metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. 

Penatalaksanaan utama pada penderita gangguan keseimbangan asam basa adalah 

menstabilkan kondisi dan diikuti dengan memperbaiki penyebab yang mendasari. 

Terapi tambahan diberikan tergantung pada keparahan dari gejala. Penanganan 

secara farmakologi pada keadaan asidosis metabolik dapat diberikan natrium 

sitrat, kalium sitrat, kalium bikarbonat, dan natrium bikarbonat (Dipiro, 2015). 

Keadaan alkalosis metabolik dapat dilakukan peningkatan pemberian 

klorida yang akan meningkatkan sekresi bikarbonat distal diiringi dengan 

pemberian terapi untuk hipokalemia dan pH dapat dikoreksi dengan cepat melalui 

ventilasi menggunakan CO2 dan oksigen tambahan untuk mencegah hipoksia. 

Penanganan asidosis respiratorik maupun alkalosis respiratorik dilakukan dengan 

memperbaiki pertukaran gas, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 

hidroklorida doxapram yang memicu kemoreseptor pusat dan perifer untuk 

merangsang ventilasi (O’ Callaghan, 2009).  

2.2.9.2 Terapi Pengganti Ginjal 

Pada pasien GGK yang memiliki nilai LFG 15 – 30 mL/menit/1,73 m2 

(stage 4) persiapan untuk terapi pengganti ginjal dan untuk pasien GGK yang 

memiliki nilai LFG < 15 mL/menit/1,73 m2 diindikasikan untuk melakukan terapi 

pengganti ginjal (Ziegler et al., 2014). Selain nilai LFG, penentuan terapi 

pengganti ginjal dapat dimulai ketika terdapat gejala-gejala seperti uremia,  

hiperkalemia yang tidak merespons terhadap tindakan konservatif, asidosis dan 

edema paru (Liu, 2010). 

2.2.9.2.1 Hemodialisis 

Hemodialisis bertujuan untuk memisahkan zat-zat terlarut yang tidak 

diinginkan melalui difusi dan hemofiltrasi (Liu, 2010). Prinsip dari hemofiltrasi 

adalah darah dipompa pada tekanan hidrostatik yang lebih tinggi, maka air dalam 

darah akan dipaksa bergerak melewati membran dengan cara ultrafiltrasi dengan 

membawa elektrolit dan zat terlarut lainnya (O’Callaghan, 2009).  
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Gambar 2. 6 Skema Hemodialisis (Liu, 2010) 

 

Hemodialisis dapat dilakukaan di pusat hemodialisis dengan frekuensi tiga 

kali dalam seminggu. Waktu yang diperlukan dalam satu kali hemodialisis adalah 

sekitar 3 – 5 jam (Papadakis, 2015).  

Keuntungan dan kerugian dari hemodialisis ditunjukkan pada tabel II.4 :  

Tabel II. 4 Keuntungan dan Kerugian Hemodialisis (Schonder, 2016) 

Hemodialisis 

Keuntungan Kerugian 

- Pemberian zat terlarut yang 

lebih tinggi memungkinkan 

perawatan intermiten 

- Membutuhkan waktu untuk 

kembali ke tempat hemodialisis 

 

- Lebih mudah memperkirakan 

kecukupan dialisis dan 

underdialisis dapat dideteksi 

sejak dini 

- Perlu penyesuaian dari pasien 

selama hemodialisis 

 

- Tingkat kegagalan tekhnik 

rendah 

- Dapat terjadi infeksi pada 

pasien hemodialisis yang 

disebabkan karena membran 

filtrasinya 

- Meskipun perlu dilakukan 

heparinisasi, parameter 

hemostasis lebih baik dikoreksi 

dengan hemodialisis daripada 

dialisis peritoneal 

- Akses vaskuler sering dikaitkan 

dengan infeksi dan trombosis 

 

- Hemodialisis dilakukan di pusat 

hemodialisis memungkinkan 

pemantauan pasien secara lebih 

dekat 

- Penurunan fungsi ginjal residual 

lebih cepat dibandingkan 

dengan dialisis peritoneal 
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2.2.9.2.2 Dialisis Peritoneal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Dialisis Peritoneal (O’Callaghan, 2009) 

 

Dialisis peritoneal memiliki tujuan yang sama seperti pada hemodialisis 

yaitu untuk mengeluarkan zat-zat terlarut yang tidak diinginkan. Namun pada 

dialisis peritoneal menggunakan membran peritoneal sebagai dialyzer. Efek yang 

muncul adalah peritonitis. Peritonitis dapat ditunjukkan dengan kondisi mual, 

muntah, sakit kepala dan panas (Papadakis,2015). 

Larutan dialisis peritoneal tersedia dalam volume yang berkisar 1,5 – 3,0 L. 

Penyangga yang sering digunakan pada dialisis peritoneal adalah laktat. Zat 

tambahan yang paling sering ditambahkan adalah heparin. Heparin berguna untuk 

mencegah obstruksi lumen kateter dialisis oleh fibrin (Liu, 2010).  

 

Tabel II. 5 Keuntungan dan Kerugian Dialisis Peritoneal (Schonder, 2016) 

Dialisis Peritoneal 

Keuntungan Kerugian 

- Tekanan darah lebih stabil, 

karena laju ultrafiltrasi yang 

lambat 

 

- Kehilangan protein dan asam 

amino melalui peritoneum 

 

- Merawat fungsi ginjal yang 

tersisa lebih baik 

 

- Mengurangi nafsu makan 

karena pemberian glukosa 

secara terus menerus dan rasa 

kenyang mempengaruhi 

malnutrisi 
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Keuntungan Kerugian 

- Cocok untuk pasien lansia dan 

pasien anak yang mungkin tidak 

mentolerir hemodialisis dengan 

baik 

 

- Kegagalan pemasangan kateter 

- Tingkat kegagalan tekhnik 

tinggi 

 

- Tidak ada sistem heparinisasi 

sistemik  

 

- Resiko obesitas dengan 

penyerapan glukosa yang 

berlebihan 

2.2.9.2.3 Transplantasi Ginjal 

Transplantasi atau cangkok ginjal adalah terapi pengganti ginjal dengan 

menanamkan ginjal dari donor hidup atau dari donor meninggal kepada resipien 

yang mengalami gagal ginjal kronik pada stadium akhir. Secara keseluruhan, 

transplantasi dapat mengembalikan sebagian besar pasien ke kualitas hidup yang 

lebih baik dan meningkatkan usia harapan hidup dibandingkan dengan pasien 

dalam dialisis (Carpenter, 2010).  

2.2.10 Data Laboratorium 

Sebagian besar pasien yang mengalami GGK tidak terdapat gejala yang 

signifikan (asimtomatik) sampai pada tahap terjadinya komplikasi sekunder yang 

menjadi jelas, seperti pada tabel berikut :  

Tabel II. 6 Gambaran Kondisi GGK  (Dowling, 2008) 

 GGK stage 1-2 GGK stage 3-5 

Secara umum Pasien tidak merasakan 

adanya masalah pada ginjal 

Kemungkinan pasien 

mengalami edema 

Gejala Kemungkinan besar tidak 

nampak 

Pasien mengalami pusing, 

mual, muntah, pruritis dan 

rasa tidak enak 

Tanda-tanda Kemungkinan besar tidak 

nampak 

Retensi cairan, anemia, 

menurunnya output urin, 

dan dyspnea 

 

 

 

Tes laboratorium 

- Mikroalbuminuria 

- Peningkatan kreatinin 

serum dan nitrogen urea 

darah ringan 

 

- Mengalami proteinuria 

yang berkepanjangan 

- Menurunnya LFG atau 

klirens kreatinin 

- Urinalisis tidak normal 

Tes diagnosis yang lain 
- - Ultrasound ginjal yang 

menunjukkan penurunan 

masa ginjal 

Lanjutan dari halaman 27 
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Terdapat beberapa tes laboratorium yang dapat dilakukan untuk mendeteksi 

adanya penyakit ginjal yang seringkali tidak terdeteksi, yaitu dapat dilakukan 

dengan metode urinalisis. Urinalisis dapat dilakukan dengan cepat dan tidak 

memerlukan banyak biaya sebagai parameter perkembangan penyakit seperti 

diabetes melitus, glomerulonefritis dan infeksi saluran kemih kronis. Berikut 

adalah beberapa parameter pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mengetahui 

penyakit ginjal : 

1. Urinalisis merupakan tes yang sering dilakukan karena selain biayanya 

yang lebih murah juga karena prosedurnya yang lebih mudah. Tes ini 

dapat digunakan untuk mengetahui fungsi metabolisme didalam tubuh ( 

Frischbach, 2014). Pada urinalisis dapat mengetahui beberapa indikator, 

diantaranya adalah : 

 

Parameter yang diamati Normal 

Warna Urin Kuning pucat sampai kuning 

Penampilan urin Jernih 

Berat Jenis 1.005 – 1.025  

pH Urin 4,5 – 8,0 

Protein Urin - Laki – laki dewasa : 1 – 14 mg/dL 

- Perempuan dewasa : 3 – 10 mg/dL 

- Anak Usia <10 tahun : 1 – 10 mg/dL 

 

2. BUN (Blood Urea Nitrogen). Urea merupakan produk akhir dari 

metabolisme protein. Tes BUN digunakan untuk mengukur fungsi 

glomerular dalam produksi dan ekskresi urea. Nilai normal pada orang 

dewasa adalah 6 – 20 mg/dL, pasien usia > 60 tahun 8 – 23 mg/dL, dan 

untuk anak-anak adalah 5-18 mg/dL. Jika terjadi peningkatan angka 

BUN maka dapat diasumsikan terdapat penurunan fungsi ginjal ( 

Frischbach, 2014). 
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3. Klirens Kreatinin. Dapat digunakan untuk memperkirakan LFG dan 

digunakan sebagai pengukur kemampun ginjal untuk membersihkan  

kreatinin dari darah ( Frischbach, 2014). Nilai normal klirens kreatinin 

pada laki – laki adalah 82 – 125 mL/ menit, sedangkan nilai normal pada 

perempuan adalah 75 – 115 mL/menit. Pada penderita GGK nilai klirens 

kreatininnya menurun (Patrick, 2014). 

4. Serum kreatinin. Nilai normal serum kreatinin pada laki – laki adalah 

0,6 – 1,2 mg/dL, sedangkan pada wanita adalah 0,4 – 1,0 mg/dL ( 

Frischbach, 2014). 

5. BGA (Blood Gases Analysis) untuk mengetahui beberapa parameter 

diantaranya adalah (Patrick, 2014) : 

 

6. Anion gap yang merupakan perbedaan antara kation terukur dengan 

anion terukur yang terdapat dalam plasma, dapat dihitung dengan rumus : 

Anion Gap : [(Na+) + (K+)] – [(Cl-) + (HCO3
-)] (O’ Callagan, 2009) 

Nilai normal anion gap pada dewasa adalah 140 – 250 mmol/hari ( 

Frischbach, 2014). Berikut adalah nilai normal ion yang digunakan dalam 

perhitungan anion gap :  

- Sodium (Na+)  : 137 – 144 mmol/L 

- Pottasaium (K+)  : 3,5 – 5,0 mmol/L  

- Klorida (Cl-)   : 95 – 107 mmol/L  

- Bikarbonat (HCO3
-) : 20 – 28 mmol/L (Patrick, 2014). 

 

 

 

Tes BGA Nilai Normal 

Ion H+ 35 – 45 mmol/L 

pH darah 7,35 – 7,45 

pO2 10,6 – 12,6 kPa 

pCO2 4,7 – 6,0 kPa 

Base Excess ± 2 mmol/L 
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Hasil perhitungan anion gap dapat digunakan untuk mengetahui penyebab 

dari asidosis metabolik. Seperti pada tabel :  

Tabel II. 7 Etiologi Asidosis Metabolik 
Anion gap meningkat - Diabetik ketoasidosis 

- Asidosis laktat 

- Gagal ginjal 

- Keracunan (metanol, salisilat, etilen 

glikol) 

Anion gap normal - Renal tubular asidosis 

- Diare 

- Obat – obatan (contoh : 

Asetazolamid) 

 

2.3    Tinjauan tentang Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal Ginjal Kronik 

2.3.1 Definisi Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik merupakan proses penambahan H+ ke atau 

menghilangkan HCO3
- dari tubuh dan oleh karena itu akan menyebabkan 

penurunan kandungan HCO3
- di kompartemen cairan ekstraseluler (Halperin et al., 

2010).  Setiap harinya secara normal tubuh memproduksi 50 sampai 80 mmol 

lebih asam metabolik daripada alkali metabolik. Ketika ginjal mengalami 

gangguan dalam pengaturan asam-basa, maka asam akan terakumulasi pada cairan 

tubuh yang menyebabkan keadaan asidosis (Hall, 2016). 

2.3.2  Etiologi Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal Ginjal Kronik 

Asidosis metabolik dapat diakibatkan karena penurunan ion bikarbonat. 

Penuruna serum bikarbonat dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : 

a. Gagal ginjal, keadaan tersebut menurunkan eksresi asam dan penurunan 

produksi bikarbonat (Gould, 2011). Ketika fungsi ginjal menurun, ada 

penumpukan anion asam lemah dalam cairan tubuh yang tidak 

diekskresikan oleh ginjal. Selain itu, penurunan laju filtrasi glomerulus 

mengurangi jumlah HCO3
-
 yang ditambahkan kembali ke dalam cairan 

tubuh. Dengan demikian gagal ginjal kronis dapat dikaitkan dengan asidosis 

metabolik yang parah (Hall, 2016). 

b. Renal tubular asidosis, asidosis tubulus ginjal berasal dari defek sekresi H+ 

atau reabsorbsi HCO3
- atau keduanya. Kelainan ini umumnya terdiri dari 

dua macam, yaitu (1) Ketidaknormalan sistem reabsorbsi HCO3
- pada 
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tubulus ginjal menyebabkan hilangnya HCO3
- dalam urin, atau (2) 

Ketidakmampuan ginjal untuk melakukan mekanisme sekresi tubular H+ 

untuk pembentukan urin dengan kadar asam dalam rentang yang normal, 

oleh karena itu menyababkan urin dalam keadaan alkalin (Hall, 2016). 

c. Diabetes melitus, disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin oleh pankreas 

(diabetes tipe 1) atau oleh sekresi insulin yang tidak mencukupi untuk 

mengkompensasi penurunan sensitivitas terhadap efek insulin (diabetes tipe 

2). Dengan tidak adanya insulin yang cukup, penggunaan normal glukosa 

untuk metabolisme dicegah. Sebaliknya, beberapa lemak dibagi menjadi 

asam asetoasetik, dan asam ini di metabolisme oleh jaringan untuk energi 

menggantikan glukosa. Dengan diabetes melitus yang parah, kadar asam 

asetat pada darah dapat naik sangat tinggi yang akhirnya menyebabkan 

asidosis metabolik. Untuk mengimbangi keadaan asidosis, sejumlah besar 

asam diekskresikan dalam urin, kadang-kadang sebanyak 500 mmol/hari  

(Hall, 2016). 

d. Konsumsi asam, pada makanan normalnya tidak terlalu banyak kandungan 

asamnya. Namun, asidosis metabolik yang parah kadang-kadang 

diakibatkan oleh konsumsi racun asam tertentu, misalnya aspirin dan metil 

alkohol ( yang akan membentuk asam formiat setelah dimetabolisme) (Hall, 

2016). 

e. Diare, dapat menyebabkan asidosis metabolik karena terjadi keadaan 

hilangnya sejumlah besar natrium bikarbonat melalui feses (Davey, 2014). 

Sekresi gastrointestinal biasanya mengandung sejumlah besar bikarbonat, 

dan diare yang parah menyebabkan hilangnya HCO3
- dari tubuh, yang 

akhirnya memiliki efek yang sama seperti kehilangan sejumlah besar 

bikarbonat dalam urin (Hall, 2016). 

2.3.3 Patofisiologi Asidosis Metabolik pada Pasien Gagal Ginjal Kronik 

Kejadian asidosis metabolik banyak ditemukan pada kondisi diabetik 

ketoasidosis dan gagal ginjal (Davey, 2014). Asidosis metabolik terjadi karena 

adanya penurunan pH dan konsentrasi serum HCO3
-. Penurunan pH dan HCO3

- 

disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya penambahan asam organik pada 

cairan ekstraseluler (contoh: asam laktat dan asam keto), kehilangan HCO3
- 
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(contoh pada keadaan diare) atau akumulasi dari asam-asam endogen (contoh : 

fosfat dan sulfat) yang merupakan akibat dari penurunan fungsi ginjal (Dipiro, 

2015).  

Tabel II. 8  Sistem Kompensasi (Papadakis, 2015) 
Gangguan Masalah Utama 

Respon 

Kompensasi 
Besarnya Kompensasi 

Asidosis Respiratorik 

Akut      PCO2       HCO3
-    HCO3

- 1 mEq/L per 10  

mmHg             PCO2 

Kronik      PCO2       HCO3
-    HCO3

- 3,5 mEq/L per 

10  mmHg       PCO2 

Alkalosis Respiratorik  

Akut      PCO2        HCO3
-    HCO3

- 2 mEq/L per 10  

mmHg            PCO2 

Kronik     PCO2        HCO3
-    HCO3

-5 mEq/L per 10  

mmHg            PCO2 

Asidosis Metabolik       HCO3
-       PCO2    PCO2 1,3 mmHg per 1 

mEq/L          HCO3
- 

Alkalosis Metabolik      HCO3
-        PCO2    PCO2 0,7 mmHg per 1 

mEq/L      HCO3
- 

 

Kondisi asidosis respiratorik baik akut maupun kronik, keadaan yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan PCO2 melalui sistem hiperventilasi. 

Hiperventilasi menyebabkan kandungan gas CO2 dalam paru-paru meningkat, 

sehingga menyebabkan asidosis respiratorik. Sebagai respon kompensasinya, 

ginjal akan melakukan peningkatan reabsorbsi HCO3
- untuk menetralkan keadaan 

asidosis respiratorik (Papadakis, 2015). 

Kondisi alkalosis respiratorik baik akut maupun kronik merupakan 

kebalikan dari asidosis repiratorik, ditunjukkan dengan adanya penurunan PCO2 

melalui sistem hipoventilasi. Hipoventilasi menyebabkan kandungan gas CO2 

dalam paru-paru menurun, sehingga menyebabkan keadaan alkalosis respiratorik. 

Sebagai respon kompensasinya, ginjal akan mengurangi reabsorbsi HCO3
- untuk 

menetralkan keadaan alkalosis respiratorik (Papadakis, 2015). 

Kondisi asidosis metabolik akan mengakibatkan sistem kompensasi pada 

paru-paru. Pada saat keadaan asidosis metabolik, paru-paru akan menyesuaikan 

dengan memodifikasi PCO2 melalui sistem hiperventilasi, sehingga menyebabkan 

gejala pernafasan Kussmaul (dalam dan cepat). Namun sistem kompensasi ini 

tidak secara penuh dapat memperbaiki gangguan pH (Papadakis, 2015). 
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Kondisi alkalosis metabolik mengakibatkan sistem kompensasi pada paru-

paru. Pada saat keadaan alkalosis metabolik, paru-paru akan menyesuaikan 

dengan memodifikasi PCO2 melalui sistem hipoventilasi agar tidak terlalu banyak 

CO2 yang dieksresikan oleh paru-paru untuk memperbaiki keadaan alkalosis 

metabolik (Papadakis, 2015). 

2.3.4  Gambaran Klinis Asidosis Metabolik pada Pasien Gagal Ginjal Kronik 

Asidosis metabolik terjadi karena adanya akumulasi asam yang berlebihan 

didalam tubuh atau hilangnya basa (bikarbonat). Selain itu juga terjadi penurunan 

konsentrasi HCO3
- dan PaCO2 sebagai kompensasi dan mengalami hiperventilasi.  

Pada keadaan pH rendah, tekanan darah akan menurun sebagai tanda 

berkurangnya resistensi perifer dan mengganggu kontraktilitas miokard yang 

disebabkan ketidaknormalan sistem aktin-miosin, sehingga dapat menyebabkan 

edema paru dan dapat terjadi ventricular arrest.Asidosis metabolik kronis (pH 

<7,2) dapat menyebabkan hiperkalsiuria dan sistem buffer asam oleh tulang yang 

dapat menyebabkan kehilangan kalsium dari tulang (O’Callaghan, 2009). 

2.3.5  Penatalaksanaan Asidosis Metabolik 

Penatalaksanaan utama adalah untuk mengatasi gangguan yang mendasari. 

Pada pasien yang asimtomatik dengan asidemia ringan sampai sedang ( HCO3
- 

12-20 mEq/L {12-20 mmol/L}; pH 7,2-7,4) dengan pengobatan secara bertahap 

dalam kurun waktu satu hari sampai beberapa minggu dengan menggunakan 

natrium bikarbonat per oral (Dipiro, 2015). Dosis bikarbonat dapat dihitung 

menggunakan data base excess (BE),seperti berikut (Mardiana et al., 2013): 

 

*BE = Base Excess 

Tujuan pemberian natrium bikarbonat adalah untuk mencapai kadar 

bikarbonat normal dalam tubuh yaitu mencapai 24 mEq/L (24 mmol/L) 

(Schonder, 2016). Penurunan  pH darah dapat diatasi dengan pemberian 20-30 

mmol (2-3 gram) natrium bikarbonat per oral (McPhee, 2014). Pemberian natrium 

bikarbonat intravena pada asidosis metabolik berat adalah larutan injeksi 

hipertonis 8,4% yang diinjeksikan secara perlahan (MIMS, 2017). 

HCO3
- (mEq) = 0,3 L/kg x berat badan (kg) x BE* 
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2.4 Tinjauan tentang Buffer 

 Buffer atau sistem penyangga merupakan asam lemah atau basa lemah 

yang tidak sepenuhnya terdisosiasi. Jumlah buffer yang ada di dalam tubuh tetap 

berada dalam keadaan seimbang untuk menjaga keseimbangan sistem pH dalam 

tubuh. Asam dapat menyumbangkan ion H+ dan basa dapat menerimanya 

(O’Callahan, 2009).  

Buffer di dalam tubuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu meliputi buffer 

ekstraseluler dan buffer intraseluler. Buffer ekstraseluler utama adalah sistem 

karbonat asam / bikarbonat (H2CO3 / HCO3
- ) sedangkan buffer intraseluler utama 

adalah natrium fosfat (Na2HPO4/NaH2PO4). Buffer fisiologis lainnya meliputi 

protein plasma dan fosfat (Devlin et al., 2008). Protein memiliki rantai samping 

asam amino yang keduanya mengandung asam dan sekaligus basa, sehingga dapat 

mengatur ulang rasio asam ataupun basa di dalam tubuh (O’Callaghan, 2009).  

Sistem buffer fosfat terdiri dari fosfat anorganik serum (3,5 sampai 5 

mg/dL), fosfat organik intraseluler dan kalsium fosfat dalam tulang. Jumlah fosfat 

ekstraseluler hanya dalam konsentrasi yang rendah, oleh karena itu fosfat bekerja 

secara efektif sebagai buffer intraseluler (Devlin et al., 2008). 

Paru – paru bekerjasama dengan ginjal dalam mengatur keseimbangan 

buffer di dalam tubuh dengan cara mengubah sistem bikarbonat dengan mengubah 

tekanan parsial karbon dioksida (PCO2) dan ginjal berperan dalam mengubah 

konsentrasi HCO3
- dengan sekresi (O’Callaghan, 2009).  

2.5 Tinjauan tentang Bikarbonat 

2.5.1 Mekanisme Fisiologis Bikarbonat 

Reabsorbsi natrium bikarbonat oleh tubulus proksimal yang diperantarai 

oleh penukar ion Na+/H+ (NHE3) yang terletak pada membran luminal sel epitel 

tubulus proksimal. Sistem transportasi ini memungkinkan Na+ untuk masuk 

kedalam sel dari lumen tubular dengan pengganti proton H+ dari dalam sel. 

Seperti pada semua bagian nefron, Na+/K+ ATP-ase pada membran basolateral 

memompa Na+ yang direabsorbsi kedalam intersisium sehingga dapat 

mempertahankan konsentrasi Na+ intraseluler rendah (Katzung, 2015). 
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Gambar 2. 8 Mekanisme Fisiologis Bikarbonat (Katzung, 2015) 

 

Proton H+ yang diekskresikan kedalam lumen berikatan dengan bikarbonat 

(HCO3
-) membentuk H2CO3 (asam karbonat) yang didehidrasi dengan cepat 

menjadi CO2 dan H2O oleh karbonat anhidrase. Karbon dioksida hasil dari 

dehidrasi H2CO3 memasuki sel tubulus proksimal dengan difusi sederhana dimana 

kemudian dihidrasi kembali ke H2CO3 yang difasilitasi oleh karbonat anhidrase 

intraseluler. Setelah disosiasi H2CO3, maka H+ tersedia untuk transportasi oleh 

penukar Na+/H+ dan HCO3
- diangkut keluar sel oleh transporter membran 

basolateral. Jadi, reabsorbsi bikarbonat tergantung pada enzim karbonat anhidrase 

(Trevor, 2015). 

2.5.2  Sistem Buffer Bikarbonat 

Sistem buffer yang ada pada darah maupun urin dapat mengurangi 

konsentrasi ion H+ bebas. Buffer terdiri dari asam-asam lemah atau basa-basa 

lemah yang tidak sepenuhnya terpisah. Asam dapat mendonasikan ion H+ dan basa 

dapat menerima ion H+. Dalam tubuh kita terdapat beberapa sistem buffer, yaitu 

buffer utama pada ekstraseluler (sistem bikarbonat), buffer utama pada 

intraseluler (natrium fosfat), dan protein. Protein dapat berupa asam atau basa 

karena pada protein terdapat rantai samping asam amino yang bersifat asam dan 

basa (O’Callaghan, 2009). Sistem buffer ini tidak menghilangkan penambahan 

asam atau basa, namun hanya menunda dan mengurangi besarnya perubahan pH 
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pada kondisi penambahan asam atau basa untuk memperbaiki pH darah (Eaton, 

2009). 

Semua sistem buffer dalam tubuh dalam keadaan seimbang. Sistem buffer 

utama pada tubuh adalah hemoglobin, protein plasma dan bikarbonat 

(Davey,2014). Bikarbonat difiltrasi secara bebas dalam glomerulus, namun 

sebagian besar bikarbonat yang terfiltrasi kemudian diserap kembali untuk 

mempertahankan konsentrasi bikarbonat plasma normal dan mempertahankan pH 

plasma. Reabsorbsi bikarbonat tergantung pada sekresi ion H+ ke dalam lumen 

tubulus. Ion H+ ini didaur ulang kembali oleh karbonat anhidrase dan tidak ada 

asam yang diekskresikan. Sistem bikarbonat akan mengubah pH tubuh dengan 

mengatur ulang perbandingan antara asam dan basa pada buffer lainnya. Paru – 

paru mengatur sistem bikarbonat dengan mengubah tekanan parsial karbon 

dioksida (PCO2) dan ginjal juga berperan dengan mengubah konsentrasi dari 

HCO3
- (O’Callaghan, 2009). 

2.6 Tinjauan tentang Natrium Bikarbonat 

Natrium bikarbonat merupakan agen pengalkali yang berfungsi sebagai 

sistem buffer untuk menetralkan kelebihan asam. Sodium atau natrium adalah 

kation utama pada cairan ekstraseluler. Pada konsentrasi ion hidrogen normal, 

anion bikarbonat dapat diubah menjadi asam karbonat dan kemudian ke 

bentuknya yang mudah menguap yaitu karbon dioksida yang diekskresikan oleh 

paru-paru. Biasanya perbandingan antara asam karbonat dengan bikarbonat pada 

cairan ekstraseluler adalah 1 : 20(Schull, 2009). 

 

 

 

 

Gambar 2. 9  Struktur Kimia Natrium Bikarbonat (PubChem, 2017) 

 

Natrium bikarbonat dapat diberikan per oral maupun intravena dalam dosis 

yang sesuai untuk mempertahankan pH arteri diatas 7,20 (Halperin, 2005). 

Namun jika sejumlah besar NaHCO3 diberikan, akumulasi Na+ dapat 
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menyebabkan kelebihan volume atau hipertonisitas. Pemberian yang terlalu cepat 

dapat menyebabkan alkalosis yang dapat menekan ventilasi dan memperburuk 

hipoksemia. Selain itu, CO2 yang dihasilkan oleh buffer HCO3
- pada H+ dapat 

menyebabkan penurunan pH. Terutama jika perfusi jaringan yang buruk atau 

fungsi paru-paru yang buruk sehingga membatasi pemindahan CO2 (Hood, 2005). 

Mula kerja obat ini jika diberikan secara oral sangat cepat dan dieksresikan 

<1 % melalui urin, sedangkan pada pemberian intravena mula kerja dari natrium 

bikarbonat adalah 15 menit. Kemudian durasi natrium bikarbonat pada rute oral 

adalah 8 – 10 menit, sedangkan pada rute intravena durasi natrium bikarbonat 

selama 1 – 2 jam (MIMS, 2017). Berat molekul natrium bikarbonat adalah 84 

dalton. Volume distribusi dari obat ini adalah tergantung pada keadaan fisik dari 

pasien pada saat itu (Ashley, 2009).  

Mekanisme kerja dari natrium bikarbonat adalah memberikan ion 

bikarbonat yang akan menetralkan konsentrasi ion  hidrogen dan meningkatkan 

pH darah maupun urin (MIMS, 2017). Efek samping yang dapat terjadi adalah 

hipernatremia, hipokalemia, metabolik alkalosis, dan edema (Medscape, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Mekanisme Natrium Bikarbonat (Papadakis,2015) 

 

Secara oral, dosis yang dapat diberikan untuk terapi asidosis metabolik 

adalah 0,5 – 1,5 gram dengan pemberian 3 kali sehari. Sedangkan untuk 
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pemberian secara intravena dapat diberikan injeksi 8,4 % sebanyak 60 – 120 ml 

setiap jam atau 4,2% sampai 120 ml setiap jam (Ashley, 2009).  

 

Tabel II. 9 Sediaan Natrium Bikarbonat yang beredar di Indonesia (BPOM, 2017) 
Natrium Bikarbonat 

1. Nama Produk 

Bentuk Sediaan 

Komposisi 

Kemasan  

Diproduksi Oleh 

Meylon 84 – BP 

Cairan Injeksi 8,4 % 

Sodium Bicarbonate 

Dus, 120 Ampul plastik @25 ml 

OTSUKA Indonesia 

2. Nama Produk 

Bentuk Sediaan 

Komposisi 

Kemasan  

Diproduksi oleh 

Sodium Bicarbonate 

Tablet 500 mg 

Sodium Bicarbonate 

Botol plastik @100 tablet 

Mega Esa Farma – Indonesia 

 


