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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Ginjal 

2. 1. 1 Anatomi Ginjal 

Ginjal merupakan suatu organ yang berwarna kemerahan, berbentuk 

seperti kacang dan terletak dibawah pinggang diantara peritoneum dan dinding 

abdomen posterior. Kedua ginjal ini berada di kanan dan kiri columnavertebralis 

setinggi vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari yang kiri 

karena besarnya lobus hepar yang berada diatas ginjal kanan. Ginjal dibungkus 

oleh tiga lapis jaringan. Jaringan yang terdalam adalah kapsula renalis, jaringan 

pada lapisan kedua adalah adiposa dan jaringan terluar adalah fascia renal. Ketiga 

jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal 

(Tortora, 2011).  

Bagian fungsional dari ginjal adalah nefron. Nefron merupakan struktur 

yang terdiri dari untaian kapiler yang disebut glomerulus, tempat di mana darah 

disaring, dan tubulus ginjal yang mengolah air dan elektrolit apakah akan diserap 

atau dilepaskan dan ditambahkan senyawa-senyawa tertentu. Setiap satu ginjal 

manusia memiliki sekitar satu juta nefron (Perlman et al, 2014). 

Glomerulus terdiri dari selaput dara dan arteriole eferen dan sekumpulan 

kapiler yang dilapisi oleh sel endotel dan ditutupi oleh sel epitel yang membentuk 

lapisan yang selanjutnya disebut dengan kapsul bowman dan tubulus ginjal. 

Tubulus ginjal itu sendiri memiliki beberapa bagian yang berbeda, tubulus 

proksimal yang berbelit-belit dan sebagian besar elektrolit dan airnya akan di 

reabsorbsi, lengkung henle, dan tubulus distal dan saluran pengumpul distal, 

dimana urine dipekatkan dan ditambah elektrolit tertentu yang perubahannya 

mengikuti respon dari kontrol hormonal (Perlman et al, 2014). 
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2. 1. 2 Fisiologi Ginjal 

Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar satu juta nefron yang 

masing-masing dari nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Ginjal 

tidak dapat membentuk nefron baru, oleh sebab itu, pada trauma ginjal, penyakit 

ginjal, atau penuaan ginjal akan terjadi penurunan jumlah nefron secara bertahap. 

Setelah usia 40 tahun, jumlah nefron biasanya menurun setiap 10 tahun. 

Berkurangnya fungsi ini seharusnya tidak mengancam jiwa karena adanya proses 

adaptif tubuh terhadap penurunan fungsi faal ginjal (Sherwood, 2001).  

 

Gambar 2. 1 Posisi Ginjal (Perlman et al, 2014) 

Setiap nefron memiliki 2 komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus. 

Glomerulus (kapiler glomerulus) dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah 

sedangkan tubulus merupakan saluran panjang yang mengubah cairan yang telah 

difiltrasi menjadi urin dan dialirkan menuju keluar ginjal. Glomerulus tersusun 

dari jaringan kapiler glomerulus bercabang yang mempunyai tekanan hidrostatik 

tinggi (kira-kira 60 mmHg), dibandingkan dengan jaringan kapiler lain. 
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Gambar 2. 2 Anatomi Ginjal dan Nefron (Berawi, 2009) 

Kapiler-kapiler glomerulus dilapisi oleh sel-sel epitel dan seluruh 

glomerulus dilingkupi dengan kapsula bowman. Cairan yang difiltrasi dari kapiler 

glomerulus masuk ke dalam kapsula bowman dan kemudian masuk ke tubulus 

proksimal, yang terletak pada korteks ginjal. Dari tubulus proksimal kemudian 

dilanjutkan ke lengkung henle. Pada lengkung henle terdapat bagian desenden dan 

asenden. Pada ujung cabang asenden tebal terdapat makula densa. Makula densa 

juga memiliki kemampuan untuk mengatur fungsi nefron. Setelah itu dari tubulus 

distal, urin menuju tubulus rektus dan tubulus koligentes modular hingga urin 

mengalir melalui ujung papilla renalis dan kemudian bergabung membentuk 

struktur pelvis renalis (Berawi, 2009).  

Tiga proses utama akan terjadi di nefron dalam pembentukan urin yaitu 

filtrasi, reabsorbsi dan sekresi. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah 

besar cairan yang hampir bebas protein oleh kapiler glomerulus di kapsula 

bowman. Kebanyakan zat dalam plasma, kecuali protein, di filtrasi secara bebas 

sehingga konsentrasinya pada filtrat glomerulus dalam kapsula bowman hampir 
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sama dengan plasma. Awalnya zat akan difiltrasi secara bebas oleh kapiler 

glomerulus kemudian di reabsorbsi parsial, reabsorbsi lengkap dan kemudian akan 

diekskresi (Sherwood, 2001).  

Pada orang dewasa dengan dua ginjal sehat dihasilkan sekitar 100-120 

ml/min filtrat glomerulus (Perlman et al, 2014). Perkiraan massa maksimal zat 

untuk filtrasi adalah 70 kDa. Namun, zat-zat yang lebih kecil dari pada ini 

terkadang masih tersimpan, karena efek muatan atau karena mereka terikat erat 

dengan protein lain. Setelah penyaringan di glomerulus, terjadi reabsorpsi di 

sepanjang jaringan tubulus ginjal. Tingkat reabsorpsi bervariasi menurut substansi 

dan lokasi anatomis di tubulus, sehingga memungkinkan untuk pengaturan 

regulasi komponen penyusun yang berbeda. Sebagian besar (60-70%) Na
+
 yang 

disaring dan hampir semua K
+
 dan glukosa secara aktif diserap dari cairan tubular 

melalui mekanisme co-transpor di tubulus proksimal. Air diserap secara pasif dan 

sepanjang gradien osmotik yang dibentuk oleh reabsorpsi Na
+
. Selain penyerapan, 

sejumlah zat disekresikan ke dalam cairan tubular melalui transporter di sepanjang 

tubulus ginjal. Contoh zat yang disekresikan meliputi anion organik dan kation 

seperti kreatinin, histamin, banyak obat dan toksin (Perlman et al, 2014). 

Dalam keadaan normal, tidak lebih dari 5-10 ml/min filtrat glomerular 

dikirim ke collecting duct. Penyerapan air pada collecting duct terjadi secara 

langsung melalui saluran air yang dikendalikan oleh vasopressin (hormon 

antidiuretik ADH). Di bawah kendali aldosteron, resorpsi Na
+
 dari cairan tubular, 

K
+
 dan H

+
 mengalir ke cairan tubular yang terjadi pada berbagai jenis sel yang 

berbeda di collecting duct. collecting duct adalah tempat pengaturan volume urin 

dan tempat dimana keseimbangan air, Na
+
, asam-basa, dan K

+
 tercapai. Peran 

penting dari collecting duct dalam pengaturan fungsi ginjal bergantung pada dua 

hal: Pertama, collecting duct berada di bawah kontrol hormonal, berbeda dengan 

tubulus proksimal, yang tindakannya merupakan fungsi sederhana dari volume 

dan komposisi cairan tubular dan transpor aktif secara konstitutif. Kedua, 

collecting duct adalah daerah terakhir dari tubulus ginjal yang dilalui sebelum 1-2 

ml/min sisa dari filtrat glomerulus keluar ke ureter sebagai urin (Perlman et al, 

2014). 
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2. 1. 3 Fungsi Fisiologi Ginjal 

Fungsi ginjal yang banyak diketahui adalah ginjal sebagai organ yang 

terutama bertanggung jawab untuk menghilangkan limbah metabolik dari tubuh. 

Meski hal ini tentunya merupakan fungsi utama ginjal, ada fungsi lain yang bisa 

dibilang lebih penting. 

2. 1. 3. 1 Pengaturan Air dan Elektrolit 

Konsep keseimbangan menyatakan bahwa tubuh kita seimbang untuk segala 

substansi ketika input dan output dari zat tersebut seimbang. Perbedaan antara 

input dan output menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah zat di dalam 

tubuh. Masukan air dan elektrolit sangat bervariasi sesuai kebutuhan tubuh. Ginjal 

merespon dengan memvariasikan output air dalam urin, dengan demikian dapat 

menjaga keseimbangan air di dalam tubuh (Eaton, 2009). Ginjal membantu 

mengatur kadar beberapa ion, yang paling penting ion natrium (Na
+
), kalium (K

+
), 

kalsium (Ca
2+

), Cl
-
, dan ion fosfat (HPO4

2+
) (Tortora, 2014). Ginjal mampu untuk 

mengatur masing-masing mineral ini secara terpisah misalnya, kita bisa 

mengkonsumsi makanan dengan sodium tinggi, kalium rendah atau menjalankan 

diet rendah sodium, potassium tinggi, dan ginjal akan menyesuaikan ekskresi 

masing-masing (Eaton, 2009).  

2. 1. 3. 2 Ekskresi Limbah Metabolik 

Tubuh kita terus menerus membentuk produk akhir proses metabolisme. 

Dalam kebanyakan kasus, produk akhir tersebut tidak berfungsi dan berbahaya 

pada konsentrasi tinggi. Beberapa produk limbah ini diantaranya urea (dari 

protein), asam urat (dari asam nukleat), kreatinin (dari kreatin otot), produk akhir 

dari kerusakan hemoglobin (yang memberi banyak warna pada urin), dan 

metabolit berbagai hormon (Eaton, 2009). Ginjal mengekskresikan limbah dengan 

membentuk urin. Membantu mengeluarkan zat yang tidak lagi berfungsi bagi 

tubuh (Tortora, 2014). 
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2. 1. 3. 3 Ekskresi Zat Bioaktif (Hormon dan Obat) 

Obat dan hormon dalam darah dikeluarkan dengan berbagai cara, 

kebanyakan di hati, namun beberapa di antaranya di ekskresikan lewat ginjal. 

Dokter harus memperhatikan seberapa cepat obat-obatan diekskresikan untuk 

meresepkan dosis (Eaton, 2009). 

2. 1. 3. 4 Pengaturan Tekanan Darah Arteri 

Peningkatan volume darah akan meningkatkan tekanan darah sedangkan 

penurunan volume darah akan menurunkan tekanan darah (Tortora, 2014). 

Pemeliharaan natrium dan keseimbangan ginjal akan mencapai regulasi volume 

darah. Jadi, melalui kontrol volume, ginjal ikut serta dalam pengendalian tekanan 

darah (Eaton, 2009).  Ginjal juga dapat mengeluarkan enzim renin yang 

mengaktifkan jalur renin angiotensin aldosteron, peningkatan renin akan 

menyebabkan peningkatan tekanan darah (Tortora, 2014). 

2. 1. 3. 5 Pengaturan Produksi Sel Darah Merah 

Erythropoietin adalah hormon peptida yang terlibat dalam pengendalian 

produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Sumber utamanya ada di ginjal, 

meski hati juga mengeluarkan sejumlah kecil. Sel ginjal yang mengeluarkannya 

adalah kelompok sel tertentu di interstitium. Erythropoietin merangsang sumsum 

tulang untuk meningkatkan produksi eritrosit. Penyakit ginjal dapat menyebabkan 

sekresi eritropoietin yang berkurang, dan penurunan aktivitas sumsum tulang 

berikutnya merupakan salah satu faktor penyebab anemia kronik (Eaton, 2009). 

2. 1. 3. 6 Pengaturan Produksi Vitamin D 

Bentuk aktif dari vitamin D (1,25-dihydroxyvitamin D3) sebenarnya 

diproduksi di ginjal, dan tingkat sintesisnya diatur oleh hormon yang 

mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat (Eaton, 2009). 

2. 1. 3. 7 Glukoneogenesis 

Saat asupan karbohidrat dihentikan lebih dari setengah hari, tubuh kita akan 

mengaktifkan glukoneogenesis dari sumber non karbohidrat (asam amino dari 
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protein dan gliserol dari trigliserida). Sebagian besar glukoneogenesis terjadi di 

hati, namun bisa juga di ginjal, terutama selama puasa yang berkepanjangan 

(Eaton, 2009). Ginjal dapat menggunkan asam amino glutamin untuk 

glukoneogenesis. Mereka kemudian dapat melepaskan glukosa ke dalam darah 

untuk membantu menjaga kadar gula darah normal (Tortora, 2014). 

2. 1. 3. 8 Pengaturan pH Darah 

Ginjal mengekskresikan sejumlah ion hidrogen H
+
 ke dalam urin dan  

mempertahankan ion karbonat (HCO3
+
), yang merupakan dapar penting dalam 

darah. Kedua mekanisme ini menmbantu mengatur pH darah (Tortora, 2014) 

2. 1. 3. 9 Pemeliharaan Osmolaritas Darah 

Dengan secara terpisah pengaturan pengeluaran air dan pengeluaran zat 

terlarut dalam urin, ginjal mempertahankan osmolaritas darah relatif konstan 

mendekati 300 mOsm/L (Tortora, 2014). 

2. 2 Definisi CKD 

Chronic kidney disease (CKD) didefinisikan sebagai kelainan pada struktur 

atau fungsi ginjal, selama 3 bulan atau lebih yang mempengaruhi kesehatan 

(Dipiro et al, 2015). Menurut Kidney Disease Outcome Quality Intiative (KDOQI) 

terdapat dua kriteria dari CKD. Pertama, CKD didefinisikan sebagai kerusakan 

ginjal baik secara fungsional atau struktural selama tiga bulan atau lebih dengan 

atau tanpa penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR), di manifestasikan 

sebagai salah satu abnormalitas fisiologis, atau penanda kerusakan ginjal termasuk 

abnormalitas komposisi serum atau urin. Kedua CKD didefinisikan dengan harga 

GFR < 60 ml/menit/1,73 m
2
 dengan atau tanpa kerusakan ginjal (KDIGO vol 3 (1) 

(2012).  

CKD akan menyebabkan kehilangan nefron, penurunan jumlah nefron aktif 

akan membuat beban kerja yang besar ditanggung oleh sedikit neufron, yang 

menyebabkan peningkatan tekanan filtrasi glomerulus dan hiperfiltrasi sehingga 

terjadi fibrosis dan sklerosis pada glomerulus akibatnya tingkat penurunan nefron 

aktif semakin meningkat (Perlman et al, 2014) 
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2. 3 Klasifikasi CKD 

CKD dikelompokkan menjadi lima tingkatan berdasarkan adanya kerusakan 

struktural ginjal atau fungsi ginjal (laju filtrasi glomerulus) dan tingkat 

albuminuria. Stadium 1 menunjukkan perubahan struktural ringan dengan fungsi 

ginjal "normal" sedangkan stadium 5 merupakan tahap akhir penyakit ginjal yang 

memerlukan transplantasi ginjal atau dialisis (Joy et al, 2008).  

Menurut kidney disease improving global outcome (KDIGO) dalam clinical 

practice guiedeline for the evaluation and manegement of chronic kidney disease 

2013, CKD diklasifikasikan berdasarkan penyebab, kategori GFR (G1-G5), dan 

kategori Albuminuria (A1-A3) (KDIGO vol 2 (4), 2012).  

Tabel II. 1 Kategori GFR dalam CKD (KDIGO vol 3(1), 2012) 

Kategori GFR 
GFR 

(ml/min/1,73) 
Keterangan Stadium 

G1 ≥ 90 Normal atau tinggi Stadium 1 

G2 60-89 Sedikit menurun* Stadium 2 

G3a 45-59 
Sedikit menurun 

hingga cukup menurun 
Stadium 3 

G3b 30-44 
Cukup menurun 

hingga sangat menurun 
Stadium 3 

G4 15-29 Sangat menurun Stadium 4 

G5 < 15 Gagal ginjal Stadium 5 

Keterangan: 

CKD (Chronic Kidney Disease) 

GFR (Glomerular Filtration Rate) 

*pada tingkat dewasa muda Jika tidak adanya bukti kerusakan ginjal, baik 

kategori GFR G1 maupun G2 tidak memenuhi kriteria CKD. 

 



13 

 

 
 

Perhitungan GFR dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

Menggunakan persamaan studi modifikasi diet pada penyakit ginjal atau 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD6):  

 

Keterangan: 

Pcr = Serum kreatinin 

SUN  = Konsentrasi serum nitrogen 

Alb    = Konsentrasi albumin 

(Joy et al, 2008). 

Menggunakan persamaan studi modifikasi diet pada penyakit ginjal atau 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD4):  

 

 

 

Keterangan: 

Pcr = Serum kreatinin 

(Joy et al, 2008) 

Tabel II. 2 Kategori Albuminuria dalam CKD (KDIGO vol 3 (1), 2012) 

Kategori 

GFR 

AER 

(mg / 24 jam) 

ACR (perkiraan 

equivalen) Keterangan 

mg / mmol mg / g 

A1 < 30 < 3 < 30 Normal sedikit meningkat 

A2 30-300 3-30 30-300 Cukup meningkat* 

A3 >300 > 30 > 300 Sangat meningkat* 

Keterangan: 

*Relatif terhadap tingkat dewasa muda 

**Termasuk sindrom nefrotik (ekskresi albumin biasanya 42.200 mg/24 jam)    

(ACR 42.220 mg/g ; 4220 mg.m mol) 

  

GFR = 170   (Pcr)
-0,999  (Age)

-0,176   (SUN)
-0,170  (Alb)

0,318   (0,762 if 

patient femele)   (1,180 if patient is black) 
 

 

GFR = 186   (Pcr)
-1,154  (Age)

-0,203  (0,742 if patient femele)  (1,210 if 

patient is black) 
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Tabel II. 3 Kategori Prognosis Menurut KDIGO(KDIGO vol 3 (1), 2012) 

Prognosis of CKD by GFR 

and Albuminuria Categories: 

KDIGO 2012 

Persistent albuminuria categories 

Description and range 

A1 

Normal to 

mildly 

increased 

<30 mg/g 

<3 mg/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    

Keterangan: 

Hijau: berisiko rendah (jika tidak ada penanda penyakit ginjal lainnya, tidak ada 

CKD); Kuning: cukup berisiko tinggi; Orange: berisiko tinggi; Merah: sangat 

berisiko tinggi. Epidemiologi CKD 

2. 4 Epidemiologi 

Ginjal adalah pengatur utama keseimbangan natrium dan air, serta 

homeostasis asam-basa. Ginjal juga memproduksi hormon yang diperlukan untuk 

sintesis sel darah merah dan homeostasis kalsium. Penurunan fungsi ginjal sering 

disebut sebagai CKD. Berdasarkan perkembangan waktu, penurunan fungsi ginjal 

terbagi menjadi dua kategori besar. Gagal ginjal akut adalah penurunan atau 

hilangnya fungsi ginjal secara cepat selama beberapa hari sampai minggu. CKD 

didefinisikan sebagai hilangnya fungsi progresif yang terjadi selama beberapa 

bulan sampai bertahun-tahun, dan ditandai dengan penggantian bertahap struktur 

ginjal normal dengan fibrosis interstisial (Joy et al, 2008). 

Saat ini CKD semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan hasil statistik 

cepat yang dilakukan central of disease control (CDC) tahun 2017, 15% orang 

dewasa di Amerika Serikat diperkirakan memiliki CKD, 48% dari mereka yang 
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memiliki fungsi ginjal sangat kurang tidak sadar memiliki CKD (CDC, 2017). 

Menurut catatan di Turki pada akhir tahun 2012 lebih dari 60.000 pasien telah 

menjalani terapi penggantian ginjal karena gagal ginjal stadium akhir (Ecder.T, 

2014).  Di Indonesia CKD menjadi salah satu penyakit yang masuk dalam 10 

penyakit kronik. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 

prevalensi CKD berdasar diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2%. Prevalensi 

tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti di Aceh, Gorontalo, dan 

Sulawesi Utara masing-masing 0,4%. Sementara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 

Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, dan Jawa Timur 

masing-masing 0,3% (Riskesdes, 2013). Berdasarkan data dari Indonesian renal 

registry (IRR) tahun 2014 sebanyak 13.758 pasien CKD yang menjalani 

hemodialisa. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2012 tercatat 13.213 

pasien CKD yang menjalani hemodialisa (IRR, 2012).  

2. 5 Etiologi CKD 

CKD akan menyebabkan kehilangan nefron, penurunan jumlah nefron aktif 

akan membuat beban kerja yang besar ditanggung oleh sedikit nefron, yang 

menyebabkan peningkatan tekanan filtrasi glomerulus dan hiperfiltrasi sehingga 

terjadi fibrosis dan sklerosis pada glomerulus akibatnya tingkat penurunan nefron 

aktif semakin meningkat (Perlman et al, 2014). Banyak faktor yang memicu 

terjadinya kerusakan ginjal antara lain faktor susceptible, faktor inisiasi dan faktor 

progresif. Faktor susceptible adalah faktor yang secara tidak langsung 

menyebabkan kerusakan ginjal atau beresiko menderita CKD biasanya terkait 

dengan gaya hidup. Faktor kerentanan yang meningkatkan resiko penyakit ginjal 

tetapi tidak secara langsung menyebabkan kerusakan ginjal diantaranya usia 

lanjut, berkurangnya masa ginjal dan berat lahir yang rendah, ras atau etnis, 

riwayat keluarga, pendapatan atau pendidikan yang rendah, peradangan sistemik 

dan dislipidemia (Joy et al, 2008). 

Faktor inisiasi adalah kondisi yang secara langsung mengakibatkan 

kerusakan ginjal, dan dapat dimodifikasi dengan terapi farmakologis. Diabetes 

mellitus, hipertensi, penyakit autoimun, penyakit ginjal polikistik, infeksi 

sistemik, infeksi saluran kencing, batu kemih, penyumbatan saluran kemih bagian 
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bawah, dan toksisitas obat semuanya merupakan  faktor inisiasi. Diabetes 

mellitus, hipertensi, dan penyakit glomerular adalah tiga penyebab paling umum 

penyebab CKD (Joy et al, 2008).  

Faktor risiko progresif adalah yang terkait dengan kerusakan ginjal lebih 

lanjut. Hal ini umumnya dibuktikan sebagai kenaikan tingkat penurunan 

pada fungsi ginjal pada mereka yang sudah mengalami kerusakan ginjal.  

Prediktor yang paling penting dari CKD progresif adalah kegigihan 

faktor inisiasi yang mendasari (misal, diabetes melitus, hipertensi, 

glomerulonefritis, dan penyakit ginjal polikistik) (Joy et al, 2008). 

2. 6 Patofisiologi CKD 

Patogenesis penyakit ginjal akut sangat berbeda dengan keadaan CKD. 

Cedera akut pada ginjal menyebabkan kematian dan pembengkakan sel epitel 

tubular, diikuti oleh regenerasi dengan membangun kembali arsitektur normal, 

cedera kronis pada ginjal menghasilkan kehilangan nefron yang ireversibel. 

Akibatnya, beban fungsional yang lebih besar ditanggung oleh nefron yang lebih 

sedikit, yang menyebabkan hipertrofi peningkatan tekanan filtrasi glomerulus dan 

hiperfiltrasi. Akibatnya, tingkat penghancuran dan kehilangan nefron meningkat, 

sehingga mempercepat perkembangan uremia (Perlman et al, 2014). 

Kerusakan ginjal bisa diakibatkan oleh penyebab heterogen. Sebagai 

contoh, diabetik nefropati ditandai dengan mesangial glomerulus ekspansi pada 

nefrosklerosis hipertensi, arteriol ginjal memiliki hialalinosis arteriol, dan kista 

ginjal hadir dalam polikistik penyakit ginjal. Oleh karena itu, kerusakan struktural 

awal mungkin tergantung pada penyakit primer yang menyerang ginjal namun 

mayoritas progresifitas nefropati memiliki jalur akhir yang sama kerusakan 

parenkim ginjal ireversibel dan terjadi gagal ginjal kronik. Elemen penting dari 

jalur ini adalah: (a) kehilangan massa nefron; (b) hipertensi kapiler glomerulus; 

dan (c) proteinuria (Joy et al, 2008). 
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Gambar 2. 3 Patofisiologi CKD (Joy et al, 2008) 

Meskipun penyakit ginjal kronik terus berlanjut, namun jumlah zat terlarut 

dan harus diekskresi ginjal tidak berubah, meskipun jumlah nefron aktif terus 

menurun secara progresif. Sisa nefron yang masih ada akan mengalami hipertrofi 

dalam melaksanakan beban kerja ginjal. Terjadi peningkatan kecepatan filtrasi 

beban zat terlarut dan reabsorbsi tubulus dalam setiap nefron, meskipun nilai GFR 

turun dibawah nilai normal. Mekanisme ini bisa mempertahnkan keseimbangan 

cairan dan elektrolit tubuh sampai tingkat rendah. Namun, jika 75% masa nefron 

sudah rusak, maka kecepatan filtrasi dan beban zat terlarut dalam nefron sudah 

tinggi, sehingga keseimbangan antara peningkatan filtrasi dan peningkatan 

reabsorbsi oleh tubulus tidak dapat lagi dipertahankan. Fleksibilitas baik pada 

proses ekskresi maupun proses konversi zat terlarut dan air menjadi berkurang. 

Sedikit perubahan pada makanan dapat mengubah keseimbangan yang ada, karena 

semakin rendah GFR semakin besar perubahan kecepatan ekskresi per nefron 

(Lorraine & Sylvia, 2005). 

Proteinuria dapat meningkatkan kehilangan nefron secara progresif akibat 

kerusakan seluler secara langsung. Protein yang disaring seperti albumin, 
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transferin, faktor komplemen, imunoglobulin, sitokin, dan angiotensin II bersifat 

toksik pada sel tubulus ginjal. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa 

kehadiran protein ini di dalam tubulus ginjal mengaktifkan sel-sel tubular yang 

mengarah pada produksi sitokin inflamasi dan vasoaktif yang diregulasi, seperti 

endotelin, protein monocyte chemoattractant (MCP-1), dan regulated upon 

activation, normal T-cell expressed and secreyed (RANTES) (Zoja et al, 1998). 

Mekanisme hipertensi pada CKD awalnya berkaitan dengan kompensasi 

hipertrofi. Seiring waktu, hipertrofi terus berkembang dan dapat menyebabkan 

hipertensi intraglomerular. Keadan ini kemungkinan dimediasi oleh angiotensin 

II. Angiotensin II adalah vasokonstriktor kuat dari arteriol aferen dan eferen, tapi 

lebih besar pengaruhnya pada arteriol eferen, yang menyebabkan peningkatan 

tekanan di dalam kapiler glomerular dan meningkatkan fraksi filtrasi. 

Perkembangan hipertensi intraglomerular biasanya berkorelasi dengan 

perkembangan hipertensi arterial sistemik (Joy et al, 2008). 

Pada pasien CKD peningkatan cairan ekstrasel dan vasokonstriksi pembuluh 

darah dapat menyebabkan hipertensi (Lip and Hall, 2007). Pasien dengan CKD 

akan mengalami penurunan masa ginjal yang akan menyebabkan penurunan 

kemampuan ginjal dalam mengekskresi garam dan air. Hal tersebut akan 

mengakibatkan penumpukan garam dalam tubuh yang secara tidak langsung 

meningkatkan volume cairan ekstrasel. 

Seluruh mekanisme yang mengakibatkan kenaikan volume cairan ekstrasel 

akan meningkatkan tekanan arteri. Saat volume cairan ekstrasel meningkat, 

volume darah akan meningkat yang mengakibatkan peningkatan tekanan 

pengisian sirkulasi rata-rata. Hal tersebut akan meningkatkan aliran balik darah 

vena ke jantung yang juga akan meningkatkan curah jantung. Bila curah jantung 

meningkat, aliran darah di seluruh jaringan tubuh akan meningkat sehingga 

mekanisme autoregulasi akan menyebabkan konstriksi pembuluh darah diseluruh 

tubuh. Pada akhirnya, karena tekanan arteri sama dengan curah jantung dikali 

tahanan perifer total, maka peningkatan sekunder pada tahanan perfier total yang 

disebabkan oleh mekanisme autoregulasi sangat membantu dalam meningkatkan 

tekanan arteri (Guyton dan Hall, 2006). 
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2. 7 Manifestasi Klinis CKD 

CKD memiliki sindrom klinis yang berkembang secara diam-diam. Dimulai 

dengan gejala nonspesifik seperti mual dan muntah, kemudian akan semakin 

parah hinggai stadium 5 GFR turun di bawah 15 ml/menit. Perkembangan dan 

progresifitas CKD bersifat tersembunyi namun berbahaya. Pasien dengan stadium 

1 atau 2 CKD biasanya tidak memiliki gejala atau gangguan metabolik, baru 

setelah masuk pada stadium 3 sampai 5, tanda-tanda akan mulai bermunculan (Joy 

et al, 2008).  

Pasien dengan CKD akan mengalami gangguan anoreksia, penurunan berat 

badan, insomnia, lemah, dysgeusia, hipertensi, anemia, asidosis, hipokalsemia, 

hiperfosfatemia, dan hiperkalemia (Joy et al, 2008). Gangguan keseimbangan 

elektrolit pada apsien CKD akan menyebabkan peningkatan natrium dan air 

dikarenakan penurunan pada fungsi ekskresinya. Jika kondisi ini terus di biarkan 

dapat menyebabkan retensi cairan, gagal jantung, edema perifer, dan hipertensi 

(Perlman et al, 2014). 

2. 8 Komplikasi CKD 

Pada psien CKD dapat terjadi komplikasi, dari pemeriksaan lab 

menunjukkan gangguan cairan dan elektrolit seperti hipernatremi dan 

hiperkalemi, penurunan bersihan pada kreatinin, bikarbonat yang meningkat 

mengindikasikan adanya asidosis metabolic, serta penurunan hemoglobin dan 

hematokrit yang menunjukkan adanya anemia. Berikut ini beberapa komplikasi 

pada CKD 

2. 8. 1 Keseimbangan Cairan dan Elektrolit 

2. 8. 1. 1 Natrium dan Air 

Pada orang dengan fungsi ginjal normal, keseimbangan natrium 

dipertahankan 120-150 mEq/hari, dan pecahan ekskresi natrium (feNa) adalah 

sekitar 1%-3%. Keseimbangan air juga dipertahankan dengan osmolalitas urin 

yang rata-rata berkisar 500-800 mOsm/Kg. Anosmotic dieresis terjadi karena 

adanya peningkatan feNa yang akan menyebabkan kehilangan air dan penurunan 
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kemampuan ginjal untuk mempertahankan osmolalitas urin. Adanya nokturi pada 

awal CKD yang menandakan adanya fungsi yang tidak normal dalam konsentrasi 

urin (Hudson, 2008) 

2. 8. 1. 2 Homeostatis Kalium 

Keseimbangan kalium juga terutama diatur oleh ginjal melalui sel tubulus 

distal. Pengurangan massa nefron menurunkan sekresi tubular kalium, sehingga 

menyebabkan hiperkalemi (Joy et al, 2008).   

2. 8. 2 Asidosis Metabolik 

Ginjal memainkan peran kunci dalam pengelolaan homeostatis asam-basa 

homeostatis dalam tubuh dengan mengatur ekskresi ion-ion hidrogen. Bikarbonat 

yang disaring melalui glomerulus diserap melalui tubulus ginjal (Joy et al, 2008). 

Individu dengan fungsi ginjal normal akan menghasilkan ion hidrogen yang cukup 

untuk mengambil kembali semua bikarbonat yang telah disaring dan 

mengeluarkan 1 meq/Kg/hari ion hidrogen yang dihasilkan dari metabolisme 

protein makanan. Sebagai akibatnya, ginjal mempertahankan pH konstan cairan 

tubuh melalui dapar ion hidrogen oleh protein, hemoglobin, fosfat dan bikarbonat 

(Hudson, 2008). 

Pada kondisi penurunan fungsi ginjal, reabsorpsi bikarbnat dipertahankan, 

tetapi ekskresi hidrogen menurun karena kemampuan ginjal untuk menghasilkan 

amonia terganggu. Terganggunya keseimbangan H
+
 ini dapat menyebabkan 

asidosis metabolik yang ditandai dengan tingkat serum bikarbonat 15 sampai 20 

mEq/L (15 sampai 20 mmol/L). Kondisi ini umumnya terlihat umumnya ketika 

GFR menurun di bawah 20 sampai 30 ml/menit (Joy et al, 2008).   

2. 8. 3 Komplikasi Kardiovaskular 

2. 8. 3. 1 Perikarditis 

Bila nilai blood urea nitrogen (BUN) mendekati 100 mg/dl, perikarditis 

dapat terjadi. diduga karena retensi toxin metabolit ureum yang menyebabkan 

inflamasi pericardial (Sjamsiah, 2005). 
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2. 8. 3. 2 Gagal Jantung Kongestif 

Pasien dengan CKD cenderung memiliki curah jantung cardiac output (CO) 

yang tinggi akibatnya cairan dari ekstraseluler akan menjadi overload dan anemia. 

Selain itu hipertensi juga membuat beban kerja miokard meningkat sehingga 

kebutuhan oksigen juga meningkat (Sjamsiah, 2005). 

2. 8. 4 Komplikasi Hematologik 

2. 8. 4. 1 Anemia 

Ginjal mengeluarkan 90% eritropoietin  hormon endogen yang diperlukan 

untuk erythropoiesis. Penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan defisiensi 

eritropoietin sehingga erythropoiesis terganggu dan mengakibatkan anemia 

(Stauffer dan Fan, 2014).Perkiraan prevalensi anemia (hemoglobin kurang dari 12 

g/dl) pada pasien dengan GFR lebih besar dari 80 ml/menit/1,73 m
2
 antara 1-30 

%. Prevalensi hemoglobin kurang dari 13 g/dl meningkat secara signifikan pada 

stadium 3 sampai 5 CKD. Anemia dapat menyebabkan gejala kelelahan, 

kelemahan, dan sesak napas. Namun, anemia ringan, terutama bila hadir dalam 

jangka waktu lama, bisa asimtomatik. Pedoman national kidney foundation (NKF) 

KDOQI merekomendasikan untuk mengevaluasi kadar hemoglobin pada semua 

pasien dengan CKD, mencatat peningkatan prevalensi anemia yang dimulai pada 

stadium 3. Pengobatan anemia dapat memperbaiki atau mengatasi gejala dan 

dapat membantu menstabilkan fungsi ginjal (Joy et al, 2008).   

2. 8. 5 Hiperparatiroidisme dan Osteodistrofi Ginjal 

Keseimbangan kalsium dan fosfor dimediasi melalui kompleks interaksi 

hormon dan efeknya terhadap tulang, saluran pencernaan, ginjal dan kelenjar 

paratiroid. Ketidakseimbangan yang relatif rendah pada homeostatid kalsium dan 

fosfor akan menyebabkan hiperparatiroidisme sekunder dalam jangka waktu yang 

pendek dan akan menjadi osteodistrofi ginjal. Pada fungsi ginjal yang menurun 

terjadi penurunan eliminasi fosfat yang menyebabkan hiperpospatemia dan ketika 

bertambah parah akan menyebabkan penurunan konsentrasi serum kalsium. 

Keadaan hipokalsemia ini merupakan stimulus utama untuk pelepasan 

parathyroid hormone (PTH) oleh kelenjar paratiroid, selain itu hiperpospat juga 
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meningkatkan sintesis PTH, dimana dengan adanya PTH ini akan mengakibatkan 

penurunan reabsorbsi fosfor dan meningkatkan reabsorbsi kalsium (Hudson, 

2008). 

2. 9 Penatalaksanaan Terapi CKD 

Tujuan umum terapi dan treatment yang dilakukan adalah untuk menunda 

atau memperlambat progresifitas CKD, meminimalkan perkembangan atau 

tingkat keparahan komplikasi (Dipiro et al, 2015). Penatalaksanaan penyakit ginjal 

kronik meliputi terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya, pencegahan dan terapi 

terhadap kondisi komorbid (comorbid condition), memperlambat perburukkan fungsi 

ginjal, pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular, pencegahan dan 

terapi terhadap komplikasi, terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi 

ginjal (Suwitra, 2009).  . 

2. 9. 1 Terapi Non Farmakologi 

2. 9. 1. 1 Dialisis 

Penyakit ginjal stadium akhir diakibatkan oleh penyakit ginjal kronis 

progresif atau cedera ginjal akut yang tidak dipulihkan. Tanpa terapi penggantian 

ginjal, kematian akibat gangguan metabolik mengikuti dengan cepat. 

Transplantasi adalah perawatan terbaik, tapi karena ada kekurangan organ, pasien 

biasanya memulai dialisis sambil menunggu transplantasi. Dialisis mulai 

mengobati atau mencegah hiperkalemia yang mengancam jiwa, asidosis, atau 

edema paru hipervolemik, atau untuk mengobati komplikasi gagal ginjal kronis 

seperti perikarditis, neuropati, kejang, dan koma (O’callaghan et al, 2009).   

2. 9. 1. 1. 1 Hemodialisis 

Penggantian ginjal modern menggunakan dialisis untuk menghilangkan zat 

terlarut yang tidak diinginkan melalui difusi dan hemofiltrasi. Prinsip dialisis 

darah dipisahkan dari cairan yang sesuai dengan membran semipermeabel, 

elektrolit dan zat lainnya berdifusi melintasi membran sampai tercapai 

ekuilibrium. Pada hemodialisis, menggunakan membran sintetis. Prinsip 

hemofiltrasi mirip dengan filtrasi glomerulus. Jika darah itu dipompa pada 
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tekanan hidrostatik yang lebih tinggi daripada cairan di sisi lain membran, maka 

air dalam darah dipaksa melalui membran dengan ultrafiltrasi, membawa serta 

elektrolit terlarut dan zat lainnya (Chris O ’ Callaghan et al, 2009). Dalam 

bentuknya yang paling umum, hemodialisis adalah pengobatan Terapi berbasis 

center diberikan tiga kali seminggu untuk Periode berkisar antara 2,5 sampai 5 

jam. Paling umum, itu dilakukan di fasilitas perawatan penuh seperti rumah sakit 

(Pereira et al, 2005) 

Pergerakan dari sirkulasi ke sirkuit dialisis bisa menyebabkan hipotensi. 

Over-agresif dialisis awal dapat menyebabkan disekuilibrium dialisis, sebagai 

akibat dari perubahan osmotik di otak karena turunnya urea plasma. Efeknya yang 

muncul mual, sakit kepala hingga kejang dan koma (O’callaghan et al, 2009).   

2. 9. 1. 1. 2 Dialisis Peritoneal 

Pada dialisis peritoneal, fluida diinfuskan melalui tabung ke dalam rongga 

peritoneum. Air dan zat terlarut kemudian bergerak melintasi membran peritoneal 

semipermeabel. Membran terdiri dari tiga lapisan: mesothelium, interstitium, dan 

dinding kapiler peritoneum. Air bergerak dari plasma ke larutan dialisat dengan 

kandungan glukosa tinggi oleh osmosis. Molekul lain, seperti asam amino, dapat 

digunakan sebagai pengganti glukosa cairan dialisis. Solutes bergerak dengan air 

dan juga bergerak dengan difusi ke cairan dialisis. Dialisis peritoneal lebih lambat 

dari hemodialisis, jadi hipotensi, hipoksia, disritmia, dan disekuilibrium jarang 

terjadi. Dialisis peritoneal dapat membersihkan beberapa racun uremik lebih baik 

daripada hemodialisis, namun ada batas jumlah dialisis (O’callaghan et al, 2009).  

2. 9. 1. 2 Tranplantasi Ginjal 

Sebelum operasi, pasien harus dievaluasi terkait faktor-faktor yang dapat 

berdampak negatif terhadap hasil transplantasi (lihat tabel 2. 4). Manajemen pasca 

operasi bisa dipersulit apabila terdapat masalah pada kontrol glikemik, 

gastroparesis, penyembuhan luka, hipertensi, malnutrisi, dan retensi urin.  Pada 

transplantasi ginjal dapat terjadi penolakan seluler dan penolakan vaskular. 

Penolakan seluler dimediasi oleh sel dan ditangani dengan terapi antibodi atau 

obat. Penolakan vaskular lebih agresif dan seringkali dimediasi antibodi. Biasanya 

terjadi kerusakan dan pertukaran plasma digunakan untuk menghilangkan 
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antibodi. Infeksi cytomegalovirus (CMV) dapat menyebabkan demam, retinopati, 

hepatitis, enteritis, pneumonitis, dan trombositopenia. Pengobatannya adalah 

dengan gansiklovir, foscarnet, atau cidofovir (Pireira et al, 2005).  

Tabel II. 4 Tabel Evaluasi Pasien (Pireira et al, 2005) 

Masalah Evaluasi 

Akses Vaskular 
Pemeliharaan vaskulatur dan penilaian awal untuk 

fistula 

Kontrol Glikemik Hemoglobin A1c, pemantauan glukosa darah 

Angina 
infark miokard Latihan treadmill test, P-thallium, 

echocardiography, kateterisasi 

Kerusakan visual Evaluasi mata 

Ulkus kaki Evaluasi Podiatrik 

Penyakit vaskular perifer Studi aliran Doppler, amputasi anggota badan 

Gastroparesis 
Studi pengosongan lambung,  Masalah neuropatik 

Elektromiogram, konsultasi neurologi 

Masalah neuropatik Elektromiogram, konsultasi neurologi 

Malnutrisi 
Tingkat serum albumin, konseling diet, 

pemeriksaan fisik 

2. 9. 2 Terapi Farmakologi 

2. 9. 2. 1 Anemia 

Anemia didefinisikan sebagai berkurangnya kadar hemoglobin (Hb) dalam 

darah dimana kadar hemoglobin (Hb) <12 g/dl pada wanita dan <13,5 g/dl pada 

pria. Pada pasien anemia umumnya kekurangan vitamin misalnya B12 dan folat. 

Defisiensi zat besi merupakan keadaan umum pada pasien CKD (Besarab 2011). 
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Terganggunya proses eritropoiesis dikarenakan dua penyebab utama. Pertama 

karena multiplikasi sel terhambat karena sintesis Deoxyrib Nucleic Acid (DNA) 

tidak mencukupi hal ini terjadi pada kekurangan vitamin B12 atau asam folat 

(anemia hiperkromik makrositik) terapi untuk anemia ini dengan menggunakan 

asam folat. Kedua Sintesis hemoglobin terganggu  karena kekurangan zat besi 

(anemia hipokromik mikrositik). Fe2+ adalah penyusun hemoglobin terapi untuk 

anemia ini dengan menggunakan menggunakan fero sulfat (Lullman et al, 2000). 

Anemia juga dapat diatasi oleh eritropoietin eksogen dan pemberian packed red 

cell (PRC) eritropoietin diberikan untuk pasien yang menerima perawatan dialisis 

atau pasien derajat ringan insufisiensi ginjal (Mustonen, 2005). 

2. 9. 2. 2 Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik kronis adalah komplikasi yang umum terjadi 

CKD dan berkontribusi pada perkembangan penyakit ginjal. Diet tinggi asam juga 

terbukti memperburuk fungsi ginjal dapat menyebabkan progresifitas penyakit 

ginjal melalui beberapa mekanisme, termasuk peningkatan jumlah amonia pada 

nefron yang menyebabkan aktivasi jalur komplemen alternatif dan peningkatan 

kadar endotelin-1 dan aldosteron di ginjal. Masing-masing faktor ini dapat 

menyebabkan cedera pada tubulus-interstisial yang menyebabkan penurunan 

fungsi ginjal (Chen dan Abramowitz, 2014) 

Pada pasien asidosis metabolik jika konsentrasi serum bikarbonat lebih 

rendah dari 18 mmol/l, atau di bawah 15 mmol/l harus dikoreksi. Dapat diberikan 

obat-obatan pengikat kalsium seperti Na Bikarbonat, Asam Sitrat, Kalsium 

Karbonat, Kalsium Asetat. kalsium karbonat 2-6 gram per hari, kadang juga 

natrium bikarbonat 1-6 gram per hari. Tujuannya adalah untuk menjaga 

konsentrasi standar bikarbonat yaitu 20 mmol/l (Mustonen, 2005). 

2. 9. 2. 3 Edema 

Penderita CKD akan mengalami gangguan keseimbangan elektrolit, 

diantaranya adalah peningkatan kadar natrium dan air akibat penurunan pada 

fungsi ekskresinya. Hal ini akan menyebabkan peningkatan teksanan hidrostatik 

intravaskular sehingga cairan cenderung untuk berpindah ke ruang interstitial. 



26 

 

 
 

Pada penderita CKD akan mengalami proteinuria hal ini akan menyebabkan tubuh 

mengalami hipoalbumin yang akan mengganggu keseimbangan tekanan onkotik 

pembuluh darah. Cairan akan berpindah dari intravaskular menuju ekstravaskular 

sehingga terjadi edema. Umumnya pasien-pasien ini akan direkomendasikan 

untuk mendapatkan terapi diuretik (McPhee, 2006).  

Diuretik digunakan secara klinis untuk mengurangi edema dan mengobati 

hipertensi yang berhubungan dengan gangguan jantung, ginjal dan gangguan hati. 

Terdapat tiga jalan  untuk memobilisasi cairan edema, yaitu memperbaiki 

penyakit yang mendasari, membatasi asupan Na
+
 dan mengatur penggunaan 

diuretik. Tindakan yang paling diinginkan adalah memperbaiki penyakit utama. 

Namun hai ini sering tidak mungkin dilakukan. Pembatasan asupan Na
+ 

merupakan pendekatan utama nonfarmakologis yang banyak dilakukan untuk 

pengobatajn edema dan hipertensi dan harus dilakukan namun kepatuhan adalah 

kendala utama. Oleh karena itu diuretik tetap menjadi landasan untuk pengobatan 

edema, terutama yang disebabkan oleh gagal jantung kongestif, ascites, gagal 

ginjal kronis atau sindroma nefrotik (Brunton et al, 2008). 

2. 9. 2. 4 Hiperkalemi 

Hiperkalemia biasanya mewakili sekresi kalium urin yang berkurang atau 

pelepasan akut kalium dari sel atau kegagalan kalium masuk kedalam sel. 

Hiperkalemia tidak berlanjut kecuali ada gangguan ekskresi ginjal. Jika sel dalam 

darah sampel diberi hemolitik, kalium intraselular akan dilepaskan ke plasma dan 

ini dapat menyebabkan peningktan potassium plasma secara drastis (O’callaghan 

et al, 2009).  

Terapi pada hiperkalemi yang diberikan pertama adalah kalsium glukonat 

atau kalsium klorida tapi terapi  ini hanya efektif dalam waktu singkat. Dalam 

jangka menengah, kalium dapat dimasukkan ke dalam sel dengan pemberian 

insulin, dikombinasikan dengan glukosa, untuk mencegah hipoglikemia. β2 - 

agonis juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Pemberian natrium bikarbonat 

menghasilkan alkalosis sementara, yang juga mendorong pergerakan intraselular 

potasium (Chris O ’ Callaghan et al, 2009).   
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2. 9. 2. 5 Hiperpospatemi 

Hiperfosfatemia dapat terjadi akibat berkurangnya ekskresi fosfat urin, 

asupan fosfat yang berlebihan, atau pelepasan fosfat dari sel. Gagal ginjal adalah 

penyebab tersering hyperphosphatemia berat. Karena PTH meningkatkan ekskresi 

fosfat, hipoparatiroidisme dapat menyebabkan hiperfosfatemia. Kelebihan vitamin 

D meningkatkan penyerapan fosfat berlebih pada usus dan  hyperphosphatemia. 

Kemoterapi, lisis tumor, dan rhabdomyolysis melepaskan fosfat dari sel 

(O’callaghan et al, 2009).  

Gambaran klinis termasuk hipokalsemia jika ada, seperti tetani. Jika fosfat 

meningkat dan kalsium tidak rendah, kalsifikasi jaringan lunak bisa terjadi. 

Pengobatannya adalah dengan hidrasi dengan garam, yang meningkatkan fosfatia 

jika fungsi ginjal normal (O’callaghan et al, 2009).  

Terapi yang peling efektif untuk mengatasi hiperfosfatemia adalah 

menurunkan absorbs fosfat didalam pencernaan menggunakan phosphate binder. 

Manifetasi dari hiperfosfatemia adalah hipokasemia dan tetani, untuk terapinya 

dapat diberikan garam kalsium melaui IV. 

2. 9. 2. 6 Hipertensi 

Pengobatan hipertensi adalah hal yang penting dalam terapi pasien CKD, 

Tujuan terapi antihipertensi di CKD adalah menurunkan tekanan darah, 

memperlambat perkembangan CKD, untuk mencegah komplikasi kardiovaskular 

dan untuk proteksi ginjal sendiri (Suwitra, 2009). 

Penurunan fungsi ginjal biasanya terkait dengan kenaikan tekanan darah, 

dan peningkatan tekanan darah dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal (Judd 

and Calhoun, 2015). Sangat penting untuk mengobati hipertensi dan 

memperlambat perkembangan CKD. Beberapa antihipertensi yang diguanakan 

seperti angiotensin converting enzim inhibitor (ACE-inhibitor), angiotensin 

reseptor blocker (ARB), calcium channel blocker (CCB), diuretik dan beta 

blocker (Mustonen 2005). Terapi hipertensi pada sistem renein-angiotensin seperti 

ACE-inhibitor dan ARB merupakan pilihan untuk pengobatan CKD dengan 

proteinuria. Golongan CCB merupakan pilihan terapi untuk CKD dengan 

proteinuria (Cohen dan Townsend, 2011). Pada diuretik golongan tiazid tidak 
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efektif digunakan jika kadar kreatinin serum berada diatas 200 µmol/l,  diuretik 

(Mustonen 2005). 

 

Gambar 2. 4 Algoritma Manejemen Hipertensi Untuk Pasien dengan CKD 

(Joy et al, 2008) 

2. 9. 2. 6. 1 Angiotensin Converting Enzim Inhibitor (ACE-Inhibitor) 

Penggunaan ACE-inhibitor dapat menurunkan tekanan darah melalui 

penurunan resistensi perifer tanpa di sertai dengan perubahan curah jantung, 

denyut jantung maupun laju filtrasi glomerulus. Mekanisme kerja obat golongan 

ini melalui penghambatan sistem renin angiotensin aldosteron (RAA). Renin 

merupakan enzim yang diekskresi terutama dari sel justa glomerular di bagian 

arteriol aferen ginjal dan menyebabkan perangsangan pada sistem RAA sehingga 

menurunkan tekanan darah, penurunan konsentrasi ion natrium sehingga dapat 
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menurunkan tekanan darah, nyeri atau stres. Pada sistem RAA  kerja ACE-

inhibitor adalah menghambat kerja enzim ACE yaitu suatu enzim yang dapat 

menguraikan angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II merupakan 

suatu vasokontraktor yang potensial merangsang korteks adrenal untuk 

menyintesis dan mengekskresi aldosteron dan secara langsung menekan pelepasan 

renin (Syamsudin, 2011).  

Penghambat ACE memiliki peran yang sangat berguna dalam mengobati 

pasien dengan penyakit ginjal kronis karena protein ini mengurangi proteinuria 

dan menstabilkan fungsi ginjal (Katzung et al, 2015). ACE-inhibitor efeknya 

menghambat metabolisme bradikinin menjadi inaktifnya, sehingga terjadi 

penumpukan bradikinin. Bradikinin merupakan vasodilator, dimana ACEI akan 

menghambat bradikinin terdegradasi, bradikinin yang menumpuk akan akan 

menstimulasi pembentukan prostasiklin yang dapat menyebabkan relaksasi 

endotelium sehingga terjadi vasodilatasi. Namun pada CKD stage V efek 

renoprotektif tidak bisa lagi dipertahankan sehingga akan menyebabkan 

angiotensin II menjadi terbentuk dimana angiotensin II dapat menyebabkan 

migrasi sel glomerulus, proliferasi sel tubular dan peningkatan ekskresi protein 

urin yang dimediasi melalui angiotensin II reseptor tipe 2 yang tidak di blokir oleh 

terapi renin angiotensin aldosteron system (RAAS) (Rosing. K et al, 2003). 

Tabel II. 5 Profil Golongan Obat ACE Inhibitor (Syamsudin, 2011) 

ACE 

Inhibitor 

Dosis 

(mg/Hari) 

Onset 

(Jam) 

Durasi 

(Jam) 
Eliminasi 

Captopril 
24-450 

(b.i.d – t.i.d) 
0,5-1 2-6 

50 % dimetabolisme hati 

dan di ekskresikan di ginjal 

Enalapril 2,5-40 1-2 ≤ 24 Ginjal 

Lisinopril 20 2-4 ≥ 36 Ginjal 

Ramipril 
2,5-20 

(q.d – b.i.d) 
1-2 ≤ 24 Ginjal 

Fosinipril 
10-80 

(q.d) 
1-2 ≤ 24 Hati dan Ginjal 

Benezepril 10-80 0,5-1,5 < 24 Ginjal 

Quinapril 10-80 1-2 ≤ 24 Ginjal 



30 

 

 
 

2. 9. 2. 6. 2 Angiotensin Reseptor Blocker (ARB) 

Obat ini bekerja bekerja mempengaruhi jalur rennin angiotensin dengan 

memblok kerja semua angiotensin II yang terbentuk baik melalui jalur ACE atau 

non ACE. ARB juga secara selektif memblok kerja angiotensin II pada reseptor 

AT1, sehingga obat ini mampu menurunkan tekanan darah dengan kelebihan 

kemampuan melindugi organ-organ lain (Syamsudin, 2011). 

Angiotensin II seharusnya bekerja pada reseptor AT1akan diblok oleh ARB 

sehingga terjadi penurunan tekanan darah, penurunan retensi air dan natrium, 

serata penurunan aktifitas sel yang merugikan. Sedangkan angiotensin II yang 

terakumulasi akan bekerja di reseptor AT2 dengan efek berupa vasodilatasi dan 

antiproliferasi (Syamsudin, 2011). Pada penggunannya golongan ARB yang dapat 

digunakan antara lain yaitu valsartan dan losartan (Nafrialdi, 2007). 

Pada praktiknya penggunaan ACE-inhibitor ataupun ARB merupakan first 

line terapi pada penggunaan antihipertensi dengan disertai gangguan ginjal dan 

apabila sudah tidak memberikan efek yang signifikan baru di berikan terapi CCB 

golongan dihidropiridin karena mempunyai efek mengurangi tegangan perifer dan 

vasodilatasi yang memungkinkan penurunan tekanan darah dan diberikan loop 

diuretik apabila keadaan cairan ekstraselulernya terjadi peningkatan yang ditandai 

dengan adanya edema (Canadian journal of cardiology, 2012). Obat golongan 

ARB diantaranya Losartan, Valsartan, Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, 

Olmesartan, 

2. 9. 2. 6. 3 Calcium Channal Blocker (CCB) 

Ion kalsium berperan penting dalam mengatur kontraksi otot polos dan 

rangka. Antagonis kalsium banyak digunakan dalam pengobatan hipertensi 

dengan cara menghambat masuknya ion kalsium kedalam sel otot polos melalui 

penghambatan kanal ion kalsium (Syamsudin, 2011). 

CCB dibagi menjadi dua golongan yaotu golongan dihydropiridin dan 

golongan non-dihydropiridin. Obat yang termasuk dihydropiridin yaitu nifedipin, 

nikardipin, nimodipin, amlodipin, felodipin dan isardipin. Sedangkan yang 

termasuk golongan non-dihydropiridin yaitu verapamil dan diltiazem. Semua 
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CCB dapat digunakan secara efektif dalam penggunaan tunggal untuk pengobatan 

hipertensi ringan sampai sedang (Brunton et al, 2011).   

CCB dapat melindungi fungsi ginjal yang ada dengan mekanisme 

menghambat langsung reabsorbsi natrium di tubulus distal, dengan menghambat 

sintesis aldosteron dan dengan peningkatan aktifitas pada atrial natriuretic peptide. 

Pada umumnya, CCB dapat meningkatkan laju filtrasi glomerulus dengan 

pelebaran atriol pada aferen ginjal. CCB dapat membantu memperlambat 

kemajuan penyakit ginjal. CCB yang digunakan tanpa terapi pada sistem RAA 

dapat meningkatkan hiperfiltrasi pada glomerulus dan tidak renoprotective 

(Donna, 2005). Obat golongan CCB diantaranya Amlodipine, Clevidipine, 

Diltiazeme, Felodipine, Isradipine, Nicardine, Nifedipine, Nisoldipine, Verapamil 

2. 9. 2. 6. 4 Beta Blocker 

Mekanisme kerja obat ini dengan menurunkan cardiac output dan 

kontraktilitas jantung, mengurangi pelepasan substan adrenergic, menghambat 

pelepasan noreepinefrin peripheral dan menurunkan pelepasan renin pada ginjal 

(Saseen, 2009). Obat golongan beta blocker diantaranya Acebutolol, Acetonolol, 

Betaxolol, Bisoprolol, Carteolol, Carvedilol Esmolol, Labetol, Metoprolol, 

Nedolol, Nebivolol, Penbotatol, pendilol, propanolol, Timolol 

2. 9. 2. 6. 5 Alfa Blocker 

Mekanisme kerja obat ini yaitu menghambat penyerapan katekolamin di 

otot polos dan menyebabkan vasodilatasi. Walaupun efektif dalam menurunkan 

tekanan darah, tetapi memiliki efek samping yang besar juga (Saseen, 2009). Alfa 

blocker tidak memerlukan penyesuaian dosis pada pasien CKD. Dalam beberapa 

penelitian, obat ini digunakan pada hipertensi CKD untuk pengobatan hipertensi. 

Tetapi penggunannya dibatasi dikarenakan dapat meningkatkan volume plasma. 

Obat ini merupakan pilihan kedua pada pasien CKD, karena memiliki efek yang 

menguntungkan dengan penghambatan reseptor alfa-1 yang bisa digunakan pada 

pasien hipertrofi prostat dan hiperlipedemia (NKF-DOQI, 2002). Pada 

penggunaannya alfa blocker yang dapat digunakan yaitu prazosin, terazosin, 

ataupun doksazosin (Nafrialdi, 2007).  
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2. 9. 2. 6. 6 Diuretik 

Terapi antihipertensi pada CKD mencakup pengolahan natrium dan sistem 

renin angiotensin. Gangguan ginjal berat akan mengurangi ekskresi natrium serta 

menyebabkan hipervolemik dan hipertensi (O’Callaghan, 2009). Bila ini terjadi 

terapi diuretik atau dialisis diperlukan untuk mengendalikan edema dan tekanan 

darah (Perlman et al, 2014).  

Diuretik umumnya diperlukan di CKD untuk mengendalikan perluasan 

volume cairan ekstraselular dan efeknya pada tekanan darah. The seventh report 

of the Joint National Commitee on the prevention, detection, evaluation and 

treatment of high blood pressure merekomendasikan diuretik sebagai agen pilihan 

pada populasi umum dengan hipertensi esensial untuk menurunkan tekanan darah 

dan mengurangi risiko CVD (JNC VII, 2003).  

Diuretik dapat meningkatkan khasiat banyak agen, terutama ACE-inhibitor. 

Pasien yang diobati dengan vasodilator kuat seperti hydralazine atau minoxidil 

biasanya memerlukan diuretik simultan karena vasodilator menyebabkan 

penyimpanan garam dan air yang signifikan (Katzung et al, 2015). Beberapa kelas 

diuretik yang tersedia untuk digunakan di CKD termasuk loop diuretik, thiazides 

dan diuretik hemat kalium (KDOQI, 2004). 

Dalam memilih diuretik untuk penderita penyakit ginjal, ada sejumlah 

keterbatasan penting. Acetazolamide biasanya harus dihindari karena bisa 

memperburuk asidosis. Diuretik hemat kalium dapat menyebabkan hiperkalemia. 

Diuretik thiazide sebelumnya dianggap tidak efektif bila GFR turun di bawah 30 

mL/min. Baru-baru ini, telah ditemukan bahwa terapi gabungan furosemid dan 

hydrochlorothiazide (HCTZ) dapat memberikan manfaat lebih, karena 

menunjukkan penurunan tekanan darah yang lebih rendah dan peningkatan 

ekskresi natrium yang lebih tinggi (Dussol et al, 2012). Diuretik bekerja dengan 

cara menghambat reabsorpsi air, natrium atau klorida di bagian tertentu dalam 

tubulus ginjal. (Yancy et al., 2013). Dengan berkurangnya volume cairan 

ektraseluler, aliran balik vena, dan tekanan pengisian ventrikel (preload) setelah 

pemberian diuretik, maka edema perifer dan kongesti paru akan berkurang 

(Gunawan et al,  2011). 
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Gambar 2. 5 Farmakodinamika Terapi Diuretik (Ter Maaten, J. M. et 

al..2015) 

 

Gambar 2. 6 Perubahan Pola Elektrolit Saluran Kemih dan pH Tubuh 

Sebagai Respon Terhadap Obat Diuretik 
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2. 9. 2. 6. 6. 1 Loop Diuretik 

Loop diuretik adalah agen diuretik yang paling banyak digunakan saat ini. 

Loop diuretik (furosemid, bumetanide, torsemide) dengan mekanisme 

menghambat protein transport ion tertentu Na
+
, K

+
, 2Cl

-
 pada lengkung Henle 

(Aldredge et al., 2013). Loop diuretik secara selektif menghambat reabsorpsi 

NaCl dalam TAL. Karena kapasitas absorptif NaCl yang besar dari segmen ini 

(Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 1. 1 Farmakokinetik 

Diuretik loop cepat diserap. Mereka dieliminasi oleh ginjal dengan filtrasi 

glomerulus dan sekresi tubular. Penyerapan torsemide oral lebih cepat (1 jam) 

dibandingkan dengan furosemid (2-3 jam) dan hampir sama tuntasnya dengan 

pemberian intravena. Durasi efek untuk furosemid biasanya 2-3 jam dan 

torsemide adalah 4-6 jam(Katzung et al 2015).  

Furosemid, bumetanida, dan torsemide terikat secara ekstensif terhadap 

protein plasma, pengiriman obat ini ke tubulus dengan penyaringan terbatas. 

Namun, mereka disekresikan secara efisien oleh sistem transportasi asam organik 

di tubulus proksimal, dan dengan demikian mendapatkan akses ke tempat 

pengikatan mereka pada Na
+
, K

+
, 2Cl

-
 dalam membran luminal (Brunton et al, 

2011). 

Sekitar 65% furosemid diekskresikan tidak berubah dalam urin, dan sisanya 

dikonjugasikan ke asam glukuronat di ginjal. Jadi, pada pasien dengan penyakit 

ginjal, t1/2 eliminasi furosemid berkepanjangan. Sebaliknya, bumetanide dan 

torsemide memiliki metabolisme hati yang signifikan  (Brunton et al, 2011). 

Furosemide cukup cepat diserap dari saluran gastrointestinal ketersediaan oral 

furosemid sekitar 60 sampai 70% namun absorbsinya bervariasi, sebaliknya, 

ketersediaan oral bumetanide dan torsemide sangat tinggi (Sweetmanet al, 2009). 
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Tabel II. 6 Loop Diuretik (Brunton et al, 2011) 

Drug Structure 
Relative 

Potency 

Oral 

Avaibinility 

t1/2 

(Hours) 

Route of 

Elimination 

Furosemide 

(Lasix) 

 

1 ~60% ~1,5 
~65% R 

~35% M 

Bumetamide 

(Bumex) 

 

40 ~80% ~0,8 
~62% R 

~38% M 

Ethacrynic 

Acid 

(Edecrin) 

 

0,7 ~100% ~1 
~67% R 

~33% M 

Torsemide 

(Demadex) 

 

3 ~80% ~3,5 
~20% R 

~80 M 

Keterangan: 

R: Renal; M: Metabolism; ID: Insufficient Data. 

2. 9. 2. 6. 6. 1. 2 Farmakodinamik 

Loop diuretik menghambat sistem transport  Na+/K+/2Cl- di ascending limb 

tebal pada lengkung henle. Dengan menghambat pratranspor ini, diuretik tersebut 

menurunkan reabsorbsi NaCl dan juga mengurangi potensial positif lumen normal 

yang didapat dari daur ulang K+. Efek diuretik furosamid dapat menyebabkan 

penurunan natrium, klorida, air dan mineral lainnya (Shchekochikhin D et al, 

2013). 

2. 9. 2. 6. 6. 1. 3 Indikasi Klinis 

Penggunaan terapeutik: Diuretik loop adalah obat pilihan untuk mengurangi 

edema paru akut dan edema perifer akut atau kronis yang disebabkan oleh gagal 

jantung atau kerusakan ginjal. Loop diuretik memiliki onset yang cepat terutama 
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bila diberikan secara intravena, obat ini berguna dalam situasi darurat seperti 

edema paru akut. Loop diuretik berguna dalam mengobati hipertensi, terutama 

pada individu dengan berkurang fungsi ginjal. Loop diuretik dapat mengurangi 

volume plasma dan juga ketahanan perifer total. Loop diuretik juga berguna 

dalam pengobatan hiperkalemia dan hiperkalsemia karena Penggunaan diuretik 

langit-langit tinggi (Tripathi KD, 2013). 

2. 9. 2. 6. 6. 1. 4 Efek Samping 

Efek samping yang paling umum adalah ketidak seimbangan cairan dan 

elektrolit termasuk hiponatremia, hipokalemia, dan alkalosis hipoklorida, terutama 

setelah atau penggunaan loop diuretik dalam dosis besar jangka panjang 

(Sweetmanet al, 2009). Loop diuretik dapat menyebabkan ototoxicity (Kehilangan 

pendengaran reversibel)terutama bila digunakan bersamaan dengan obat ototoxic 

lainnya (misalnya antibiotik aminoglikosida). Asam ethacrynic memiliki resiko 

menyebabkan tuli. Loop diuretik juga dapat menyebabkan hiperurisemia asam 

ekosemida dan etakrilat bersaing dengan asam urat untuk sistem sekretori ginjal, 

sehingga menghalangi sekresi dan dapat menyebabkan atau memperburuk 

serangan gout Efek samping lainnya meliputi hiperglikemia, meningkatkan kadar 

kolesterol dan trigliserida, ruam kulit, fotosensitifitas, parestesi, depresi sumsum 

tulang, dan gangguan gastro intestinal(Whalen Karen, 2015). 

Kontraindikasi penggunaan loop diuretik meliputi pasien dengan 

hiperkalemi dan deplesi volume berat, hipersensitivitas terhadap sulfonamida 

(untuk diuretik loop berbasis sulfonamida Furosemide, Bumetanide dan 

Torasemide), dan anuria tidak responsif terhadap dosis percobaan loop diuretik. 

Interaksi obat dapat terjadi saat diuretik loop dikombinasi denganaminoglikosida, 

carboplatin, paclitaxel dan beberapa agen lainnya (sinergisme ototoxicity). 

Antikoagulan (aktivitas antikoagulan yang meningkat).Digitalis glikosida 

(peningkatan aritmia). Lithium (peningkatan kadar lithium dalam plasma). 

Propranolol (peningkatan kadar propranolol dalam plasma). sulfonilurea 

(hiperglikemia). Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID) (penurunan 

efektifitas diuretik dan toksisitas salisilat saat diberikan dengan salisilat dosis 

tinggi). Probenecid (penurunan efektifitas diuretik).Diuretik thiazide ( waspadai 
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msinergisme aktivitas diuretik keduanya obat yang menyebabkan diuresis 

mendalam). Amfoterisin B (peningkatan potensi nefrotoksisitas dan toksisitas dan 

intensifikasi ketidakseimbangan elektrolit) (Brunton et al, 2011). 

Tabel II. 7 Dosis Golongan Loop Diuretik(Katzung et al, 2015) 

Obat 
Dosis oral/hari 

Bumetanide 0,5 - 2 mg 

Ethacrynic Acid 50 – 200 mg 

Furosemide 20 -80 mg 

Torasemide 5 – 20 mg 

Tabel II. 8 Golongan Loop Diuretik (Katzung et al, 2015) 

Obat 
Mekanisme 

Aksi 
Efek 

Penggunaan 

Klinis 

Farmakokinetik, 

Toksisitas, Interaksi 

Furosemide Menghambat 

transport 

Na/K/2Cl di 

lengkung henle 

Peningkatan 

ekskresi NaCl 

yang ditandai, 

pemborosan 

K, alkalosis 

metabolik 

hipokalemi, 

peningkatan 

kadar Ca dan 

Mg dalam 

urine 

Edema paru, 

edema perifer, 

hipertensi, 

hiperkalsemia 

akut atau 

hiperkalemia, 

gagal ginjal 

akut, overdosis 

anion 

Sediaan oral dan 

parenteral 

lama kerja: 
2-4 jam 

Toksisitas: 
Ototoxicity, 

hypokalemia, K 

wasting, 

hyperuricemia, 

hypomagnesemia 

Bumetanide, 

Torasemide 

Agen loop sulfonamida seperti furosemid 

Ethacrynic 

Acid 

Bukan sulfonamida tapi memiliki aktivitas loop yang khas dan beberapa 

tindakan uricosuric 

2. 9. 2. 6. 6. 2 Diuretik Tiazid 

Diuretik tiazid bekerja dengan menghambat Na
+
/Cl

-
 cotransporter di tubulus 

convoluted distal. Secara umum, agen ini adalah diuretik lemah dibandingkan 

dengan kerja agen loop diuretik. Diuretik thiazide menghambat transport NaCl 

terutama di distal convoluting tubulus (DCT). Namun, beberapa anggota 

kelompok ini mempertahankan aktivitas penghambatan anhidrase karbonat yang 

signifikan. Thiazide prototipikal adalah hidroklorotiazida  (Katzung et al, 2015). 

Semua thiazide disekresikan oleh sistem sekretori asam organik di tubulus 

proksimal dan bersaing dengan sekresi asam urat oleh sistem itu. Akibatnya, 

penggunaan thiazide bisa menurunkan sekresi asam urat dan meningkatkan kadar 

asam urat serum  (Katzung et al, 2015). 
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2. 9. 2. 6. 6. 2. 1 Farmakokinetik 

Semua obat-obatan golongan thiazides diserap dengan baik secara oral. 

Onset dari obat-obat thiazide dimulai dalam waktu 1 jam, namun durasinya 

bervariasi 6-48 jam. Agen yang larut dalam lipid memiliki volume distribusi yang 

lebih besar beberapa juga terikat pada jaringan (Tripathi KD, 2013). 

Chlorothiazide tidak terlalu larut dalam lipida dan harus diberikan dalam dosis 

yang relatif besar ini adalah satu-satunya thiazide yang tersedia untuk pemberian 

parenteral. Semua thiazides disekresikan oleh sistem sekretori asam organik di 

tubulus proksimal dan bersaing dengan sekresi asam urat oleh sistem itu. 

Akibatnya, penggunaan thiazide bisa menghambat sekresi asam urat dan 

meningkatkan kadar asam urat serum (Katzung et al, 2015) 

Tabel II. 9 Diuretik Tiazid (Brunton et al, 2011) 

Drug Structure 
Relative 

Potency 

Oral 

Avaibinility 

t1/2 

(Hours) 

Route of 

Elimination 

Bendroflumethiazide 

(Naturetin) 

 

10 ~100% ~3 - 3,9 
~30% R 

~70% M 

Chlorothiazide 

(Diuril) 

 

0,1 

~9-56% 

(dose 

dependent) 

~1,5 
R 

 

Hydrochlorothiazide 

(Hydrodiuril) 

 

1 ~70% ~2,5 
R 

 

Hydroflumethiazide 

(Saluron) 

 

1 ~50% ~1,7 
~40-80% R 

~20-60% M 

Methyclothiazide 

(Enduron) 

 

10 ID ID M 

Polythiazide 

(Renese) 

 

25 ~100% ~25 
~25% R 

~75% U 
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Lanjutan dari halaman 38 

Drug Structure 
Relative 

Potency 

Oral 

Avaibinility 

t1/2 

(Hours) 

Route of 

Elimination 

Trichlormethiazide 

(Naqua) 

 

25 ID 2,3 – 7,3 R 

Chlorthalidone 

(Hygroton) 

 

1 ~65% ~47 

~65% R 

~10% B 

~25% U 

Indapamide 

(Lozol) 

 

20 ~93% ~14 M 

Metolazone 

(Mykrox, Zaroxolyn) 

 

10 ~65% ID 

~80% R 

~10% B 

~10% M 

Quinethazone 

(Hydomox) 

 

1 ID ID ID 

Keterangan: 

R: ekskresi ginjal dari obat utuh; M: metabolisme; B, ekskresi obat utuh ke 

empedu; U: jalur penghapusan yang tidak diketahui; ID: data tidak mencukupi 

2. 9. 2. 6. 6. 2. 2 Farmakodinamik 

Thiazide menghambat reabsorpsi NaCl dari sisi luminal sel epitel di DCT 

dengan menghalangi Na
+
/Cl

-
 transporter. Berbeda dengan situasi di thick 

ascending limb (TAL), thiazide dapat  meningkatkan reabsorpsi Ca
2+

. Peningkatan 

ini telah dipostulasikan akibat dari efek pada tubulus proksimal dan distal. Pada 

tubulus proksimal, depletion volume yang disebabkan thiazide mengarah untuk 

meningkatkan Na
+
 dan reabsorpsi Ca

2+
 pasif. Pada DCT, penurunan Na

+
 

intraselular dengan blokade NaOH yang disebabkan thiazide meningkatkan 

pertukaran Na
+
/Ca

2+
 di membran basolateral, dan meningkatkan reabsorpsi Ca

2+
. 

Kerja thiazide tergantung pada produksi prostaglandin ginjal kerja thiazide juga 

dapat dihambat oleh NSAID dalam kondisi tertentu  (Katzung et al, 2015). 

  



40 

 

 
 

2. 9. 2. 6. 6. 2. 3 Indikasi dan Dosis Klinis 

Diuretik thiazide digunakan untuk pengobatan edema yang berhubungan 

dengan jantung (gagal jantung kongestif), hati (sirosis hepatik), dan penyakit 

ginjal (sindrom nefrotik, CKD, dan glomerulonefritis akut). Diuretik thiazide 

tidak efektif bila nilai GFR < 30-40 mL / menit (Brunton et al, 2011). 

Tabel II. 10 Dosis Golongan Diuretik Tiazid (Katzung et al, 2015) 

Obat Total Harian Dosis Oral Frekuensi dari pemberian 

Bendroflomethiazide 25 – 10 mg Dosis tunggal 

Chlorothiazide 0,5 – 2 g Dosis terbagi 

Chlortalidone 25 – 50 mg Dosis tunggal 

hydrochlorothiazide 15 – 100 mg Dosis tunggal 

Hydroflumethiazide 12,5 – 50 mg Dosis terbagi 

Indapamide 2,5 – 10 mg Dosis tunggal 

Methyclothiazide 2,5 - 10 mg Dosis tunggal 

Metolazone 2,5 – 10 mg Dosis tunggal 

Polythiazide 1 – 4 mg Dosis tunggal 

Quinethazone 25 - 100 mg Dosis tunggal 

Trichlormethazide 1 – 4 mg Dosis tunggal 

 

Tabel II. 11 Golongan Diuretik Tiazid (Katzung et al, 2015) 

Obat 
Mekanisme 

Aksi 
Efek 

Penggunaan 

Klinis 

Farmakokinetik, 

Toksisitas, Interaksi 

Hidroklorotiazida Menghambat 

transporter 

Na/Cl di 

tubulus distal 

 

 

Peningkatan 

ekskresi NaCl  

• Pemborosan 

K 

• Alkalosis 

metabolik 

hipokalemia       

• Penurunan 

kadar Ca air 

Hipertensi, 

gagal jantung 

ringan, 

nefrolitiasis, 

diabetes 

insipidus 

nefrogenik 

Oral :                  

durasi 8-12 jam 

Toksisitas: 

alkalosis metabolik 

hipokalemi, 

hiperurisemia, 

hiperglikemia, 

hiponatremia 

Metolazone Banyak digunakan bersama dengan agen loop untuk efek sinergis 

Klorothiazid Thiazide parenteral yang tersedia (IV) 
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2. 9. 2. 6. 6. 2. 4 Toksisitas 

2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 1 Hipokalemi 

Toksisitas ini serupa dengan yang diamati dengan loop diuretik  (Katzung et 

al, 2015). Hipokalemia Ini adalah masalah yang paling signifikan. Hal ini jarang 

terjadi pada dosis rendah, namun mungkin pada terapi yang berkepanjangan atau 

pada penggunaan diuretik thiazide dengan dosis tinggi, terutama jika asupan 

makanan K rendah. Derajat hipokalemia berhubungan dengan durasi aksi diuretik. 

Durasi kerja obat yang lebih lama menyebabkan lebih banyak kehilangan K. 

Manifestasi yang biasa adalah kelemahan, kelelahan, kram otot; Aritmia jantung 

adalah komplikasi serius. Hipokalemia dapat dicegah dan dirawat dengan: (a) K 

diet tinggi asupan atau (b) Suplemen KCl (24-72 mEq (c) Penggunaan bersamaan 

k hemat diuretik. (Tripathi KD, 2013)  

2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 2 Gangguan Toleransi Karbohidrat 

Hiperglikemia dapat terjadi pada pasien diabetes yang terang-terangan atau 

yang bahkan memiliki tes toleransi glukosa yang abnormal. kemungkinan akibat 

pelepasan insulin pankreas yang terganggu dan berkurangnya pemanfaatan 

jaringan glukosa  (Katzung et al, 2015). Pasien dengan diabetes yang memakai 

thiazides harus memantau glukosa untuk menilai kebutuhan akan penyesuaian 

terapi diabetes. (Whalen Karen, 2015).  

2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 3 Hiperurisemia 

Thiazides meningkatkan serum asam urat dengan menurunkan jumlah asam 

yang diekskresikan oleh sistem sekretori asam organik. Menjadi tidak larut, 

endapan asam urat di sendi dan dapat memicu serangan gout pada individu yang 

memiliki kecenderungan. Oleh karena itu, thiazides harus digunakan dengan hati-

hati pada pasien dengan asam urat atau asam urat tingkat tinggi. (Whalen Karen,  

2015). 
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2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 4 Hiperlipidemia 

Thiazide menyebabkan peningkatan 5,5% kolesterol total serum dan low 

density lipoprotein (LDL). Tingkat ini dapat kembali ke arah awal setelah 

penggunaan jangka panjang (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 5 Hiponatremi 

Hiponatremia adalah efek samping yang penting dari diuretik thiazide. Hal 

ini disebabkan kombinasi peningkatan ADH yang diinduksi hipovolemia, 

penurunan kapasitas ginjal, dan peningkatan rasa haus. Hal ini dapat dicegah 

dengan mengurangi dosis obat atau membatasi asupan air  (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 6 Reaksi Alergi 

Thiazide adalah sulfonamida dan berbagi reaktivitas silang dengan anggota 

lain dari kelompok kimia ini. Dermatitis umum jarang terjadi. Reaksi alergi yang 

serius sangat jarang terjadi tapi termasuk anemia hemolitik, trombositopenia, dan 

pankreatitis nekrosis akut  (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 2. 4. 7 Toksisitas Lainnya 

Kelemahan, kelelahan, dan parestesia serupa dengan inhibitor anhidrida 

karbonat dapat terjadi. Impotensi telah dilaporkan namun mungkin terkait dengan 

penipisan volume  (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 3 Diuretik Hemat Kalium 

Diuretik hemat kalium berperan dalam tubulus pengumpul untuk 

menghambat reabsorpsi Na dan ekskresi K. Penggunaan utama agen hemat 

kalium adalah dalam pengobatan hipertensi (paling sering dikombinasikan dengan 

loop diuretik atau diuretik thiazide) dan gagal jantung (antagonis aldosteron). 

Sangat penting untuk memantau kadar kalium pada pasien yang diobati dengan 

diuretik hemat kalium. Obat ini harus dihindari pada pasien dengan disfungsi 

ginjal karena peningkatan risiko hiperkalemi (Whalen Karen, 2015). Diuretik 

hemat kalium mencegah sekresi K
+
 dengan melawan efek aldosteron pada tubulus 

pengumpul distal dan kortikal akhir. Penghambatan dapat terjadi oleh Di kelas ini, 
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ada obat dengan dua mekanisme tindakan yang berbeda: antagonis reseptor 

mineralokortikoid (spironolakton, eplerenon) atau dengan inhibitor Epithelial 

sodium channel (EnaC) melalui saluran ion pada membran luminal (Katzung et al, 

2015).  

Mekanisme aksi spironolakton adalah steroid sintetis yang berlawanan 

dengan aldosteron pada situs reseptor sitoplasma intraselular yang menyebabkan 

kompleks reseptor spironolakton tidak aktif. Ini mencegah translokasi kompleks 

reseptor ke dalam nukleus sel target, yang pada akhirnya mengakibatkan 

kegagalan memproduksi protein mediator yang biasanya merangsang Na. 

(Whalen Karen, 2015)  

Triamterene  dan amiloride memblokir saluran transportasi Na, 

menghasilkan penurunan pertukaran Na
+
 atau K

+
. Meskipun memiliki tindakan 

diuretik hemat kalium yang serupa dengan antagonis aldosteron, kemampuan 

EnaC inhibitor  untuk memblokir situs Na
+
 atau K

+
 di tubulus Kolektikus tidak 

bergantung pada kehadiran aldosteron. Triameterem dan amilorida biasa 

digunakan dalam kombinasi dengan diuretik lainnya, mengatasi efek samping dari 

hipokalemi dari diuretik lain (Katzung et al, 2015). 

Tabel II. 12Diuretik Hemat Kalium (Antagonis Reseptor 

Mineralokortikoid)(Brunton et al, 2011) 

Drug Structure 
Oral 

Avaibinility 

t1/2 

(Hours) 

Route of 

Elimination 

Spironolactone 

(Aldactone) 

 

~65% ~1,6 M 

Canrenone 

 

ID ~16,5 M 

Potassium 

Canrenoate 

 

ID ID M 
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lanjutan dari halaman 43 

Drug Structure 
Oral 

Avaibinility 

t1/2 

(Hours) 

Route of 

Elimination 

Eplerenone 

(Inspra) 

 

ID ~5 M 

Keterangan: 

R: ekskresi ginjal dari obat utuh; M: metabolisme; ID: data tidak mencukupi 

Tabel II. 13Diuretik Hemat Kalium (inhibitor ENaC)(Brunton et al, 2011) 

Drug 
Structure 

Relative 

Potency 

Oral 

Avaibinility 

t1/2 

(Hours) 

Route of 

Elimination 

Amiloride 

(Dyrenium) 

 

1 ~15-25% ~21 R 

Triamterene 

(Midamor) 

 

0,1 ~50% ~4 M 

Keterangan: 

R: Renal excretion of intact drug; M: Metabolism; Triamterene diubah menjadi 

metabolit aktif yang diekskresikan dalam urin. 

 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 1 Kimia dan Farmakokinetik 

Spironolakton adalah steroid sintetis yang bertindak sebagai antagonis 

kompetitif terhadap aldosteron. Onset dan durasi aksinya ditentukan oleh kinetika 

respon aldosteron pada jaringan target. Inaktivasi substansial spironolakton terjadi 

di hati. Secara keseluruhan, spironolakton memiliki onset yang agak lamban, 

Eplerenone adalah analog spironolakton dengan selektivitas yang jauh lebih besar 

untuk reseptor mineralokortikoid. Kurang aktif pada reseptor androgen dan 

progesteron daripada spironolakton, dan oleh karena itu eplerenone memiliki efek 

samping yang jauh lebih sedikit (Katzung et al, 2015).Spironolakton diserap 

sebagian 65%, dimetabolisme secara ekstensif (bahkan selama perjalanan pertama 

melalui hati), mengalami resirkulasi enterohepatik, terikat protein tinggi, dan 

memiliki t1/2 singkat sekitar 1,6 jam. Waktu paruh diperpanjang sampai 9 jam 

pada pasien dengan sirosis (Brunton et al, 2011).  
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Eplerenone diserap dengan baik secara oral, tidak aktif di hati oleh 

CYP3A4, dan diekskresikan dalam urin (2/3) serta feses (1/3). Waktu paruhnya 

adalah 4-6 jam. Inhibitor CYP3A4 sehingga dapat meningkatkan kadar obat 

dalam darah (klaritromisin, itrakonazol) dan dapat juga menurunkan khasiat 

beberapa obat (karbamazepin, rifampisin)  (Tripathi KD, 2013). 

Amiloride dan triamterene adalah penghambat langsung masuknya Na
+
 di 

cortical collecting tubule (CCT). Triamterene dimetabolisme di hati, namun 

ekskresi ginjal merupakan jalur utama eliminasi untuk bentuk aktif dan 

metabolitnya. Karena triamterene dimetabolisme secara ekstensif, ia memiliki 

waktu paruh yang lebih pendek dan harus diberikan lebih sering daripada 

amilorida (yang tidak dimetabolisme) (Katzung et al, 2015). Hanya ¼ dosis oral 

dari amiloride yang diserap tidak terikat pada protein plasma dan tidak 

dimetabolisme. Waktu paruh amiloride adalah 20 jam dan durasi aksi lebih 

panjang dari triamterene (Tripathi KD, 2013). Triamterene Ini tidak sepenuhnya 

diserap secara oral, sebagian terikat pada protein plasma, sebagian besar 

dimetabolisme di hati ke metabolit aktif dan diekskresikan dalam urin. Plasma t½ 

adalah 4 jam, efek dosis tunggal berlangsung 6-8 jam (Tripathi KD, 2013). 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 2 Farmakodinamik 

Diuretik hemat kalium mengurangi penyerapan Na
+
 dalam tubulus 

colektikus dan saluran. Penyerapan Na
+
 (dan sekresi K

+
) di situs ini diatur oleh 

aldosteron, seperti yang dijelaskan di atas. Antagonis aldosteron mengganggu 

proses ini, efek serupa diamati sehubungan dengan penanganan H
+
 oleh sel-sel 

yang diinterkalasi dari tubulus pengumpul, pada bagian menjelaskan asidosis 

metabolik yang terlihat dengan antagonis aldosteron (Katzung et al, 2015). 

Spironolakton dan eplerenon mengikat reseptor mineralokortikoid dan 

aktivitas aldosteron tumpul. Amiloride dan triamterene tidak menghalangi 

aldosteron, namun secara langsung mengganggu masuk Na
+
 melalui saluran Na

+
 

epitel (ENaC) pada membran apikal tubulus pengumpul. Karena sekresi 

K
+
digabungkan dengan Na

+
 masuk ke segmen ini, agen ini juga efektif diuretik 

hemat kalium. Tindakan antagonis aldosteron bergantung pada produksi 
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prostaglandin ginjal. Tindakan diuretik K
+
 dapat dihambat oleh NSAID dalam 

kondisi tertentu (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 3 Indikasi dan Dosis Klinis 

Penggunaan diuretik seperti thiazide atau agen loop dapat menyebabkan 

atau memperparah kontraksi volume dan dapat menyebabkan hiperaldosteronisme 

sekunder. Dalam pengaturan sekresi mineralokortikoid yang disempurnakan dan 

pengiriman Na
+
 yang berlebihan ke lokasi nefron distal, terjadi pemborosan ginjal 

K
+
. Diuretik hemat kalium dari kedua jenis dapat digunakan dalam hal ini 

Pengaturan untuk mengurangi sekresi K
+
 (Katzung et al, 2015). 

Penggunaan terapeutik Spironolakton. Obat ini umumnya digunakan dalam 

kombinasi dengan thiazide atau loop diuretik untuk mengobati hipertensi, gagal 

jantung kongestif, dan edema refrakter. Spironolakton juga digunakan untuk 

menginduksi diuresis dalam situasi klinis yang terkait dengan 

hiperaldosteronisme, seperti hiperplasia adrenal dan dengan adanya adenoma yang 

memproduksi aldosteron saat operasi tidak memungkinkan dilakukan. 

Penggunaan terapeutik Amiloride, Triamterone. Agen ini digunakan untuk 

mengelola gagal jantung kongestif, sirosis, dan edema yang disebabkan oleh 

hiperaldosteronisme sekunder (Rosenfield, Gary C dan Loose, David S., 2014).  

Juga telah ditemukan bahwa dosis eplerenon dosis rendah (25-50 mg/hari) 

dapat mengganggu beberapa efek fibrotik dan inflamasi aldosteron. Dengan 

demikian, ini bisa mengurangi perkembangan albuminuria pada pasien diabetes. 

Eplerenone telah ditemukan untuk mengurangi cacat perfusi miokard setelah 

infark miokard. Dalam satu studi klinis, eplerenone menurunkan angka kematian 

sebesar 15% (dibandingkan dengan plasebo) pada pasien dengan gagal jantung 

ringan sampai sedang setelah infark miokard  (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 4 Toksisitas 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 4. 1 Hiperkalemi 

Tidak seperti kebanyakan diuretik lainnya, diuretik hemat K
+
 mengurangi 

ekskresi K
+
 dan dapat menyebabkan hiperkalemia . Resiko komplikasi ini sangat 

meningkat akibat penyakit ginjal (di mana ekskresi K
+
 maksimal dapat dikurangi) 
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atau dengan penggunaan obat lain yang mengurangi atau menghambat aktivitas 

renin (beta blocker, NSAIDs, aliskiren) atau angiotensin II angiotensin converting 

enzyme inhibitor (ACEI). Karena kebanyakan agen diuretik lainnya menyebabkan 

hipokalemi, hiperkalemia lebih sering terjadi bila diuretik hemat kalium 

digunakan sebagai agen diuretik tunggal, terutama pada pasien dengan insufisiensi 

ginjal  (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 4. 2 Asidosis Metabolik Hiperkloremik 

Dengan menghambat sekresi H
+
 secara paralel dengan sekresi K

+
, diuretik 

hemat kalium dapat menyebabkan asidosis yang serupa dengan asidosis tubulus 

ginjal tipe IV (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 4. 3 Batu Ginjal 

Triamterene hanya sedikit larut dan bisa mengendap dalam urin, 

menyebabkan batu ginjal (Katzung et al, 2015). 

2. 9. 2. 6. 6. 3. 4. 4 Kontraindikasi 

Agen hemat kalium dapat menyebabkan hiperkalemia berat dan bahkan fatal 

pada pasien yang rentan. Pemberian K
+
 oral harus dihentikan jika mendapat 

diuretik hemat kalium. Pasien dengan insufisiensi ginjal kronis sangat rentan dan 

jarang dirawat dengan diuretik ini. Penggunaan dengan bersamaan agen lain 

sistem renin-angiotensin (beta blocker atau ACE inhibitor) meningkatkan 

kemungkinan hiperkalemia. Pasien dengan penyakit hati mungkin mengalami 

gangguan metabolisme triamterene dan spironolakton, sehingga dosis harus 

disesuaikan dengan hati-hati. Penghambat CYP3A4 yang kuat (misalnya 

ketokonazol, itrakonazol) dapat meningkatkan tingkat epilenone dalam darah  

(Katzung et al, 2015). 

  



48 

 

 
 

Tabel II. 14 Diuretik Hemat Kalium (Katzung et al, 2015) 

Obat 

Mekanisme 

Aksi 
Efek 

Penggunaan 

Klinis 

Farmakokinetik, 

Toksisitas, Interaksi 

Spironolakton Antagonis 

aldosteron. 

Antagonis 

reseptor 

androgen yang 

lemah 

 

Mengurangi 

retensi Na dan 

pembuangan K 

di ginjal. 

Antagonisme 

aldosteron yang 

kurang 

dipahami di 

jantung dan 

pembuluh darah 

Aldosteronisme 

dari sebab 

apapun 

hipokalemia 

akibat diuretik 

lainnya 

postmeokard 

infark 

Onset lambat dan 

efek offset 

durasi 24-48 jam 

Toksisitas: 

Hiperkalemia, 

ginekomastia 

(spironolakton, 

bukan eplerenon) 

Interaksi aditif 

dengan obat penahan 

K lainnya 

Amiloride Memblok 

saluran 

natrium epitel 

dalam tubulus 

kolektikus 

Mengurangi 

retensi Na dan 

pembuangan K 

Meningkatkan 

lithium 

 

Hipokalemia 

akibat  diuretik 

lainnya 

Mmengurangi 

induksi litium 

poliuria 

Oral: 

durasi 24 jam 

Toksisitas: Asidosis 

metabolik, 

hiperkalemi 

Eplerenone Banyak digunakan bersama dengan agen loop untuk efek sinergis 

Triamterene Thiazide parenteral yang tersedia (IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


