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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Hati 

 Hati adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2 – 1,8 kg atau 

kurang lebih 25% berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar 

kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan 

fungsi yang sangat komleks (Sudoyo A.W et.al, 2009). Hati terlapisi oleh kapsul 

fibrous dan memiliki permukaan yang halus serta mengkilat dan berwarna merah 

kecoklatan (Lingappa & Nguyen, 2006).  

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi hepar (Netter, 2006) 
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Hepar terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh 

ligamentum falciforme, diinferior oleh fissura yang dinamakan dengan 

ligamentum teres dan diposterior oleh fissura yang dinamakan ligamentum 

venosum. Lobus kanan hepar enam kali lebih besar dari lobus kiri dan mempunyai 

3 bagian utama yaitu : lobus kanan atas, lobus caudatus dan lobus quadrates. 

Diantara kedua lobus terdapat porta hepatis, jalur masuk dan keluar pembuluh 

darah, saraf dan duktus. Hepar dikelilingi oleh kapsula fibrosa yang dinamakan 

kapsul glisson dan dibungkus peritoneum pada sebagian besar keseluruhan 

permukaannnya (Hadi, 2002).  

Hepar disuplai oleh dua pembuluh darah yaitu : vena porta hepatika yang 

berasal dari lambung dan usus yang kaya akan nutrien seperti asam amino, 

monosakarida, vitamin yang larut dalam air dan mineral dan arteri hepatika, 

cabang dari arteri koliaka yang kaya akan oksigen. Pembuluh darah tersebut 

masuk hati melalui porta hepatis yang kemudian dalam porta tersebut vena porta 

dan arteri hepatika bercabang menjadi dua yakni ke lobus kiri dan ke lobus kanan 

(Hadi, 2002). Darah dari cabang-cabang arteri hepatika dan vena porta mengalir 

dari perifer lobulus ke dalam ruang kapiler yang melebar yang disebut sinusoid. 

Sinusoid ini terdapat diantara barisan sel-sel hepar ke vena sentral. Vena sentral 

dari semua lobulus hati menyatu untuk membentuk vena hepatika (Sherwood, 

2001).  

Selain cabang-cabang vena porta dan arteri hepatika yang mengelilingi 

bagian perifer lobulus hati, juga terdapat saluran empedu yang membentuk kapiler 

empedu yang dinamakan kanalikuli empedu yang berjalan diantara lembaran sel 

hati (Amirudin, 2009).  

Fungsi hati bersangkutan dengan metabolisme tubuh, khususnya mengenai 

pengaruhnya atas makanan dan darah berkaitan atas pengaruhnya atas makanan, 

hati mengubah zat makanan yang diabsorbsi dari usus dan yang disimpan di suatu 

tempat di dalam tubuh, guna dibuat sesuai pemakaiannya di dalam jaringan. 

Berikut adalah fungsi normal hati (Sudoyo A.W et.al.,2009). 
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Tabel II.1 Fungsi Hati (Sudoyo A.W et.al.,2009). 

No. Fungsi Hati 

1. Metabolisme Karbohidrat, Apolipoprotein, Asam lemak, Asam 

amin transaminasedan deaminasi simpanan 

vitamin larut dalam lemak, Obat-obatan dan 

konjugasinya. 

2.  Sintesis  Urea, Albumin, Faktor pembekuan, Komplemen 

C3 dan C4, Feritin dan transferin, Protein C 

reaktif, Heptoglobin, α1-antitripsin, α-

fetoprotein, α2-makroglobulin, seruloplasmin. 

3. Ekskresi  Sintesis empedu, metabolit obat. 

4. Endokrin  Sintesis 25-hidroksilase vitamin D. 

5. Imunologi  Perkembangan limfosit B fetus, pembuangan 

limfosit T CD8 teraktivasi, fagositosis dan 

presentasi antigen produksi lipopolysaccharids-

binding protein, penglepasan sitokin seperti 

TNFα, interferon. 

6 Lain-lain Kemampuan untuk regenerasi sel-sel hati, 

pengaturan angiogenesis. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Sirosis Hati 

2.2.1 Definisi Sirosis Hati 

Sirosis adalah cedera difus ke hati ditandai dengan fibrosis dan konversi 

dari arsitektur hepar normal menjadi nodul struktural yang abnormal. Hasil 

akhirnya adalah penghancuran hepatosit dan penggantian dengan jaringan fibrosa 

(Dipiro, 2012). Gambaran morfologi dari Sirosis Hepatik meliputi fibrosis difus, 

nodul regeneratif, perubahan arsitektur lobular dan pembentukan hubungan 

vaskular intrahepatik antara pembuluh darah hati aferen (vena porta dan arteri 

hepatika) dan eferen (vena hepatika) (Nurdjanah,S., 2014). 
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Gambar 2.2 Hati normal dan sirosis hati (Nordqvist, 2015) 

 

2.2.2 Epidemiologi Sirosis Hati 

Sirosis hati merupakan penyebab kematian terbesar ketiga pada penderita 

yang berusia 45 – 46 tahun (setelah penyakit kardiovaskular dan kanker). 

Diseluruh dunia sirosis hati menempati urutan ketujuh penyebab kematian. 

Penderita Sirosis Hati lebih banyak laki-laki, jika dibandingkan dengan wanita 

rasionya sekitar 1,6 : 1. Umur rata-rata penderitanya terbanyak golongan umur 30 

– 59 tahun dengan puncaknya sekitar umur 40 – 49 tahun. Penyebab sirosis hati 

sebagian besar adalah penyakit hati alkoholik dan non alkoholik steatohepatitis 

serta hepatitis C. Di Indonesia data prevalensi penderita sirosis hati secara 

keseluruhan belum ada. Di daerah Asia Tenggara, penyebab utama sirosis hati 

adalah hepatitis B (HBV) dan hepatitis C (HCV). Angka kejadian sirosis hati di 

Indonesia akibat hepatitis B berkisar antara 21,2 – 46,9% dan hepatitis C berkisar 

38,7 – 73,9% (Nurdjanah,S.,2014). Sirosis merupakan penyebab meningkatnya 

morbiditas dan kematian di negara-negara yang lebih maju. Penyebab utama di 

negara-negara maju adalah infeksi virus hepatitis C, penyalahgunaan alkohol, 

penyakit hati non-alkohol dan infeksi virus hepatitis B (Tsochatzis et al.,2014). 

 

2.2.3 Etiologi Sirosis Hati 

Etiologi terjadinya sirosis antara lain karena konsumsi alkohol kronis, 

penyakit hepatis B, hepatitis C, penyakit hati metabolit, penyakit hati kolestasis, 
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dan pemakaian obat seperti isoniazid, metildopa, estrogen, dan steroid (Puspasari, 

2012). Hasil penelitian di Indonesia menyebutkan virus hepatitis B menyebabkan 

sirosis sebesar 40-50% dan virus hepatitis C sebesar 30-40%, sedangkan 10-20% 

penyebabnya belum diketahui. Sementara itu, alkohol sebagai penyebab sirosis di 

Indonesia mungkin frekuensinya lebih kecil karena belum ada penelitian yang 

mendata kasus sirosis akibat alkohol (Tambunanet al, 2012). 

Penyebab Sirosis Hati bermacam-macam, kadang lebih dari stau sebab ada 

pada satu penderita. Di negara barat alkoholisme kronik bersama virus hepatitis C 

merupakan penyebab yang sering dijumpai. 

 

Tabel II.2 Penyebab Sirosis Hati 

Penyakit hati alkoholik (alcoholic Liver disease/ALD) 

Hepatitis C kronik 

Hepatitis B kronik dengan/atau tanpa hepatitis D 

Steato hepatitis non alkoholik (NASH), hepatitis tipe ini dikaitkan dengan DM, 

malnutrisi protein, obesitas, penyakit arteri koroner, pemakaian obat 

kortikosteroid 

Sirosis bilier primer 

Kolangitis sklerosing primer 

Hepatitis autoimun 

Hemokromatosis herediter 

Penyakit Wilson 

Defisiensi Alpha 1-antitrypsin 

Sirosis Kardiak 

Galaktosemia 

Fibrosis kistik 

Hepatotoksik akibat obat atau toksin 

Infeksi parasit tertentu (Schistomiosis) 

(Nurdjanah,S.,2014) 
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2.2.4 Patogenesis Sirosis Hati 

 Sirosis hepatik terjadi akibat adanya cidera kronik-reversibel pada 

parenkim hati disertai timbulnya jaringan ikat difus (akibat adanya cidera fibrosis), 

pembentukan nodul degeneratif ukuran mikronodul sampai makronodul. Hal ini 

sebagai akibat adanya nekrosis hepatosit , kolapsnya jaringan penunjang retikulin, 

disertai dengan deposit jaringan ikat, distorsi jaringan vaskular berakibat 

pembentukan vaskular intra hepatik antara pembuluh darah hati aferen (vena porta 

dan arteri hepatika) dan eferen (vena hepatika), dan regenerasi nodular parenkim 

hati sisanya. Fibrosis hati disebabkan adanya aktivasi dari sel stellate hati. Aktivasi 

ini dipicu oleh faktor pelepasan yang dihasilkan hepatosit dan sel Kupffer. Sel 

stellate merupakan sel penghasil utama matrix ekstraselular (ECM) setelah terjadi 

cedera pada hepar. Pembentukan ECM disebabkan adanya pembentuk jaringan 

mirip fibroblast yang dihasilkan sel stellate dan dipengaruhi oleh beberapa sitokin 

seperti transforming growth factor β (TGF – β) dan tumor necrosis factors (TNF 

α) (Hirlan, 2014). 

Deposit ECM di space of Disse akan menyebabkan perubahan bentuk dan 

memacu kapilarisasi pembuluh darah. Kapilarisasi sinusoid kemudian mengubah 

pertukaran normal aliran vena porta dengan hepatosit, sehingga material yang 

harus dimetabolisasi oleh hepatosit akan langsung masuk ke aliran darah sistemik 

dan menghambat material yang diproduksi hati masuk ke darah. Proses ini akan 

menimbulkan hipertensi portal dan penurunan fungsi hepatoseluler. 
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Gambar 2.3 Patogenesis Sirosis Hati dengan Asites (Boon et al.,2008). 

2.2.5 Patofisiologi Sirosis Hati 

Sirosis hati ditandai oleh fibrosis jaringan hati yang luas dengan 

pembentukan nodul disertai distorsi struktur parenkim hati menyebabkan 

peningkatan sistem porta dan terbentuknya portosistemik baik intra maupun ekstra 

hati (Effendi dan Pasaribu, 2014). Pada sirosis hati didasarkan pada pemahaman 

yang kuat tentang anatomi hati dan pasokan vaskular. Secara konseptual, hati 

dapat dianggap sebagai sistem filtrasi darah yang menerima darah dari arteri 

hepatika dan vena portal (Gbr. 2.1), dengan darah Portal berasal dari mesenterika, 

lambung, limpa, pankreas dan vena. Darah memasuki hati melalui triad portal, 

yang berisi cabang vena portal dan arteri hepatik, saluran empedu, dan limfatik 

dan jaringan saraf. Kemudian mengalir melalui ruang sinusoidal (juga dikenal 

sebagai ruang Disse) dari lobulus hati (Gbr. 2.2). Hepatosit individu diatur dalam 

satu sel tebal. Enam atau lebih permukaan setiap hepatosit individu melakukan 

kontak dengan hepatosit yang berdekatan, berbatasan dengan canaliculi empedu, 

atau terkena ruang sinusoidal. Darah disaring perjalanan ke venula hati terminal, 

juga disebut vena sentral, dan kemudian bermuara ke vena hepatika yang lebih 
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besar dan akhirnya ke dalam vena cava inferior. Gradien fungsional hepatosit 

berdasarkan saturasi oksigen telah dilaporkan. Hepatosit paling dekat dengan triad 

portal, yang berisi arteri hepatika, memiliki dua kali saturasi oksigen dari hepatosit 

lebih dekat ke venula hati terminal. Hepatosit paling dekat dengan triad Portal juga 

memiliki tingkat yang lebih tinggi dari peroksisom, aktivitas glukosa-6-fosfatase, 

aktivitas siklus urea, asam empedu serapan, konten glutathione, dan sintesis 

glikogen (Dipiro,2008). 

Gambar 2.4 Hepatic lobule (Dipiro,2008) 

Gambar 2.5 Sirkulasi hati (Dipiro, 2008) 
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2.2.6 Komplikasi Sirosis Hati 

 Komplikasi sirosis hati yang utama adalah hipertensi portal, asites, 

peritonitis, bakterial spontan, pendarahan varises esofagus, sindroma hepatorenal, 

ensefalopati hepatikum, dan kanker hati. 

1. Hipertensi Portal 

Hipertensi portal (HP) adalah peningkatan hepatic Venous pressure 

gradient (HVPG) lebih 5 mmHg. Hipertensi portal merupakan suatu sindroma 

klinis yang sering terjadi. Bila gradien tekanan portal (perbedaan tekanan antara 

vena porta dan vena cava inferior) diatas 10-12 mmHg, dapat terjadi komplikasi 

hipertensi portal. Hipertensi portal terjadi akibat adanya 1). Peningkatan resistensi 

intra hepatik terhadap aliran darah porta akibat adanya nodul degeneratif dan 2). 

Peningkatan aliran darah splanchnic sekunder akibat vasodilatasi pada splanchnic 

vasculabed (Nurdjanah,S.,2014). Terapi line pertama adalah dengan pemberian 

beta bloker non selektif seperti propranolol untuk menurunkan tekanan pada 

sistem porta. Golongan ini sering kali digunakan sebagai profilaksis primer begitu 

terdiagnosis hipertensi porta, dan harus selalu dipertimbangkan sebagai profilaksis 

sekunder setelah terjadi pendarahan varises (Emmanuel dan Inns, 2014). 

2. Asites 

Penyebab asites yang paling banyak pada sirosis hati adalah hipertensi 

portal, disamping adanya hipoalbuminemia (penurunan fungsi sintesis pada hati) 

dan disfungsi ginjal yang akan mengakibatkan akumulasi cairan dalam 

peritoneum. Penanganan asites yaitu tirah baring, diet rendah garam yaitu 

konsumsi garam 5,2 gram atau 90 mmol/hari. Bila tidak berhasil dapat 

dikombinasikan dengan spironolakton 100-200 mg/hari. Respon diuretik bisa 

dimonitor dengan adanya penurunan berat badan 0,5 kg/hari tanpa edema dan 1 

kg/hari bila ada edema. Bila pemberian spironolakton tidak adekuat, bisa 

dikombinasi dengan furosemid dosisnya 20 – 40 mg/hari, dengan dosis maksimal 

160 mg/hari. Parasintesis dilakukan bila asites sangat besar. Pengeluaran asites 

sampai 4 – 6 liter perlu disertai dengan pemberian albumin (Nurdjanah,S.,2014). 

Diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang yang tepat dan 

menyeluruh untuk menemukan penyebab asites, sehingga dokter dapat 
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memberikan terapi yang tepat dalam usaha menurunkan mortalitas 

(Godong,2013). 

 

 

3. Varises Gastroesofagus 

Varises gastroesofagus merupakan kolateral portosistemik yang paling 

penting. Pecahnya varises esophagus (VE) mengakibatkan pendarahan varises 

yang berakibat fatal. Varises ini terdapat sekitar 50% penderita sirosis hati dan 

berhubungan dengan derajat keparahan sirosis hati. Empat puluh persen penderita 

sirosis hati dan 85%  penderita sirosis hati dengan Child C mempunyai varises 

esofagus. Diagnosis varises esofagus ditegakkan dengan esofagogastroduo 

denoskopi, sehingga perlu dilakukan skrining untuk mengetahui adanya varises 

esophagus pada semua penderita sirosis hati yang didiagnosis pertama kali. 

Pencegahan untuk terjadinya pendarahan varises esophagus adalah 

pemberian obat golongan β blocker (propanolol) maupun ligasi varises. Bila sudah 

terjadi pendarahan dalam keadaan akut, bisa dilakukan resusitasi dengan cairan 

kristalod/koloid/penggantian produk darah. Untuk menghentikan pendarahan 

digunakan preparat vasokonstriktor splanchnic, somatostatin atau Octreotide. 

Octreotide bisa diberikan dengan dosis 50 – 100µg/h dengan infus kontinyu. 

Setelah itu dilakukan skleroterapi atau ligasi varises. Tindakan endoskopi terapetik 

ini juga dilakukan untuk menghentikan pendarahan berulang. Transjugular 

intrahepatic portosistemic (TIPS) dan pembedahan shunt bisa dilakukan namun 

sebagai efek samping dapat terjadi ensefalopati hepatik (Nurdjanah,S.,2014). 

4. Peritonitis Bakterial Spontan 

Peritonitis bakterial spontan (SBP) merupakan komplikasi berat dan sering 

terjadi pada asites yang ditandai dengan infeksi spontan cairan asites tanpa adanya 

fokus infeksi intraabdominal. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri multiresistant 

memiliki meningkat hampir 100%, dan berkaitan dengan insiden yang lebih tinggi 

kegagalan pengobatan, kerusakan yang cepat dari hati fungsi dan kematian 

(Pleguezueloet al.,2013). Pada penderita sirosis hati dan asites berat, frekuensi 

peritonitis bakterial spontan berkisar 30% dan angka mortalitas 25%. Escheria coli 

merupakan bakteri usus yang sering menyebabkan peritonitis bakterial spontan, 
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namun bakteri gram positif seperti Streptococcus viridians, Staphylococcus 

amerius bisa ditemukan. Diagnosis peritonitis bakterial spontan ditegakkan bila 

pada sampel cairan asites ditemukan angka sel netrofil >250/mm3. 

Untuk penanganan peritonitis bakterial spontan diberikan antibiotik 

golongan sefalosporin generasi kedua atau cefotaxim, dengan dosis 2 gram 

intravena tiap 8 jam selama 5 hari (Nurdjanah,S.,2014). 

5. Ensefalopati Hepatikum 

Sekitar 28% penderita sirosis hati dapat mengalami komplikasi 

ensefalopati hepatikum (EH). Mekanisme terjadinya ensefalopati hepatikum 

adalah akibat hiperammonia, terjadi penurunan hepatic uptake sebagai akibat dari 

intrahepatic portal-systemic shunts, penurunan sintesis urea dan glutamik. 

Beberapa faktor merupakan presipitasi timbulnya ensefalopati hepatikum 

diantaranya infeksi, pendarahan, ketidakseimbangan  elektrolit, pemberiaan obat -  

obat sedatif dan protein porsi tinggi.Pada penyakit hati stadium lanjut, zat-zat lain 

misalnyahormon, obat, dan toksin saluran cerna juga tertimbun dalam darah yang 

dapat menyebabkan ensefalopati hepatika (Corwin, 2007). 

 Tindakan yang dilakukan dengan mencegah ataupun menangani faktor – 

faktor presipitasi, ensefalopati hepatikum dapat diturunkan resikonya. Disamping 

itu pemberian laktulose, neomisin (antibiotika yang tidak diabsorbsi mukosa usus) 

cukup efektif mencegah terjadinya ensefalopati hepatikum (Nurdjanah,S.,2014). 

6. Sindrom Hepatorenal 

Sindrom hepatorenal (SHR) merupakan gangguan fungsi ginjal tanpa 

kelainan organik ginjal, yang ditemukan pada sirosis hati tahap lanjut (akut 

maupun kronik). Sindrom hepatorenal ditandai dengan gangguan fungsi ginjal, 

perubahan fungsi kardiovaskular, aktivitas berlebih dari saraf simpatis dan sistem 

renin angiotensin, sehingga terjadi vasokonstriksi ginjal yang berat dan akan 

mengarah pada penurunan laju filtrasi glomerulus (Effendi,2014). Sindroma ini 

sering terjadi pada penderita sirosis hati dengan asites refrakter. Sindroma 

hepatorenal tipe 1 ditandai dengan gangguan progresif fungsi ginjal dan penurunan 

klirens kreatinin secara bermakna dalam 1 – 2 minggu. Tipe 2 ditandai dengan 

penurunan filtrasi glomerulus dengan peningkatan serum kreatinin. Tipe 2 ini 

lebih baik prognosisnya daripada tipe 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 
 

Penanganan sindrom hepatorenal yang terbaik adalah dengan transplantasi 

hati. Belum banyak penelitian yang menguji efektifitas pemberian preparat 

somatostatin, terlipressin. Untuk prevensi terjadinya sindrom hepatorenal perlu 

dicegah terjadinya hipovolemia pada penderita sirosis hati, dengan menghentikan 

pemberian diuretik, rehidrasi dan infus albumin. Pada sirosis hati dengan 

komplikasi peritonitis bakterial spontan harus diatasi untuk mencegah terjadinya 

sindrom hepatorenal (Ali,Zulkhair,2014). 

2.3 Tinjauan tentang Asites 

2.3.1 Definisi Asites 

Asites adalah penimbunan cairan secara abnormal di rongga peritonium 

yang dapat disebabkan oleh banyak penyakit. Pada dasarnya penimbunan cairan 

di rongga peritonium dapat terjadi melalui 2 mekanisme dasar yakni transudasi 

dan eksudasi. Asites yang ada hubungannya dengan sirosis hati dan hipertensi 

porta adalah salah satu contoh penimbunan cairan di rongga peritonium yang 

terjadi melalui mekanisme transudasi. Penyebab asites yang paling banyak pada 

sirosis hepatik adalah hipertensi porta, disamping adanya hipoalbuminemia 

(penurunan fungsi sintesis pada hati) dan disfungsi ginjal yang akan 

mengakibatkan akumulasi cairan dalam peritonium. Asites merupakan tanda 

prognosis yang kurang baik pada beberapa penyakit. Pengembangan asites 

berhubungan dengan prognosis buruk mengakibatkan kematian 

(Biecker,E.,2011). Asites juga menyebabkan pengelolaan penyakit dasarnya 

menjadi semakin kompleks. Infeksi pada cairan asites akan lebih memperberat 

perjalanan penyakit dasarnya oleh karena itu asites harus dikelola dengan baik 

(Hirlan,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Asites (Lewis,2008) 
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2.3.2 Etiologi Asites 

 Pada kurun waktu 10 tahun tentang diagnosis sirosis hati, lebih dari 50% 

pasien mengalami asites. Sekitar 75% dari pasien asites di Eropa atau Amerika 

Serikat disebabkan oleh sirosis hati. Ketika pasien telah menderita asites, 

kemungkinan memiliki kelangsungan hidup selama 2 tahun sebanyak 50%. Ketika 

asitestersebuttelah berkembang menjadi asites refraktori, pasienhanyamemiliki 

angka kelangsungan hidup sebesar 25%  (Biecker,E.,2011). Penyebab dari asites 

sangat bervariasi dan yang tersering adalah sirosis hati. Hampir sekitar 80% 

kejadian asites disebabkan oleh sirosis hati. Penyebab lainnya adalah gagal 

jantung kongestif dan gagal ginjal kronik, yang mengakibatkan retensi air dan 

garam (Godong, 2013). 

2.3.3 Patogenesis Asites 

 Terbentuknya asites tersebut merupakan suatu proses patofisiologis yang 

mempunyai faktor dan mekanismenya disini  dijelaskan dalam 3 teori berdasarkan 

temuan eksperimental dan klinik antara lain sebagai berikut: 

1. Teori Underfilling 

 Menurut teori underfilling asites dimulai dari volume cairan plasma yang 

menurun akibat hipertensi portal dan hipoalbuminemia. Hipertensi portal akan 

meningkatkan tekanan hidrostatik venosa ditambah hipoalbuminemia akan 

menyebabkan transudasi, sehingga volume cairan intravaskular menurun. 

Menurut teori ini, penurunan volume intravaskular (underfilling) direspon oleh 

ginjal untuk melakukan reabsorpsi air dan garam melalui mekanisme 

neurohormonal. Sindrom hepatorenal terjadi bila volume cairan intravaskular 

sangat menurun. Teori ini tidak sesuai dengan hasil penelitian selanjutnya yang 

menunjukkan bahwa pada pasien sirosis hati terjadi vasodilatasi perifer, 

vasodilatasi splanchnic bed, peningkatan volume cairan intravaskular dan curah 

jantung (Hirlan,2014). Pada mekanisme underfilling, terjadinya edema 

disebabkan rendahnya kadar albuminserum yang mengakibatkan rendahnya 

tekanan osmotik plasma, sehingga terjadi peningkatan transudasi cairan dari 

kapiler ke ruang interstisial sesuai dengan hukum starling, akibatnya volume darah 

yang beredar akan berkurang (underfilling) sehingga mengakibatkan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 
 

perangsangan sekunder sistem renin angiotensin aldosteron yang meretensi 

natrium dan air pada tubulus distal. Hipotesis ini menempatkan albumin dan 

volume plasma berperan penting pada proses terjadinya edema (Effendi et 

al.,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Teori underfilling (Effendi dan Pasaribu,2014). 

 

2. Teori Overfilling 

 Menurut teori overfilling mengatakan bahwa asites dimulai dari ekspansi 

cairan plasma akibat reabsorbsi cairan oleh ginjal. Gangguan fungsi ini terjadi 

akibat peningkatan aktivitas hormon antidiuretik (ADH) dan penurunan aktivitas 

hormon natriuretik karena penurunan fungsi hati. Teori overfilling tidak dapat 

menerangkan kelanjutan asites menjadi sindrom hepatorenal. Teori ini juga gagal 

menerangkan gangguan neurohormonal yang terjadi pada sirosis hati dan asites 

(Hirlan,2014). Berdasarkan hipotesis ini, asites terbentuk karena ketidakmampuan 
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ginjal dalam mengatasi retensi garam dan air, yang berakibat tidak adanya 

penurunan volume (Godong,2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Teori overfilling (Effendi dan Pasaribu,2014). 

 

3. Teori Vasodilatasi Perifer 

 Teori vasodilatasi perifer merupakan penggabungan dari dua teori di atas, 

yaitu teori underfilling dan teori overfilling. Menurut teori vasodilatasi perifer, 

faktor patogenesis pembentukan asites yang penting adalah hipertensi portal yang 

sering disebut sebagai faktor lokal dan gangguan fungsi ginjal yang sering disebut 

faktor sistemik. 

 Akibat vasokontriksi dan fibrotisasi sinusoid terjadi peningkatan retensi 

sistem porta dan terjadi hipertensi porta.Peningkatan resistensi vena porta 

diimbangi dengan vasodilatasi splanchnic bed oleh vasodilator endogen. 

Peningkatan resistensi sistem porta yang diikuti oleh peningkatan aliran darah 

akibat  vasodilatasi splanchnic bed menyebabkan hipertensi porta menjadi 

menetap. Hipertensi porta akan meningkatkan tekanan  transudasi terutama di 

sinusoid dan selanjutnya kapiler usus. Transudat akan terkumpul di rongga 

peritonium. Vasodilator endogen yang dicurigai berperan antara lain : glukagon, 
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nitric oxide (NO), calcitonine gene related peptide (CGRP), endotelin, faktor 

natriuretik atrial (ANF), polipeptida vasoaktif intestinal (VIP), substansi P, 

prostaglandin, enkefalin, dan tumor necrosis factor (TNF). 

 Vasodilator endogen pada saatnya akan memengaruhi sirkulasi arterial 

sistemik, terdapat peningkatan vasodilatasi perifer sehingga terjadi proses 

underfilling relatif. Tubuh akan bereaksi dengan meningkatkan aktifitas sistem 

saraf simpatik, sistem renin-angiotensin-aldosteron dan arginin vasopresin. Akibat 

selanjutnya adalah peningkatan reabsorpsi air dan garam oleh ginjal  serta 

peningkatan indeks jantung (Hirlan, 2014). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Bagan patogenesis asites sesuai teori vasodilatasi perifer 
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2.4 Data Laboratorium Sirosis Hati 

2.4.1 Aminotransferase 

Aminotransferase (Nilai normal : 5 – 35 U/L), AST dan ALT, adalah 

enzim-enzim yang terletak disitoplasma hepatosit dan tingkat mereka meningkat 

dengan hepatocellular cedera. Tingkat elevasi dan tingkat kenaikan 

aminotransferase kadar serum sangat membantu dalam menyarankan mungkin 

etiologi. AST adalah enzim yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi, 

ditemukan di jantung, hati, otot rangka, ginjal, otak, limfa, pankreas dan paru-paru. 

Penyakit yang menyebabkan perubahan, kerusakan atau kematian sel pada 

jaringan tersebut akan mengakibatkan terlepasnya enzim ini ke sirkulasi. 

Konsentrasi enzim ALT yang tinggi terdapat pada hati. ALT juga terdapat pada 

jantung, otot dan ginjal. ALT lebih banyak terdapat dalam hati dibandingkan 

jaringan otot jantung dan lebih spesifik menunjukkan fungsi hati daripada AST. 

ALT berguna untuk diagnosa penyakit hati dan memantau lamanya pengobatan 

penyakit hepatik, sirosis postneurotik dan efek hepatotoksik obat (Departemen 

Kesehatan, 2011). Tingkat tertinggi biasanya terlihat di akut virus, iskemik. 

Sebaliknya, penyakit hati alkoholik menghasilkan AST ketinggian hanya 6-7 kali 

batas atas normal di 98% dari pasien dalam studi tengara oleh Cohen dan Kaplan. 

Rasio AST untuk ALT juga menyediakan informasi pada pasien dengan dugaan 

penyakit hati alkoholik. Tujuh puluh persen pasien dengan penyakit hati alkoholik 

memiliki rasio lebih besar dari 2 dibandingkan dengan hanya 4% dari pasien 

dengan hepatitis virus (Dipiro,2008). 

Implikasi klinik:  

Peningkatan kadar AST dapat terjadi pada MI, penyakit hati, pankreatitis 

akut, trauma, anemia hemolitik akut, penyakit ginjal akut, luka bakarparah dan 

penggunaan berbagai obat, misalnya: isoniazid, eritromisin,kontrasepsi oral. 

Penurunan kadar AST dapat terjadi pada pasien asidosis dengan diabetes 

mellitus.Obat-obat yang meningkatkan serum transaminase :Asetominofen, 

coamoksiklav, HMGCoA reductase inhibitors, INH Antiinflamasi nonsteroid, 

fenitoin dan valproat (Stein,S.M.,2010). 
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2.4.2 Alkalin Fosfatase (ALP) 

Enzim ini berasal terutama dari tulang, hati dan plasenta. Alkalin Fosfatase 

(Nilai normal : 30 - 130 U/L), Konsentrasi tinggi dapat ditemukan dalam kanakuli 

bilier, ginjal dan usus halus. Pelepasan enzim ini seperti juga indeks penyakit 

tulang, terkait dengan produksi sel tulang dan deposisi kalsium pada tulang. Pada 

penyakit hati kadar alkalin fosfatase darah akan meningkat karena ekskresinya 

terganggu akibat obstruksi saluran bilier (Stein,S.M.,2010) 

Implikasi Klinik: 

Peningkatan ALP terjadi karena faktor hati atau non-hati. Peningkatan 

ALP karena faktor hati terjadi pada kondisi : obstruksi saluran empedu, kolangitis, 

sirosis, hepatitis metastase, hepatitis, kolestasis, infiltrating hatidisease, tulang, 

kehamilan, penyakit ginjal kronik, limfoma, beberapa malignancy,penyakit 

inflamasi/infeksi, pertumbuhan tulang, penyakit jantung kongestif.Peningkatan 

kadar ALT dapat terjadi pada obstruksi jaundice, lesi hati,sirosis hepatik, penyakit 

metastase tulang, osteomalasis,infus nutrisi parenteral dan hiperfosfatemia, 

malnutrisi danhipotiroidisme.Setelah pemberian albumin IV, seringkali terjadi 

peningkatan dalam jumlah sedang alkalin fosfatase yang dapat berlangsung 

selama beberapa hari (Stein,S.M.,2010). 

2.4.3 Bilirubin 

Bilirubin adalah produk dari pemecahan molekul hemoglobin dalam 

sistem retikuloendotelial. Bilirubin terjadi dari hasil peruraian hemoglobin dan 

merupakan produk antara dalam proses hemolisis. Bilirubin dimetabolisme oleh 

hati dan diekskresi ke dalam empedu sedangkan sejumlah kecil ditemukan dalam 

serum. Peningkatan bilirubin terjadi jika terdapat pemecahan sel darah merah 

berlebihan atau jika hati tidak dapat mensekresikan bilirubin yang dihasilkan. 

Terdapat dua bentuk bilirubin: 

a) tidak langsung atau tidak terkonjugasi (terikat dengan protein). 

b) langsung atau terkonjugasi yang terdapat dalam serum. 

Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi lebih sering terjadi akibat 

peningkatanpemecahan eritrosit, sedangkan peningkatan bilirubin tidak 

terkonjugasi lebihcenderung akibat disfungsi atau gangguan fungsi hati 

(Stein,S.M.,2010). Ketinggian dalam serum bilirubin terkonjugasi menunjukkan 
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bahwa hati telah kehilangan setidaknya setengah dari kapasitas ekskresi dan 

biasanya merupakan tanda penyakit hati. Ketika ditemukan dalam hubungannya 

dengan nyata meningkat AST dan ALT, terkonjugasi hiperbilirubinemia 

menunjukkan kemungkinan adanya virus hepatitis akut, hepatitis autoimun, luka 

hati beracun, atau cedera hati iskemik. Kadar bilirubin terkonjugasi yang tinggi 

dengan kenaikan bersamaan dalam alkali fosfatase dan kadar aminotransferase 

yang normal adalah tanda penyakit kolestasis dan kemungkinan reaksi obat 

kolestasis. Penyebab peningkatan bilirubin tak terkonjugasi termasuk hemolisis, 

sindrom Gilbert, hematoma reabsorpsi, dan eritropoiesis yang tidak efektif. 

Penyebab hiperbilirubinemia terkonjugasi termasuk penyumbatan saluran 

empedu, hepatitis, sirosis, kolangitis sclerosing primer, primary biliary cirrhosis, 

nutrisi parenteral total, racun obat, dan menghilang empedu sindrom saluran. 

Ketika sirosis telah ditetapkan, tingkat elevasi bilirubin memiliki makna 

prognostik dan digunakan sebagai komponen dari Child-Pugh dan Meld sistem 

penilaian untuk mengukur tingkat sirosis.  

Gambar 2.3 menggambarkan algoritma umum untuk interpretasi tes fungsi 

hati. Algoritma yang pertama memisahkan tes menjadi dua kategori berdasarkan 

patologi yang mendasari (pola elevasi): obstruktif (alkaline phosphatase, GGT, 

dan bilirubin) versus hepatoseluler (AST dan ALT). Jika pola hepatoseluler 

mendominasi, besarnya elevasi menyediakan bantuan diagnostik. Jika tingkat 

elevasi lebih besar dari 10 kali normal, etiologi kemungkinan akibat dari obat atau 

racun lainnya, iskemia, atau hepatitis virus akut. Ketinggian kurang dari 10 kali 

yang normal memiliki diferensial yang luas. Namun, sebagian besar kelainan 

enzim hati akan jatuh ke dalam pola campuran memberikan bantuan diagnostik 

terbatas (Dipiro,2008). 
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Gambar 2.7 Interpretasi dari tes fungsi hati (Dipiro,2008) 

 

Implikasi klinik: 

 

Peningkatan bilirubin yang disertai penyakit hati dapat terjadi 

padagangguan hepatoseluler, penyakit sel parenkim, obstruksi saluran 

empeduatau hemolisis sel darah merah.Peningkatan kadar bilirubin tidak 

terkonjugasi dapat terjadi pada anemiahemolitik, trauma disertai dengan 

pembesaran hematoma dan infarkpulmonal.Bilirubin terkonjugasi tidak akan 

meningkat sampai dengan penurunanfungsi hati hingga 50%. Peningkatan kadar 

bilirubin terkonjugasi dapat terjadi pada kankerpankreas dan kolelitiasis. 

Peningkatan kadar keduanya dapat terjadi pada metastase hepatik,hepatitis, sirosis 

dan kolestasis akibat obat – obatan.Pemecahan bilirubin dapat menyamarkan 

peningkatan bilirubin.Obat-obat yang dapat meningkatkan bilirubin: obat yang 

bersifat hepatotoksik dan efek kolestatik, antimalaria (primakuin, sulfa, 

streptomisin, rifampisin, teofi lin, asam askorbat, epinefrin, dekstran, metildopa). 

Obat-obat yang meningkatkan serum bilirubin dan ALP : Allopurinol, 

karbamazepin, kaptopril, klorpropamid, siproheptadin, diltiazem, eritromisin, co-

amoxiclav, estrogen, nevirapin, quinidin (Stein,S.M.,2010) 
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2.4.4 Albumin dan Koagulasi Faktor 

 

Albumin dan koagulasi protein penanda aktivitas sintetis hati dan karena 

itu digunakan untuk memperkirakan tingkat fungsi hati pada sirosis. Albumin dan 

prothrombin time (PT) yang digunakan dalam sistem Child-Pugh untuk mengukur 

penyakit hati, dan INR yang digunakan dalam sistem Meld scoring sebagai 

penanda koagulasi. Tingkat Albumin dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, 

termasuk gizi buruk, malabsorpsi, dan kerugian protein dari sumber ginjal dan 

usus.  

Faktor koagulasi I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII disintesis di 

hati, dan secara signifikan mengurangi tingkat koagulasi faktor II, V, VII, dan XIII 

telah diamati pada pasien dengan kronis penyakit hati dan perdarahan sistemik 

terkait dengan hipertensi portal. Prothrombin time ini telah digunakan dalam 

kasus-kasus kegagalan acetaminophen-induced hati, hepatitis virus, dan reaksi 

obat sebagai nilai laboratorium prognostik (Dipiro, 2008). 

Pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk Sirosis Hati : 

 

Tabel II.3 Tes Laboratorium pada Sirosis Hati 

Jenis pemeriksaan Hasil 

Aminotransferase ALT dan AST Normal atau sedikit meningkat 

Alkalifosfatase / ALP Sedikit meningkat 

Gamma-glutamil transferase γ GT Korelasi dengan ALP, spesifik khas 

akibat alkohol sangat meningkat 

Bilirubin Meningkat pada Sirosis Hati lanjut 

prediksi penting mortalitas 

Albumin Menurun pada Sirosis Hati lanjut 

Globulin Meningkat terutama IgG 

Waktu Prothrombin Meningkat / penurunan produksi 

faktor V/VII dari hati 

Natrium darah Menurun akibat peningkatan ADH dan 

aldosteron 

Trombosit Menurun (hipersplenism) 
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Lekosit dan netrofil Menurun (hipersplenism) 

Anemia Makrositik, normositik dan mikrositik 

(Nurdjanah,S.,2014) 

2.5 Tinjauan Tentang Penatalaksanaan Terapi Sirosis Hati  

2.5.1 Penatalaksanaan Sirosis Hepatik 

 Perjalanan alamiah Sirosis Hati tergantung pada sebab dan penanganan 

etiologi yang mendasar penyakit. Beberapa sistem skoring dapat digunakan untuk 

menilai keparahan Sirosis Hati dan menentukan prognosisnya. Sistem skoring ini 

antara lain skor Child Turcotte Pugh (CTP) dan Model end stage liver Disease 

(MELD), yang digunakan untuk mengevaluasi pasien dengan rencana 

transplantasi hati. 

 Pada pengelolaan sirosis hati lebih lanjut, maka penderita sirosis hati 

dengan tanda-tanda hipertensi portal dapat dibagi dalam tiga kelompok 

berdasarkan kriteria atau klasifikasi dari Child, yaitu: 

1. Child 1 yang mempunyai prognosis baik, 

2. Child 2 yang mempunyai prognosis sedang, dan 

3. Child 3 yang mempunyai prognosis buruk. 

Tabel II.4 Klasifikasi Child-Turcotte-Pugh (Garcia-Tsao G dan Bosch J,2010) 

Parameter 1 2 3 

Asites Negatif Dapat terkontrol 
Tidak dapat 

dikontrol 

Nutrisi Baik (85%) Sedang (70-85%) Jelek (70%) 

Kelainan Neurologis Negatif Minimal Lanjut 

Bilirubin (mg %) ≤ 1,5 1,5 – 3 ≥ 3 

Albumin (gram%) ≥ 3,5 3,0 – 3,5 ≤ 3,0 

INR < 1,7 1,7 – 2,2 >2,2 

 Penderita Sirosis Hati dikelompokkan menjadi CTP-A (5-6 poin), CTP-B 

(7-9 poin) dan CTP-C (10-15 poin). Penderita Sirosis Hati dengan CTP kelas A 

menunjukkan penyakit hatinya terkompensasi dengan baik, dengan angka 

kesintasan berturut-turut 1 tahun dan 2 tahun sebesar 100% dan 85%. Sedangkan 

CTP kelas B angka kesintasan berturut-turut 1 tahun dan 2 tahunnya sebesar 81% 
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dan 60%. Kesintasan penderita Sirosis Hati dengan Child-Turcott-Pugh kelas C 1 

tahun dan 2 tahun berturut-turut adalah 45% dan 35%. 

2.5.2 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Komplikasi 

1. Asites 

Penatalaksanaan sirosis hati dengan asites dilakukan dengan komperhensif 

yaitu : tirah baring dan diawali dengan diet rendah garam, konsumsi garam 

sebanyak 5,2 gram atau 90 mmol/hari. Diet rendah garam dikombinasi dengan 

obat-obatan diuretik. Awalnya dengan pemberian spironolakton dengan dosis 100-

200 mg sekali sehari. Respon diuretik bisa dimonitor dengan penurunan berat 

badan 0,5 kg/hari, tanpa adanya edema kaki. Bila pemberian spironolakton tidak 

kuat bisa dikombinasi dengan furosemid dengan dosis 20-40 mg/hari. Parasintesis 

bila asites sangat besar, hingga 4-6 liter dan dilindungi dengan pemberian albumin. 

Retensi cairan diterapikan dengan dosis 8-10 g IV per liter cairan parasintesis (jika 

>5L) Direkomendasikan jika natrium serum kurang 120-125 mmol/L 

(Nurdjanah,S.,2014). 

2. Ensefalopati hepatikum 

Ensefalopati hepatikum (EH) adalah sindrom disfungsi neuropsikiatri yang 

disebabkan oleh portosystemic venous shunting, dengan atau tanpa penyakit 

intrinsik hepar. Pasien ensefalopati hepatikum sering menunjukkan perubahan 

status mental mulai dari kelainan psikologik ringan hingga koma dalam 

(Ndraha,2015). Penatalaksanaan sirosis hati dengan komplikasi ensefalopati 

hepatikum diterapi dengan laktulosa dosisnya 10-30 ml, 3 kali/hari dengan 

harapan pH asam pada usus akan menghambat penyerapan amonia. Sterilisasi usus 

juga harus dilakukan denganpemberian neomisin 4 x 1-2 gram/hari per oral. 

Rifaximin dapat digunakan sebagai alternatif bila laktulosa tidak dapat diberikan. 

Rifaximin sama efektif dengan laktulosa dalam terapi ensefalopati hepatikum 

grade I – III (Muthia,2013). L-ornitin-L-aspartat (LOLA) saat ini sudah mulai 

banyak digunakan untuk mengatasi ensefalopati hepatik, karena terbukti dapat 

menurunkan kadar amonia darah. L-ornitin-L-aspartat bekerja melalui stimulasi 

siklus urea, maka tidak dianjurkan pada gangguan fungsi ginjal dengan kadar 

kreatinin di atas 3 mg/dL. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ndraha et al. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

 
 

dalam penelitiannya telah melaporkan manfaat pemberian L-ornitin-L-aspartatdan 

diet protein 1,5 g/kgBB/hari pada ensefalopati hepatik minimal (EHM) di 

Indonesia. Hasilnya terjadi peningkatan kadar prealbumin yang merupakan 

parameter perbaikan status nutrisi, dan peningkatan nilai CFF yang merupakan 

parameter perbaikan ensefalopati hepatik (Ndraha et al.,2015). 

3. Varises gastroesophageal 

Perdarahan varises adalah yang paling umum komplikasi yang 

mengancam jiwa pada sirosis hati. Pengawasan rutin dan tindak lanjut untuk 

varises gastroesofageal (GEVs) pada pasien tersebut adalah penting untuk 

membangun diagnosis awal dan mengadopsi langkah-langkah pencegahan. 

Endoskopi saluran cerna bagian atas adalah metode diagnostik terbaik bagi varises 

gastroesophageal di praktek klinis. Jika varises berada pada risiko yang rendah, 

mereka harus menjalani endoskopi setiap 1-2 tahun. Namun endoskopi yang 

memiliki keterbatasan, seperti invasif, biaya yang relatif tinggi, prosedur terkait 

komplikasi (Qi Xingshun,2015). 

Pencegahan pada pendarahan varises esophagus adalah pemberian obat 

golongan β blocker (propanolol) maupun ligasi varises. Bila sudah terjadi 

pendarahan dalam keadaan akut, bisa dilakukan resusitasi dengan cairan 

kristalod/koloid/penggantian produk darah. Penatalaksanaan sirosis hati dengan 

komplikasi varises gastroesophageal untuk menghentikan pendarahan digunakan 

preparat vasokonstriktorsplanchnic, somatostatin atau Octreotide. Octreotide bisa 

diberikan dengan dosis 50 – 100µg/h dengan infus kontinyu. Setelah itu dilakukan 

skleroterapi atau ligasi varises. Tindakan endoskopi terapetik ini juga dilakukan 

untuk menghentikan pendarahan berulang. Transjugular intrahepatic 

portosistemic (TIPS) dan pembedahan shunt bisa dilakukan namun sebagai efek 

samping dapat terjadi ensefalopati hepatik (Nurdjanah,S.,2014). 

 

4. Peritonitis bakterial spontan (SBP) 

Peritonitis bakterial spontan (SBP) merupakan komplikasi fatal pasien 

dengan kronis penyakit hati dengan asites, jika tidak diobati dapat menyebabkan 

kematian. Pada pasien asites dengan jumlah PMN ≥250 / mm3, cairan asites harus 

dipertimbangkansebagai kriteria standar untuk mengobati pasien. Semua 
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organisme rentan terhadap sefalosporin generasi ketiga dengan hasil yang 

menguntungkan (Purohit et al.,2015). Berdasarkan EASL (European Association 

for the Study of Liver) dengan salah satu studinya Albumin infusion improves 

outcomes of patient with spontaneous bacterial peritonitis yang membandingkan 

terapi cefotaxime dengan cefotaxime plus albumin menyatakan bahwa 

penatalaksanaan sirosis hati dengan komplikasi peritonitis bakterial spontan 

diterapi dengan pemberian antibiotik  cefotaxime sebaiknya dikombinasikan 

dengan pemberian infus albumin terbukti lebih efektif menurunkan insiden 

gangguan fungsi ginjal dan kematian (Salerno et al.,2013). Pada peritonitis 

bakterial spontan, infeksi harus dapat dideteksi dan cepat diobati dengan antibiotik 

agresif yang memiliki spektrum luas (cefotaxime dan ceftixone) karena pada 

pasien sirosis hati dengan komplikasi peritonitis bakterial spontan (SBP) memiliki 

prognosis buruk dan kematian yang tinggi jika tidak cepat diobati (Sagar et 

al.,2016). 

5. Sindrom hepatorenal (HRS) 

Penatalaksanaan sirosis hati dengan komplikasi sindrom hepatorenal 

(HRS) dilakukan dengan suatu metode nonbedah dari kompresi portal yaitu 

transjugular intrahepatic portosystemic shunt efektif menurunkan hipertensi porta 

dan memperbaiki HRS, serta menurunkan perdarahan gastrointestinal. Bila terapi 

medis gagal dipertimbangkan untuk transplantasi hati merupakan terapi definitif. 

Pengobatan efektif untuk sindrom hepatorenal samapai saat ini belum ada. Oleh 

karena itu, upaya pencegahan harus diutamakan seperti penatalaksanaan umum 

meliputi terapi suportif berupa diet tinggi kalori dan rendah protein, koreksi 

keseimbangan asam basa, hindari pemakaian obat anti inflamasi non steroid 

(OAINS), dan peritonitis bakterial spontan pada sirosis hati harus diatasi untuk 

mencegah terjadinya sindrom hepatorenal (Effendi dan Ali,2014). 

2.6 Tinjauan Tentang Diuretik yang Digunakan pada Pasien Sirosis Hepatik 

dengan Komplikasi Asites 

 Diuretik adalah senyawa yang dapat meningkatkan volume urin. Diuretik 

bekerja terutama dengan meningkatkan ekskresi ion-ion Na+, Cl- atau HCO3
-, yang 

merupakan elektrolit utama dalam cairan luar sel. Diuretik juga menurunkan 
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absorpsi kembali elektrolit di tubulus renalis dengan melibatkan proses 

pengangkutan aktif (Siswandono,2008). 

 Diuretik adalah obat  yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin.  

Istilah diuresis mempunyai dua pengertian, pertama menunjukkan adanya 

penambahan volume urin yang diproduksi dan yang kedua menunjukkan jumlah 

pengeluaran zat-zat terlarut dalam air.Diuretik digunakan untuk mengurangi 

edema pada gagal jantung kongestif, beberapa penyakit ginjal, dan sirosis hepatis 

(Neal, M.J.,2012).Fungsi  utama   diuretik  adalah   untuk  memobilisasi   cairan  

udem,mengubah keseimbangan cairan sehingga volume cairan ekstra sel kembali 

menjadi normal (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI, 2007). 

 

 

Gambar 2.8 Mekanisme Kerja Diuretik (Katzung,2012) 

2.6.1 Penggolongan Diuretik Pada Sirosis Hati Dengan Asites 

Diuretik dapat dibagi menjadi 4 golongan antara lain yaitu (Departemen 

farmakologi dan Terapeutik, 2007). Namun Diuretik yang dapat digunakan pada 

penyakit sirosis hepatik dengan asites ada 2 golongan yaitu : 

1. Diuretik Kuat (Loop Diuretic) 

Mekanisme kerja : Diuretik kuat ini bekerja pada Ansa Henle bagian 

asenden segmen tebal. Segmen ini mempunyai kapasitas yang besar untuk 

mengabsorbsi NaCl sehingga obat yang bekerja dapat menyebabkan diuresis yang 
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lebih hebat dari pada diuretik lain. Diuretik loop bekerja dengan cara menghambat 

kotranspor natrium, kalium, klorida. (Na+ secara aktif ditranspor keluar sel ke 

dalam intersesium oleh pompa yang tergantung pada Na+/K+ATPase di membran 

basolateral). Spesifisitas diuretik loop disebabkan oleh konsentrasi lokalnya yang 

tinggi dalam tubulus ginjal. Pada dosis tinggi obat ini bisa menginduksi perubahan 

komposisi elektrolit dalam endolimfe dan menyebabkan ketulian (Neal,2005). 

Diuretik kuat meliputi : asam etakrinat, furosemid dan bumetamid. 

Efek samping : Efek furosemid yang paling umum ketidakseimbangan 

elektrolit yang dapat menyebabkan hiponatriemia, hipotensi, hipovolemia, 

hipokalemi dan hipokloremia alkalosis (Granero,2010). Kehilangan kalium, 

seperti dengan pemberian thiazid, secara klinis seringkali tidak penting kecuali 

terdapat faktor resiko tambahan untuk aritmia (misal terapi dengan digoksin). 

Ekskresi kalsium dan magnesium meningkat dan terjadi hipomagnesia. 

Penggunaan diuretik loop yang berlebihan (dosis tinggi, pemberian secara 

intravena) bisa menyebabkan ketulian, yang tidak dapat kembali (Neal, 2005). 

Obat – obat termasuk diuretik loop : 

 

Gambar 2.9 Struktur Furosemid dan Asam Etakrinat (Katzung, 2012). 

 

2. Diuretik Hemat Kalium 

Mekanisme kerja : Diuretik hemat kalium ini bekerja pada tubuli distal dan 

duktus koligentes daerah korteks, dimana homeostasis K+ dikendalikan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

 
 

Aldosteron menstimulasi reabsorpsi Na+, membangkitkan potensial negatif dalam 

lumen (kemudian diekskresinya) dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan 

sekresi kalium dengan jalan antagonisme kompetitif (spironolakton) atau secara 

langsung (triamteren dan amilorida). Diuretik ini menurunkan reabsorpsi Na+ 

dengan mengantagonis aldosteron atau memblok kanal Na+. Hal ini menyebabkan 

potensial listrik epitel tubulus menurun, sehingga sekresi K+ berkurang 

(Neal,2005). Spironolakton (aldosteron antagonis), amilorid, dan triamterene 

menghambat reabsorpsi natrium di tubulus distal dan pengumpul duktus. Pilihan 

utama dalam pengobatan asites karena sirosis hati. Kelas aldosteron antagonis 

kecil dan hemat kalium natriuretik. Ada dua terapi yang bisa dimanfaatkan pada 

awal spironolakton tunggal, atau kombinasi dari spironolakton dengan furosemid. 

Kedua pilihan pengobatan yang dipilih pada asites (Muslim,Z.,2015). 

Efek samping : Obat ini dapat menyebabkan hiperkalemia berat, terutama 

pada pasien dengan gangguan ginjal. Hiperkalemia terjadi bila pasien juga 

mengkonsumsi inhibitor ACE (misalnya kaptopril), karena obat ini menurunkan 

sekresi aldosteron dan selanjutnya ekskresi K+ (Neal,2005). Pada penggunaan 

lama dosis tinggi efeknya antiandrogen dengan gymnecomastie, gangguan potensi 

dan libido pada laki-laki, sedangkan pada perempuan nyeri buah dada dan 

gangguan haid (Tjay dan Raharja,2007). Obat-obat yang termasuk diuretik hemat 

kalium : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Struktur Spironolakton dan Amilorida (Katzung,2012). 
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Interaksi Diuretik dengan Obat-Obat Lain 

Kombinasi dari obat-obat lain bersama diuretik dapat menimbulkan interaksi yang 

tidak dikehendaki, seperti : 

1. Penghambat ACE (Antihipertensi) dapat menimbulkan hipotensi yang 

hebat, maka sebaiknya baru diberikan setelah penggunaan diuretik dihentikan 

selama 3 hari. 

2. Obat-obat rema (NSAID’s) dapat memperlemah efek diuretis dan 

antihipertensif akibat sifat retensi natrium dan airnya. 

3. Kortikosteroida dapat memperkuat kehilangan kalium. 

4. Aminoglikosida ototositas diperkuat berhubungan diuretika sendiri dapat 

menyebabkan ketulian (reversibel). 

5. Antidiabetik oral dikurangi efeknya bila terjadi hiperglikemia. 

6. Litium klorida dinaikkan kadar darahnya akibat terhambatnya ekskresi. 

Tabel 2.5 Diuretik yang Digunakan pada Sirosis Hepatik 

Parameter Diuretik Hemat 

Kalium 

Diuretik Kuat 

Farmakodinamik Meningkatkan ekskresi 

natrium,mengurangi 

ekskresi kalium, ion 

hidrogen, kalsium, dan 

magnesium. 

Meningkatkan ekskresi 

Natrium, ion hidrogen, 

kalsium, dan magnesium. 

Jumlah yang 

direabsorbsi 

Kurang dari 5% 20% - 30% 

Bioavailabilitas 30% - 90% 50% - 100% 

Site of Action Collecting tubule Lengkung henle ascenden 

segmen tebal. 

 

Transport ke Site 

Action 

Transpor kation organik 

– tubulus proksimal. 

Transpor anion organik – 

tubulus proksimal 

Pengaruh Transfer Kanal Na epithelial 

(triamteran, amilorid) 

Kotranspor Na+ - K+ - Cl- 
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atau reseptor 

mineralkortikoid 

(antagonis aldos)eron 

Jalur eliminasi Hati / ginjal Hati / ginjal 

Waktu Paruh 

Eliminasi 

2 – 26 jam 1– 5 jam 

 

2.6.2 Penggunaan Terapi Furosemid Pada Sirosis Hati dengan Asites 

Pada sirosis hati dengan asites diterapi menggunakan diuretik yang 

diberikan awalnya dapat dipilih spironolakton dengan dosis 100-200 mg sekali per 

hari. Respon diuretik dapat dimonitor dengan penurunan berat badan 0,5 kg/hari 

tanpa edema kaki atau 1 kg/hari dengan edema kaki. Apabila pemberian 

spironolakton tidak adekuat, bisa diberikan kombinasi berupa furosemid dengan 

dosis 20–40 mg/hari, dengan dosis maksimal 160 mg/hari. Parasintesis dilakukan 

bila asites sangat besar. Pengeluaran asites sampai 4 – 6 liter perlu disertai dengan 

pemberian albumin (Hirlan,2014). Pada pasien sirosis hati dengan asites diberikan 

terapi kombinasi spironolakton 100 mg dan furosemid 40 mg pada pagi hari. 

Selain itu, pemberian tranfusi albumin juga dilakukan sebanyak 1 kolf setiap 

harinya (Saskara&Suryadarma, 2012). 

Furosemide adalah diuretik loop yang digunakan secara oral 

dalampengobatan edema berhubungan dengan jantung, ginjal, dan sirosis hati dan 

pengobatan hipertensi (Granero, 2010). Ada dua terapi yang bisa dimanfaatkan 

yaitu  pada awal spironolakton tunggal, atau kombinasi dari spironolakton dengan 

furosemid. Kedua pilihan pengobatan yang dipilih pada asites. Terapi kombinasi 

spironolakton dan furosemid  untuk penurunan berat badan dan lingkar perut lebih 

baik daripada penggunaan tunggal spironolakton (Muslim,Z.,2015). Furosemid 

dapat berinteraksi dengan banya kobat. Interaksi yang paling perlu diperhatikan 

adalah antara furosemid dengan captopril (ACE inhibitor) yang dapat 

menyebabkan penurunan tekanan darah (hipotensif) secara tajam pada awal 

pemberian terutama pada hipertensi dengan aktivitas renin tinggi. Interaksi lain 

adalah furosemid yang diberikan bersama dengan antibiotik golongan 
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aminoglikosida akan mengakibatkan nefrotoksisitas berat pada pasien (Stockley, 

2008). 

Furosemid ditambahkan hanya pada pasien yang tidak memberikan respon 

terhadap pemberian spironolakton dosis tinggi atau furosemid tunggal dari 

pengobatan awal maupun pasien yang mengalami asites berulang. Dengan ratio 

perbandingan untuk pemberian spironolakton dan furosemid adalah 100:40 

mg/hari, dan dapat ditingkatkan sampai 400:160 mg/hari selama 7 hari apabila 

belum mendapatkan respon yang diharapkan (European Association for the Study 

of Liver, 2010). Diuresis yang efektif dan memadai dapat dicapai pada pasien 

sirosis hati, dan sindrom nefrotik dengan pendekatan terapi diuretik yang ideal. 

Terapi yang pertama yaitu mekanisme penyakit primer pada pasien. Setiap 

gangguan yang mendasari mempengaruhi aksi diuretik yang sedang diberikan. 

Oleh karena itu, pilihan yang benar obat sangat penting untuk keberhasilan 

terapinya (Qavi et al,2015). 

 


