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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ginjal 

2.1.1 Anatomi dan Struktur Ginjal 

Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga 

retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya 

menghadap ke medial. Cekungan ini disebut sebagai hilus renalis, yang di 

dalamnya terdapat apeks pelvis renalis dan struktur lain yang merawat ginjal, 

yakni pembuluh darah, sistem limfatik, dan sistem saraf (Purnomo, 2014). Ginjal 

kanan terletak sedikit lebih rendah dari ginjal kiri (Marrieb dan Hoehn, 2012). 

Besar dan berat ginjal sangat bervariasi; hal ini terganung pada jenis kelamin, 

umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi yang lain. Dalam hal ini, ginjal lelaki 

relatif lebih besar ukurannya daripada perempuan. Pada orang yang mempunyai 

ginjal tunggal yang didapat sejak usia anak, ukurannya lebih besar daripada ginjal 

normal. Pada outopsi klinis didapatkan bahwa ukuran rerata ginjal orang dewasa 

adalah 11,5 cm (panjang) x 6 cm (lebar) x 3,5 cm (tebal). Beratnya bervariasi 

antara 120 – 170 gram, atau kurang lebih 0,4% dari berat badan (Purnomo, 2014).  

Secara anatomis ginjal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu korteks dan medula 

ginjal. Korteks ginjal terletak lebih superfisial dan didalamnya terdapat berjuta-

juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil ginjal. Medula ginjal 

terletak lebih profundus banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang 

mengalirkan hasil ultrafiltrasi berupa urine. Nefron terdiri atas glomerulus, 

tubulus kontortus (TC) proksimalis, loop of henle, tubulus kontortus (TC) distalis, 

dan duktus kolegentes (Purnomo, 2014). Pada ginjal, cairan yang menyerupai 

plasma disaring melalui kapiler glomerulus ke tubulus ginjal (filtrasi glomerulus). 

Saat filtrat glomerular ini melewati bawah tubulus, volumenya berkurang dan 

komposisinya diubah oleh proses reabsorpsi tubular (pembuangan air dan zat 

terlarut dari cairan tubular) dan sekresi tubular (sekresi zat terlarut ke dalam 

cairan tubular) untuk membentuk urin yang memasuki pelvis ginjal. Selanjutnya, 

komposisi urin dapat bervariasi untuk mempertahankan seluruh homeostasis 

cairan tubuh. Hal ini dicapai melalui banyak mekanisme regulasi homeostatis 
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yang berfungsi untuk mengubah jumlah air dan zat terlarut dalam urin. Dari pelvis 

ginjal, urin menuju kandung kemih dan dikeluarkan dengan proses buang air 

kecil, atau berkemih. Ginjal juga merupakan organ endokrin, pembentukan kinin 

dan 1,25-dihidroksikolekalsiferol, serta membentuk dan sekresi renin (Barret et 

al., 2010). 

Setiap hari tidak kurang 180 liter cairan tubuh difiltrasi di glomerulus dan 

menghasilkan urine sebanyak 1-2 liter. Urine yang terbentuk di dalam nefron 

disalurkan melalui piramida ke sistem pelvikalises ginjal untuk kemudian 

disalurkan ke dalam ureter (Purnomo, 2014).  

 

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal (Marrieb dan Hoehn, 2012) 

2.1.2 Fungsi Ginjal 

Ginjal berperan dalam berbagai fungsi tubuh yang sangat penting bagi 

kehidupan, yakni menyaring (filtrasi) sisa hasil metabolisme dan toksin dari 

darah, serta mempertahankan homeostasis cairan dan elektrolit tubuh, yang 

kemudian dibuang melalui urine (Purnomo, 2014). Fungsi ginjal diantaranya(1) 

mengatur ekskresi garam dan air untuk mempertahankan volume cairan 

ekstraseluler dan osmolalitas; (2) mempertahankan homeostasis asam-basa; (3) 

mengekskresikan produk akhir metabolisme dan zat asing; (4) menjaga reabsorpsi 
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komponen bermanfaat (seperti glukosa); (5) memproduksi hormon (seperti 

eritropoietin) dan hormon aktivator (renin), dan (6) memiliki fungsi metabolik 

(katabolisme protein dan peptida, glukogenesis) (Silbernagl dan Despopoulos, 

2008). 

 

Gambar 2.2 Struktur Nefron pada Ginjal (Guyton dan Hall, 2006) 

2.1.2.1 Pembentukan Urine 

Pembentukan urine adalah fungsi ginjal yang paling esensial dalam 

mempertahankan homeostasis tubuh. Pada orang dewasa sehat, lebih kurang 1200 

ml darah, atau 25% cardiac output, mengalir ke kedua ginjal. Pada keadaan 

tertentu aliran darah ke ginjal dapat meningkat hingga 30% (pada saat latihan 

fisik), dan menurun hingga 12% dari cardiac output. Kapiler glomeruli berdinding 

porous (berlubang-lubang), yang memungkinkan terjadinya filtrasi cairan dalam 

jumlah besar (± 180 L/hari). Molekul yang berukuran kecil (air, elektrolit, dan sisa 

metabolisme tubuh, di antaranya kreatinin dan ureum) akan difiltrasi dari darah, 

sedangkan molekul berukuran lebih besar (protein dan sel darah) tetap tertahan di 

dalam darah. Oleh karena itu komposisi cairan filtrat yang berada di kapsul 

Bowman, mirip dengan yang ada di dalam plasma, hanya saja cairan ini tidak 

mengandung protein dan sel darah. Volume cairan yang difiltrasi oleh glomerulus 

setiap satuan waktu disebut sebagai rerrata filtrasi glomerulus atau Glomerular 

Filtration Rate (GFR). Selanjutnya cairan filtrat akan direabsorbsi dan beberapa 
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elektrolit akan mengalami sekresi di tubulus kolegentes. Cairan urine tersebut 

disalurkan ke dalam sistem kalises hingga pelvis ginjal (Purnomo, 2014). 

2.1.2.2 Keseimbangan Asam Basa 

Keseimbangan asam basa tubuh dikontrol oleh kompleks sistem bufer pada 

tubulus proksimalis dan distalis, yang melibatkan pengaturan ion fosfat, 

bikarbonat, dan amonium; sedangkan sekresi ion hidrogen terutama terjadi di 

tubulus distalis (Purnomo, 2014). 

2.1.2.3 Penghasil Hormon  

a. Renin 

Pada saat darah mengalir ke ginjal, sensor di dalam ginjal menentukan 

jumlah kebutuhan cairan yang akan diekskresikan melalui urine, dengan 

mempertimbangkan konsentrasi elektrolit yang terkandung di dalamnya. Sebagai 

contoh, jika pasien mengalami dehidrasi, ginjal akan menahan cairan tubuh tetap 

beredar melalui darah, sehingga urine sangat kental. Jika tubuh telah ter-rehidrasi, 

dan cairan yang beredar telah cukup, urine kembali encer dan warnanya menjadi 

lebih jernih. Sistem pengaturan tadi dikontrol oleh hormon renin, yakni hormon 

yang diproduksi di dalam ginjal, yakni berperan dalam meregulasi cairan dan 

tekanan darah. Hormon ini diproduksi di dalam sel juxta-glomerulus sebagai 

respon dari penurunan perfusi jaringan. Renin merubah angiotensinogen (dari 

liver) menjadi angiotensin I, (AT I) yang kemudian dirubah oleh Angiotensin 

Converting Enzyme (ACE) menjadi angiotensin II (AT II), yang menyebabkan 

vasokonstriksi dan reabsorbsi natrium, untuk mengembalikan fungsi perfusi 

jaringan (Purnomo, 2014). 

b. Eritropoietin 

Ginjal juga menghasilkan eritropoietin, yakni hormon yang merangsang 

jaringan hemopoietik (sumsum tulang) membuat sel darah merah. Terdapat sel 

khusus yang memantau konsentrasi oksigen di dalam darah, yaitu jika kadar 

oksigen turun, kadar eritropoietin meningkat dan tubuh memulai memproduksi sel 

darah merah (Purnomo, 2014). 
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2.2 Chronic Kidney Disease (CKD) 

Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan sebagai kelainan pada struktur 

atau fungsi ginjal, terjadi selama 3 bulan atau lebih, yang berdampak bagi 

kesehatan. Kelainan skturktural termasuk albuminuria lebih dari 30 mg/hari, 

hematuria atau sel darah merah pada urin, elektrolit dan kelainan lain karena 

ganguan tubular (Wells et al., 2015). Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan 

perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat (biasanya berlangsung 

beberapa tahun. Chronic Kidney Disease (CKD) terjadi karena berbagai macam 

penyakit yang merusak massa nefron ginjal. Sebagian besar penyakit ini 

merupakan penyakit parenkim ginjal difus dan bilateral, meskipun lesi obstruktif 

pada traktus urinarius juga dapat menyebabkan gagal ginjal kronik (Price dan 

Wilson, 2006). 

Chronic Kidney Disease (CKD) diklasifikasikan berdasarkan dari penyebab 

penyakit ginjal, kategori Glomerular Filtration Rate (GFR), dan level 

albuminuria. Chronic Kidney Disease (CKD) stage 5, disebut sebagai End Stage 

Renal Disease (ESRD), terjadi ketika Glomerular Filtration Rate (GFR) turun di 

bawah 15 mL/menit/1,73 m
2
 (< 0,14 mL/s/m

2
) atau pada pasien yang menerima 

Renal Replacement Therapy (RRT) (Wells et al., 2015). National Institute of 

Health and Clinical Excellence (NICE) di AS tahun 2008 memodifikasi 

klasifikasi, memisahkan stadium 3 dari Renal Chronic Disease (RCD) menjadi 

3A dan 3B, masing-masing Glomerular Filtration Rate (GFR) 45-59 

mL/mm/1,73 m
2 

dan 30-44 mL/menit/1,73 m
2 

(Duli et al., 2016). 

2.2.1 Epidemiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Selama seperempat abad terakhir, penyakit tidak menular (PTM) menjadi 

penyebab penting morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Pada tahun 2005, 

penyakit tidak menular (PTM) diperkirakan menyebabkan >60% (35 juta) dari 

semua kematian, dengan lebih dari 80% di negara-negara berpenghasilan rendah 

dan menengah. Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan kontributor penting 

untuk penyakit tidak menular (PTM). Konsekuensi utama Chronic Kidney 

Disease (CKD) termasuk hilangnya fungsi ginjal yang mengarah pada End Stage 

Renal Disease (ESRD), dipercepat dengan Cardiovascular Disease (CVD) dan 

kematian (Jha et al., 2012). Berdasarkan studi observasional systematic review 
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dan meta analisis memperkirakan prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) di 

dunia sebesar 11-13%. Di Amerika Serikat, National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Disease (NIDDK) melaporkan bahwa satu dari sepuluh 

orang dewasa di Amerika memiliki Chronic Kidney Disease (CKD). Penyakit 

ginjal merupakan penyebab kesembilan kematian utama di Amerika Serikat 

(Arora, 2016). Menurut Wave III of the US National Health and Nutrition 

Evaluation Survey, 11% (19,2 juta) dari orang dewasa yang disurvei antara 1988 

dan 1994 terdiagnosa Chronic Kidney Disease (CKD) (Jha et al., 2012). Data 

terbaru dari National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

menunjukkan bahwa Chronic Kidney Disease (CKD) prevalensi tertinggi terjadi 

pada usia lanjut, prevalensinya 38% pada pasien usia >65 tahun dari 13% 

keseluruhan populasi di Amerika Serikat (Stevens et al., 2010). 

Sebuah survei berulang yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2004 

diperkirakan prevalensi yang lebih tinggi dari 13%. Negara besar lainnya 

termasuk China, Australia dan negara-negara lain melaporkan prevalensi Chronic 

Kidney Disease (CKD) yang sama seperti Amerika Serikat sebesar 11% (Jha et 

al., 2012). Diperkirakan bahwa lebih dari 10% populasi penduduk di jepang 

memiliki penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) dan juga negara-negara lain, 

seiring dengan pertambahan usia pada populasi (Yamagata et al., 2016). Selain 

itu, data dari penelitian kohort prospektif berbasis populasi, seperti Community 

Health Study (CHS), atau dari populasi klinis, seperti Kaiser Permanente, 

menyatakan bahwa risiko morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskular 

terkait dengan penurunan fungsi ginjal meningkat pada orang tua (Stevens et al., 

2010). 

Di Indonesia, menunjukkan ada kenaikan jumlah unit hemodialisis akibat 

Chronic Kidney Disease (CKD) yang berpartisipasi dalam program registrasi 

ginjal indonesia (Pernefri, 2011). Menurut (RISKESDAS) tahun 2013, prevalensi 

Chronic Kidney Disease (CKD) berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia 

sebesar 0,2%. Prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) berdasarkan wawancara 

yang didiagnosis dokter meningkat seiring dengan bertambahnya usia, meningkat 

tajam pada kelompok usia 35 – 44 tahun (0,3%), diikuti usia 45 – 54 tahun 

(0,4%), dan usia 55 – 74 tahun (0,5%), tertinggi pada kelompok usia ≥ 75 tahun 
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(0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%), 

pekerjaan wiraswasta, petani/nelayan/buruh (0,3%) (RISKESDAS, 2013). 

2.2.2 Etiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.2.1 Diabetes Melitus 

Peningkatan prevalensi diabetes menyebabkan peningkatan komplikasi 

mikro dan makrovaskuler pada diabetes seperti penyakit jantung koroner, stroke, 

Diabetic Kidney Disease (DKD), dan End Stage Renal Disease (ESRD) 

(Manikowski dan Atta, 2015). Diabetes mellitus (DM) merupakan penyebab 

utama Chronic Kidney Disease (CKD) dan End Stage Renal Disease (ESRD) di 

negara maju dan berkembang (Kazancioglu, 2013). Menurut data USRDS, 

sebagian pasien End Stage Renal Disease (ESRD) di Amerika Serikat memiliki 

nefropati diabetik. Sebanyak 8% pasien diabetes tipe 2 terjadi proteinuria. Setelah 

terjadinya proteinuria maka resiko 10 tahun berikutnya adalah terjadi CKD 

progresif sebesar 11% (Kazancioglu, 2013). 

Diabetes Kidney Disease (DKD) biasanya digolongkan sebagai komplikasi 

diabetes mikrovaskuler (Reidy et al., 2014). Hiperglikemia meningkatkan aktivasi 

RAAS (Hsueh dan Wyne, 2011). Hiperglikemia mengganggu autoregulasi dalam 

glomerulus dengan mengaktifkan lokal intrarenal Renin-Angiotensin-Aldosterone 

System (RAAS) (Kanwar et al., 2011). Faktor hemodinamik menyebabkan 

terganggunya Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS) yang menimbulkan 

kelainan pada sel endotel pembuluh darah yang mengaktivasi peningkatan 

hormon vasoaktif seperti angiotensin II (Sunaryanto, 2010).  Hal ini dapat 

meningkatkan tekanan kapiler glomerulus dan peregangan pada sel mesangial dan 

kemudian mengaktifkan molekul sinyal seperti ROS (Reactive Oxygen Species) 

dan menyebabkan disfungsi endotel (Kanwar et al., 2011). Disfungsi endotel dan 

hilangnya kapiler glomerulus dan tubulointerstisial menyebabkan kerusakan epitel 

dan menyebabkan progresivitas Diabetes Kidney Disease (DKD) (Reidy et al., 

2014). 
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2.2.2.2 Hipertensi 

Tekanan darah tinggi merupakan penyebab Chronic Kidney Disease (CKD) 

(NKF, 2010). Chronic Kidney Disease (CKD) bilateral ditandai dengan retensi 

natrium dan air yang menyebabkan peningkatan volume plasma dan cardiac 

output (Tedla et al., 2011). Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah 

sehingga dapat mengurangi suplai darah ke organ penting seperti ginjal. Tekanan 

darah tinggi juga merusak unit penyaring kecil di ginjal. Akibatnya ginjal berhenti 

untuk membuang kelebihan cairan pada darah (NKF, 2010). Hipertensi sistemik 

menyebabkan peningkatan tekanan kapiler intraglomerular sehingga terjadi 

glomerulosclerosis dan hilangnya fungsi ginjal (Kazancioglu, 2013). 

Sekitar 50 – 75% pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stage 3 – 5 

memiliki hipertensi (Duli et al, 2016). Renin disekresikan oleh ginjal sebagai 

respon terhadap penurunan volume darah dan perfusi ginjal. Renin mengubah 

angiotensinogen membentuk angiotensin I yang kemudian oleh Angiotensin 

Converting Enzyme (ACE) diubah menjadi angiotensin II dimana angiotensin II 

merupakan vasokonstriktor yang kuat. Angiotensin II menyebabkan sekresi 

aldosteron dan reabsorpsi natrium, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan 

darah (Hsueh dan Wyne, 2011). 

2.2.2.3 Glomerulonefritis 

Glomerulonefritis merupakan penyakit peradangan ginjal. Peradangan 

dimulai dalam glomerulus dan bermanifestasi sebagai proteinuria dan atau 

haematuria. Lesi terutama ditemukan pada glomerulus tetapi kemudian seluruh 

nefron pada akhirnya akan mengalami kerusakan sehingga terjadi Chronic Kidney 

Disease (CKD) (Price dan Wilson, 2006). Glomerulonefritis ditandai dengan 

gomerular dan tubulointerstisial fibrosis yang irreversibel dan progresif, akhirnya 

menyebabkan penurunan Glomerular Filtrationn Rate (GFR) dan retensi racun 

uremik (Salifu et al., 2017).  

2.2.2.4 Penyakit Vaskuler 

Studi cross-sectional pada penduduk di Amerika serikat pasien dengan 

penyakit aterosklerotik vaskuler 1,5 kali lebih beresiko untuk menyebabkan 

terjadinya Chronic Kidney Disease (CKD) dibanding dengan pasien tanpa 
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penyakit aterosklerotik vaskuler, dan pasien dengan gagal jantung kongestif 

hampir 2 kali lebih beresiko terjadinya Chronic Kidney Disease (CKD) (SIGN, 

2008). Abnormalitas struktur dan fungsi ventrikel kiri sangat umum terjadi pada 

CKD dan pasien ESRD. diantara pasien ESRD, sekitar 73,4% pasien memulai 

dialisis terjadi hipertrofi ventrikel kiri, 35,8% terjadi dilatasi ventrikel kiri, dan 

14,8% terjadi disfungsi sistolik ventrikel kiri. Hipertrofi myocardial dikaitkan 

dengan penurunan kepadatan kapiler dimana menyebabkan ketidakseimbangan 

antara kebutuhan dan suplai oksigen sehingga menyebabkan iskemia. Selain itu, 

fibrosis miokard memperburuk iskemia dengan menurunkan kepadatan kapiler 

dan  meningkatkan resiko aritmia ventrikel dan kematian jantung mendadak 

(Segall et.al., 2014). 

2.2.3 Faktor Resiko Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.3.1 Usia 

Fungsi ginjal menurun seiring dengan pertambahan usia pada laki-laki dan 

perempuan. Menurut National Kidney Foundation (NKF) diantara populasi pasien 

lansia memiliki Chronic Kidney Disease (CKD) stage 3-5 (Kazancioglu, 2013). 

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney (NIDDK) 

insiden terjadinya Chronic Kidney Disease (CKD) pada pasien berusia 20-64 

tahun meningkat dari tahun 2000-2008 dan masih dibawah 0,5%. Sebaliknya, 

insiden terjadinya Chronic Kidney Disease (CKD) pada pasien dengan usia 65 

tahun atau lebih meningkat dua kali lipat dari tahun 2003-2006 sebanyak 1,8% 

menjadi 4,3%. Prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) di Amerika Serikat 

meningkat seiring dengan peningkatan usia (47% pada pasien >70%) (Arora, 

2016). 

Prevalensi Chronic Kidney Disease (CKD) di Indonesia berdasarkan 

wawancara yang didiagnosis dokter meningkat seiring dengan bertambahnya usia, 

meningkat tajam pada kelompok usia 35 – 44 tahun (0,3%), diikuti usia 45 – 54 

tahun (0,4%), dan usia 55 – 74 tahun (0,5%), tertinggi pada kelompok usia ≥ 75 

tahun (0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan 

(0,2%), pekerjaan wiraswasta, petani/nelayan/buruh (0,3%) (RISKESDAS, 2013). 
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2.2.3.2 Jenis Kelamin 

Berdasarkan US renal data system (USRDS), prevalensi chronic renal 

failure antara tahun 2007 dan 2012 tertinggi terjadi pada perempuan (15,1%) 

dibandingkan pada laki-laki (12,1%). Pada perempuan prevalensi tertinggi dengan 

penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR) (7,6%) untuk perempuan dan 5,4% 

untuk laki-laki) (Goldberg dan Krause, 2016). Di Amerika Serikat melaporkan 

presentase perbandingan laki-laki dan perempuan dengan Chronic Kidney Disease 

(CKD) sebesar 21,42% dan 27,11% dengan Glomerular Filtration Rate (GFR) 

>90, 32,95% dan 29,12% dengan Glomerular Filtration Rate (GFR) 60-89, 

10,95% dan 5,68% pada stage 3, 0,70% dan 0,31% pada stage 4, dan 0,12% dan 

0,04% pada stage 5 (Chang et al, 2015). Di Turki prevalensi Chronic Kidney 

Disease (CKD) pada perempuan sebesar 18,4% dibandingkan dengan laki-laki 

sebesar 12,8% (Kazancioglu, 2013). 

2.2.3.3 Ras atau Etnis 

Beberapa studi yang dilakukan di Amerika Serikat menyatakan bahwa 

terdapat peningkatan resiko End Stage Renal Disease (ESRD) di Afrika-Amerika. 

Selain itu terdapat peningkatan resiko hipertensi lima kali lebih tinggi di Afrika-

Amerika. Dalam penelitian terbaru juga di dapatkan bahwa resiko End Stage 

Renal Disease (ESRD) sebanyak 7,8% pada perempuan berkulit hitam, 7,3% pada 

laki-laki berkulit hitam , 1,8% pada perempuan berkulit putih, dan 2,5% pada laki-

laki berkulit putih (Kazancioglu, 2013). 

2.2.3.4 Riwayat Keluarga 

Anggota keluarga pasien Chronic Kidney Disease (CKD) memiliki 

prevalensi yang lebih tinggi untuk Chronic Kidney Disease (CKD) dan tinggi 

faktor resiko terjadinya Chronic Kidney Disease (CKD). Penelitian yang 

dilakukan oleh Lagu et al. Yang dilakukan pada 1 Januari 1995 hingga 31 

Desember 2003 di Amerika Serikat menyatakan bahwa hampir 23% pasien 

dialisis memiliki kerabat dekat dengan pasien End Stage Renal Disease (ESRD) 

(Kazancioglu, 2013). 
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2.2.3.5 Bayi Berat Lahir Rendah 

Pembatasan pertumbuhan intrauterin dapat menyebabkan jumlah nefron 

rendah, yang bisa menyebabkan rentan terhadap hipertensi dan penyakit ginjal. 

Terjadi peningkatan jumlah nefron sebesar 257.426 glomeruli per kenaikan kg 

berat badan lahir. Jumlah nefron yang rendah menyebabkan hipertensi 

intraglomerular dan hiperfiltrasi di nefron yang tersedia (Kazancioglu, 2013). 

Berdasarkan studi epidemiologi mengatakan bahwa terdapat korelasi antara bayi 

berat lahir rendah dengan proteinuria, tiap penurunan 1 kg berat lahir terjadi 

peningkatan 1,7 kali proteinuria pada masa anak-anak dan 3 kali proteinuria pada 

masa dewasa. Pada bayi berat lahir rendah juga memiliki tingkat serum kreatinin 

yang lebih tinggi yang disebabkan karena rendahnya kapasitas filtrasi glomerulus 

(Xu dan Zuo, 2010). 

2.2.4 Patofisiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Meskipun Chronic Kidney Disease (CKD) terus berlanjut, namun jumlah 

zat terlarut yang harus diekskresi oleh ginjal untuk mempertahankan homeostasis 

tidaklah berubah, walaupun jumlah nefron yang bertugas melakukan fungsi 

tersebut sudah menurun secara progresif (Price dan Wilson, 2006). Selama gagal 

ginjal kronik, beberapa nefron termasuk gromeruli dan tubula masih berfungsi, 

sedangkan nefron yang lain sudah rusak dan tidak berfungsi lagi (Baradero et al., 

2008). Sisa nefron  yang ada mengalami hipertrofi dalam usahanya untuk 

melaksanakan seluruh beban kerja ginjal. Terjadi peningkatan kecepatan filtrasi, 

beban zat terlarut dan reabsorpsi tubulus dalam setiap nefron terdapat dalam ginjal 

turun di bawah nilai normal (Price dan Wilson, 2006). Nefron mengalami 

kerusakan karena terjadi peningkatan aliran darah dan hiperfiltrasi sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler dan menyebabkan tekanan pada 

intraglomelural (Wuhl dan Schaefer, 2012). Adanya peningkatan aktivitas Renin-

Angiotensin-Aldosteron (RAA) internal ikut memberikan kontribusi terhadap 

terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis, dan progresifitas (Suwitra, 2014). Peningkatan 

tekanan intraglomerural menyebabkan meningkatnya ketegangan pada sel 

mesangial sehingga terjadi deposisi matriks yang dimediasi oleh angiotensin II 

dan release sitokin sehingga terjadi peningkatan Transforming Growth Factor 

(TGF-β) (Stedon et al, 2014). Peningkatan tekanan intraglomerular juga 
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menginduksi terjadinya proteinuria sehingga meningkatkan progresivitas Chronic 

Kidney Disease (CKD). Reabsorpsi protein yang disaring oleh sel-sel 

tubuloepithelial dapat menginduksi pelepasan faktor kemotaktik, yang 

menyebabkan inflamasi dan fibrosis tubulointerstitial (Wuhl dan Schaefer, 2012).  

 

Gambar 2.3 Patofisiologi Chronic Kidney Disease (Chaudhry, 2012) 

Ginjal memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan kalium. Kalium 

disaring oleh glomerulus dan 90-95% diserap di tubulus proksimal dan lengkung 

Henle. Ekskresi kalium dimulai di tubulus distal dan diregulasi lebih lanjut oleh 

nefron. Regulator utama dari proses ini adalah aldosteron dan tingkat kalium 

serum. Kenaikan tingkat kalium serum berkorelasi dengan memburuknya ginjal 

(NKF, 2014). 

2.2.5 Klasifikasi  Chronic Kidney Disease (CKD) 

Stage pada Chronic Kidney Disease (CKD) diklasifikasikan berdasarkan 

Glomerular Filtration Rate (GFR). Glomerular Filtration Rate (GFR) adalah total 

volume cairan yang difiltrasi oleh glomerulus pada kedua ginjal per satuan waktu 

(Silbernagl dan Despopoulos, 2008). Nilai Glomerular Filtration Rate (GFR) 

dihitung berdasarkan nilai serum kreatinin (Mayers, 2015). Perhitungan 
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Glomerular Filtration Rate (GFR) dihitung menggunakan rumus Cockroft dan 

Gault sebagai berikut (NKF, 2014). 

Perhitungan laki-laki: 
 140−Usia  x Berat  Badan

72 x Serum  Kreatinin
  

Perhitungan perempuan: 
 140−Usia  x Berat  Badan

72 x Serum  Kreatinin
 x 0,85 

Tabel II.1 : Klasifikasi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Kategori GFR GFR (ml/min/1,73 m
2 

) 

Istilah 

G1 ≥ 90 Normal atau tinggi 

G2 60 – 89 Penurunan ringan 

G3a 45 – 59 Penurunan ringan ke sedang 

G3b 30 – 44 Penurunan sedang ke berat 

G4 15 – 29 Penurunan berat 

G5 < 15 Gagal ginjal 

(KDIGO, 2012) 

Tabel II.2 Komplikasi pada Chronic Kidney Disease (CKD) 

Stage Penjelasan GFR (ml/menit/1,73 

m
2
) 

Komplikasi 

1 Kerusakan ginjal dengan 

GFR normal 

≥ 90 - 

2 Kerusakan ginjal dengan 

penurunan GFR ringan 

60-89  Peningkatan tekanan 

darah 

3 Kerusakan ginjal dengan 

penurunan GFR sedang 

30-59  Hiperfosfatemia 

 Hipokalsemia 

 Anemia 

 Hipertensi 

 Hiperparatiroid 

4 Kerusakan ginjal dengan 

penurunan GFR berat  

15-29  Malnutrisi 

 Asidosis metabolik 

 Hiperkalemia 

 Dislipidemia 

5 Gagal ginjal < 15  Gagal jantung 

 Uremia  

(Suwitra, 2014) 
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2.2.5.1 Chronic Kidney Disease Stage 1 

Berdasarkan data National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) di Amerika Serikat pada tahun 1999-2004 mengestimasi prevalensi 

Chronic Kidney Disease (CKD) pada stage 1 sebesar 5,7% (Arora, 2016). Selama 

stadium ini ginjal masih berfungsi secara normal tetapi ditemukan abnormalitas 

yang menunjukkan terjadinya gangguan ginjal (KDOQI, 2012). Biasanya tidak 

terdapat gejala yang timbul tetapi terjadi peningkatan tekanan darah bilang 

dibandingkan dengan pasien yang bukan menderita Chronic Kidney Disease 

(CKD). Pada pasien juga terjadi albuminuria (AIHW, 2014). 

2.2.5.2 Chronic Kidney Disease Stage 2 

Berdasarkan data National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) di Amerika Serikat pada tahun 1999-2004 mengestimasi prevalensi 

Chronic Kidney Disease (CKD) pada stage 2 sebesar 5,4% (Arora, 2016). Pada 

stage ini, terjadi penurunan fungsi ginjal dengan Glomerular Filtration Rate 

(GFR) sebesar 60-89 ml/menit/1,73 m
2
 (KDOQI, 2012). Terjadi peningkatan 

tekanan darah pada stage 2 (Suwitra, 2014). Kebanyakan pasien tidak mengalami 

gejala tetapi terjadi peningkatan tekanan darah dan pasien juga terjadi albuminuria 

(AIHW, 2014). 

2.2.5.3 Chronic Kidney Disease Stage 3 

Menurut survey yang dilakukan oleh National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) prevalensi CKD stage 3 terjadi peningkatan dari 

tahun 1988-1994 sebanyak 18,8% menjadi 24,5% pada tahun 2003-2006 pada 

pasien dengan usia lebih dari 70 tahun. Pada periode yang sama, prevalensi CKD 

pada usia 20-39 tahun relatif sama yaitu dibawah 0,5%. Biasanya tidak terdapat 

gejala yang timbul atau biasanya terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil 

pada malam hari (nokturia) dan kehilangan nafsu makan (AIHW, 2014). Pada 

stage 3 terjadi komplikasi diantaranya adalah hiperfosfatemia, hipokalsemia, 

anemia, hipertensi dan hiperparatiroid (Suwitra, 2014). 

2.2.5.4 Chronic Kidney Disease Stage 4 

Berdasarkan data National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) di Amerika Serikat pada tahun 1999-2004 mengestimasi prevalensi 
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Chronic Kidney Disease (CKD) pada stage 4 sebesar 0,4% (Arora, 2016). Pada 

stage 4 terjadi beberapa komplikasi yaitu diantaranya malnutrisi, asidosis 

metabolik, hiperkalemia dan dislipidemia (Suwitra, 2014). Gejala yang timbul 

seperti pada stage 3 disertai mual, kulit gatal, dan sesak nafas (AIHW, 2014). 

2.2.5.5 Chronic Kidney Disease Stage 5 

Berdasarkan data National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) di Amerika Serikat pada tahun 1999-2004 mengestimasi prevalensi 

Chronic Kidney Disease (CKD) pada stage 5 sebesar 0,4% (Arora, 2016). Pada 

stage 5 terjadi gagal ginjal dimana terjadi penurunan Glomerular Filtration Rate 

(GFR) >15 ml/menit/1,73 m
2
 (KDOQI, 2012). Gejala yang timbul seperti yang 

terjadi pada stage 5, tetapi terjadi komplikasi tambahan seperti peradangan lapisan 

jaringan pada jantung, perdarahan pada saluran pencernaan, perubahan fungsi dan 

struktur otak, gangguan atau perubahan struktural atau fungsional pada sistem 

saraf perifer (AIHW, 2014). Chronic Kidney Disease (CKD) stage 5 

menyebabkan komplikasi gagal jantung dan uremia (Suwitra, 2014). 

2.2.6 Manifestasi Klinis Chronic Kidney Disease (CKD) 

Pada Chronic Kidney Disease (CKD) akan terjadi rangkaian perubahan. 

Bila Glomerulus Filtration Rate (GFR) menurun 5-10% dari keadaan normal dan 

terus mendekati nol, maka pasien akan menderita sindrom uremik. Sindrom 

uremik adalah suatu kompleks gejala yang terjadi akibat atau berkaitan dengan 

retensi metabolit nitrogen karena gagal ginjal (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.6.1 Asidosis Metabolik 

Penurunan fungsi ginjal menyebabkan peningkatan retensi asam (Kovesdy, 

2012). Pada diet normal, ginjal harus mengeluarkan 40 sampai 60 mEq ion 

hidrogen (H
+
) setiap harinya untuk mencegah asidosis. Pada gagal ginjal, 

gangguan kemampuan ginjal untuk mengekskresikan H
+ 

mengakibatkan asidosis 

sistemik disertai penurunan kadar bikarbonat (HCO3
-
) dan pH plasma. Kadar 

HCO3
-
 menurun karena digunakan untuk mendapat H

+
. Ekskresi ion amonium 

(NH4
+
) merupakan mekanisme utama ginjal dalam usahanya mengeluarkan H

+ 

dan pembentukan kembali HCO3
-
. Pada Chronic Kidney Disease (CKD), ekskresi 
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NH4
+
 total berkurang karena berkurangnya jumlah nefron (Price dan Wilson, 

2006). 

Dengan perkembangan Chronic Kidney Disease (CKD), kapasitas ginjal 

untuk mengekskresikan amonium atau reabsorpsi bikarbonat sering terganggu. 

Secara umum, ekskresi amonium menurun ketika Glomerular Filtration Rate 

(GFR) sesuai dengan Chronic Kidney Disease (CKD) stage 3b dan 4. Penurunan 

ekskresi amonium merupakan penyebab utama dari asidosis dan mencerminkan 

pengurangan jumlah fungsi nefron karena ekskresi amonium per nefron secara 

substansial meningkat (Kraut dan Madias, 2015). Konsekuensi klinis asidosis 

metabolik dari Chronic Kidney Disease (CKD) termasuk osteopenia, potensi 

memperburuk hiperparatiroidisme sekunder, mengurangi cadangan pernafasan 

dan melemahkan sistem buffer tubuh, dan penurunan aktivitas Na
+
, K

+
-ATPase 

pada sel darah merah dan sel-sel miokard, yang dapat menyebabkan penurunan 

kontraktilitas miokard dan gagal jantung kongestif (Kovesdy, 2012). 

2.2.6.2 Anemia 

Progresivitas Chronic Kidney Disease (CKD) terjadi penurunan produksi 

eritropoietin dan menyebabkan pasien mengalami anemia. Diperkirakan sebanyak 

9% dari laki-lakidan perempuan pada stage 3 mengalami anemia, dan 33% laki-

laki sertas 67% perempuan pada stage 4 memiliki tingkat hemoglobin dibawah 

kisaran normal (SIGN, 2008). Penyebab utama anemia adalah berkurangnya 

pembentukan sel-sel darah merah. Penurunan pembentukan sel-sel darah merah 

ini diakibatkan defisiensi pembentukan eritropoietin oleh ginjal. Juga terdapat 

bukti bahwa racun uremik dapat menginaktifasi eritropoietin atau menekan 

respons sumsum tulang terhadap eritropoietin (Price dan Wilson, 2006). Kidney 

Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) mendefinisikan anemia dengan 

hemoglobin (Hb) kurang dari 13 g/dL untuk laki-laki dewasa dan kurang dari 12 

g/dL untuk perempuan dewasa (Wells et al, 2015). Faktor-faktor lain yang dapat 

menyebabkan anemia antara lain, kehilangan darah iatrogenik dan defisiensi besi 

dan asam folat. Kehilangan darah akibat darah sering diambil untuk pemeriksaan 

laboratorium dan kehilangan darah pada proses hemodialisis cukup banyak (pada 

suatu penelitian, kehilangan darah rata-rata adalah sekitar 4,6 L/tahun). 

Kekurangan besi dapat disebabkan oleh kehilangan darah dan absorpsi saluran 
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cerna yang buruk (antasida yang diberikan pada hiperfosfatemia juga mengikat 

besi dalam usus). Kekurangan asam folat juga menyertai uremia, dan bila pasien 

mendapatkan pengobatan hemodialisis, maka vitamin yang larut dalam air akan 

hilang melalui membran dialisis. Kecenderungan untuk mengalami pendarahan 

pada uremia disebabkan oleh gangguan kualitatif trombosit dan dengan demikian 

mengakibatkan gangguan adhesi. Hambatan pada faktor pembekuan darah tertentu 

juga ikut berperan (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.6.3 Ketidakseimbangan Kalium 

Kalium (K
+
) adalah kation yang sebagian terdapat dalam cairan intraseluler; 

hanya sekitar 2% dari total tubuh K
+
 ditemukan dalam cairan ekstraseluler (an et 

al, 2012). Pada 70 kg orang dewasa memiliki 28 liter cairan intraseluler (40% dari 

berat badan) dan 14 liter cairan ekstraseluler (20% dari berat badan), dengan 3920 

mEq kalium intraseluler dan hanya 59 mEq kalium ekstraseluler (Guyton dan 

Hall, 2006). Pada orang sehat, serum K
+
 atur dalam kisaran 3,5-5,0 mEq/L (an et 

al, 2012). Ketidakseimbangan kalium (K
+
) merupakan salah satu gangguam serius 

yang dapat terjadi pada Chronic Kidney Disease (CKD), karena kehidupan hanya 

dapat berjalan dalam rentang kadar kalium plasma yang sempit sekali (Price dan 

Wilson, 2006).  

 

Gambar 2.4 Kalium Ekstraseluler dan Intraseluler (Guyton dan Hall, 2006) 

Hiperkalemia yang dihasilkan dari ketidakseimbangan dalam homeostasis 

K
+
, didefinisikan sebagai level serum K

+
 yang lebih besar dari 5.0 mEq/L (An et 

al, 2012). Hiperkalemia diklasifikasikan menjadi tiga yaitu hiperkalemia ringan 

dengan kalium 5,5-6,0 mmol/L, hiperkalemia sedang dengan kalium 6,1-6,9 
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mmol/L, dan hiperkalemia berat dengan kalium 7,0 mmol/L atau lebih (Youssef, 

2016). Hiperkalemia berat adalah gangguan yang berpotensi mengancam jiwa 

yang dilaporkan terjadi pada 1% sampai 10% dari semua pasien rawat inap (An et 

al., 2012). Sekitar 90% asupan normal yaitu sebesar 50–150 mEq/hari 

diekskresikan dalam urine. Hipokalemia dapat menyertai poliuria pada Chronic 

Kidney Disease (CKD) dini, terutama pada penyakit-penyakit tubulus seperti 

pielonefritis kronik. Akan tetapi hiperkalemia akan selalu timbul bila pasien 

mengalami oliguria pada Chronic Kidney Disease (CKD). Di samping itu, 

asidosis sistemik juga dapat menimbulkan hiperkalemia melalui pergeseran K
+ 

dari dalam sel ke cairan ekstraseluler. Efek hiperkalemia yang sangat berbahaya 

adalah pengaruhnya pada hantaran listrik jantung. Bila kadar K
+
 serum mencapai 

7–8 mEq/L, akan timbul disritmia yang fatal atau terhentinya denyut jantung 

(Price dan Wilson, 2006). 

2.2.6.4 Hiperurisemia 

Peningkatan kadar asam urat serum dan pembentukan kristal-kristal yang 

menyumbat ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal akut atau kronik. Sebaliknya, 

pada stadium dini Chronic Kidney Disease (CKD), dapat timbul gangguan 

ekskresi ginjal sehingga kadar asam urat serum biasanya meningkat. Biasanya 

sekitar 75% dari total asam urat diekskresi oleh ginjal. Peningkatan kadar asam 

urat serum di atas normal yaitu 4 – 6 mg/100 ml dapat atau tidak disertai gejala-

gejala. Namun, penderita uremia tidak jarang pula mengalami serangan artritis 

gout akibat endapan garam urat pada sendi dan jaringan lunak (Price dan Wilson, 

2006). Hiperurisemia terjadi ketika serum asam urat >7,0 mg/dL pada laki-laki 

dan >6,0 g/dL pada perempuan. Prevalensi hiperurisemia berkorelasi dengan 

penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR) yang terjadi pada 40-60% pada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stage 1 hingga stage 3 dan 70% pada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stage 4 (Sah dan Qing, 2015). 

Pada ginjal, urat difiltrasi oleh glomerulus dan direabsorpsi oleh tubulus 

proksimal. Ekskresi fraksional asam urat normal adalah 10% (Jalal et al., 2013). 

Peningkatan asam urat dapat menginduksi stress oksidatif dan disfungsi endotel 

sehingga mengakibatkan hipertensi sistemik dan glomerular sehingga 

menyebabkan resistensi vaskular ginjal dan penurunan aliran darah ke ginjal (Sah 
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dan Qing, 2015). Peningkatan serum asam urat juga dapat menyebabkan 

aterosklerosis, hipertensi glomerular, glomerulosklerosis dan Acute Kidney Injury 

(AKI) (Johnson et al., 2013). Serum asam urat mengurangi aliran darah ginjal dan 

menyebabkan penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR) (Sah dan Qing, 

2015). 

2.2.6.5 Neuropati Perifer 

Gejala nefropati perifer umumnya terjadi pada pasien dengan Glomerular 

Filtration Rate (GFR) dibawah 12-20 mL/min/1,73 m
2
 atau bila uremia telah 

terjadi selama minimal enam bulan (Babu et al., 2015). Tanda-tanda paling dini 

dari neuropati perifer adalah perlambatan konduksi saraf. Stadium kedua dari 

perkembangan neuropati perifer adalah timbulnya perubahan-perubahan sensorik 

dan ekstremitas. Pasien mengalami nyeri seperti terbakar, perasaan baal atau 

parestesia pada jari-jari kaki dan kaki, yang kemudian menjalar ke tungkai seperti 

kaos kaki panjang. Pada stadium selanjutnya, gejala parestesia terjadi pada jari-

jari tangan dan tangan. Akhirnya, saraf motorik terserang. Hemodialisis dapat 

menghentikan prkembangan neuropati perifer, tetapi bila perubahan-perubahan itu 

sudah terjadi maka sulit pulih kembali (sensorik) atau ireversibel (motorik). Oleh 

karena itu, hemodialisis (atau transpalantasi) harus mulai dilakukan sebelum 

timbulnya gejala-gejala atau tanda klinis (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.6.6 Mineral Bone Disorder (MBD) 

Pada fungsi ginjal yang normal, 90% fosfat plasma difiltrasi dan diekskresi. 

Pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) terjadi CKD-MBD disorder 

(termasuk hiperparatiroidisme sekunder, hiperfosfatemia, penurunan absorpsi 

kalsium dan kelainan metabolisme vitamin D) (Carla, 2016).  Progresivitas 

Chronic Kidney Disease (CKD) menyebabkan perubahan metabolisme mineral 

tulang. Serum paratiroid hormon (PTH) sebagai indikator penyakit tulang pada 

Chronic Kidney Disease (CKD), dapat dimulai dengan Glomerular Filtration 

Rate (GFR) turun dibawah 70 ml/menit/1,73 m
2 

(Chauhan, 2012).  Paratiroid 

hormon (PTH) diatur dengan negative feedback dengan serum kalsium. Serum 

kalsium yang rendah menstimulasi kelenjar paratiroid untuk mensekresi PTH, 

sebaliknya peningkatan serum kalsium dapat menghambat sekresi PTH. Namun 
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pada pasien CKD, osteosit dan osteoblas mensekresikan peningkatan fibroblast 

growth factor 23 (FGF23). FGF23 mempertahankan kadar serum fosfat normal 

dengan megurangi absorpsi fosfat pada usus kecil dengan menurunkan produksi 

vitamin D (kalsitriol). Mekanisme ini mempertahankan serum kalsium dan fosfor 

normal pada awal CKD hingga GFR turun dibawah 50 ml/min/1,73 m
2
. Saat 

terjadi penurunan GFR hingga stage 3, 60% pasien terjadi peningkatan PTH.  Hal 

ini merangsang nefron untuk mengeskresi fosfor dan merangsang tulang untuk 

melepaskan kalsium. PTH juga merangsang tubulus proksimal pada ginjal untuk 

menghasilkan kalsitriol untuk meningkatkan kadar kalsium dan melawan FGF23. 

Namun meskipun meningkatnya kadar PTH, kemampuan ginjal untuk 

mengaktifkan vitamin D berkurang karena hilangnya fungsi nefron. Bila GFR 

terus menurun maka mekanisme adaptif tidak mampu lagi mempertahankan 

homeostasis kalsium-fosfor dan akhirnya terjadi hiperfosfatemia dan 

hiperparatiroid sekunder (Carla, 2016).  

2.2.7 Diagnosa Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.7.1 Pemeriksaan Laboratorium 

Gambaran laboratorium penyakit chronic kidney disease (CKD)  meliputi: 

a) Sesuai dengan penyakit yang mendasarinya. b) Penurunan fungsi ginjal berupa 

peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum, dan penurunan GFR yang dihitung 

mempergunakan rumus Kockcroft-Gault. Kadar kreatinin serum saja tidak bisa 

dipergunakan untuk memperkirakan fungsi ginjal. c) Kelainan biokimiawi darah 

meliputi penurunan kadar hemoglobin, peningkatan kadar asam urat, hiper atau 

hipokalemia, hiponatremia, hiper atau hipokloremia, hiperfosfatemia, 

hipokalsemia, asidosis metabolik. d) Kelainan urinalis meliputi, proteinuria, 

hematuria, leukosuria, cast, isostenuria (Suwitra, 2014). Untuk mengetahui 

mineral bone disease  dapat dilakukan tes serum kalsium dan fosfat, 25-

hydroxyvitamin D, alkaline fosfatase, dan serum PTH (Arora, 2016). 

2.2.7.2 Pemeriksaan Penunjang  

Gambaran klinis pasien penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) meliputi: 

a) Sesuai dengan penyakit yang mendasari seperti diabetes melitus, infeksi traktus 

urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, hiperurikemi, lupus eritomatosus 
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sistemik (LES), dan lain sebagainya. b) Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, 

letargi, anoreksia, mual muntah, nokturia, kelebihan volume cairan (volume 

overload), neuropati perifer, pruritus, uremic frost, perikarditis, kejang-kejang 

sampai koma. c) Gejala komplikasinya antara lain, hipertensi, anemia, 

osteodistrofi renal, payah jantung, asidosis metabolik, gangguan keseimbangan 

elektrolit (sodium, kalium, klorida) (Suwitra, 2014). Untuk mengetahui  diagnosis 

dari Chronic Kidney Disease (CKD) dapat dilakukan pencitraan ginjal seperti 

ultrasonografi ginjal, retrograde pyelography, computed tomography scanning, 

magnetic resonance imaging (MRI), dan renal radionuclide scanning. Dapat 

dilakukan biopsi ginjal untuk mengetahui adanya Chronic Kidney Disease (CKD) 

(Arora, 2016). 

2.2.8 Penatalaksanaan Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.8.1 Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik kronik yang ringan pada penderita uremia biasanya akan 

menjadi stabil pada kadar bikarbonat plasma 16 sampai 20 mEq/L. Keadaan ini 

biasanya tidak berkembang melewati titik tersebut karena produksi H
+
 diimbangi 

oleh dapar tulang (Price dan Wilson, 2006). Diagnosa asidosis metabolik 

dilakukan dengan pengukuran Arterial Blood Gases (ABG) dimana akan 

menunjukan penurunan pH dan PCO2 serta penurunan HCO3
-
. Asidosis metabolik 

terjadi ketika pH turun kurang dari 7,40 dan terjadi penurunan HCO3
-
 kurang dari 

15 mEq/L (Thomas dan Hamawi, 2016).  

Asidosis metabolik dapat diterapi dengan alkali oral, pada umumnya 

digunakan sodium bikarbonat dengan dosis 500 mg – 1 g tiga atau empat kali 

sehari. Obat ini dapat memperbaiki asidosis metabolik (SIGN, 2008). Asidosis 

ginjal biasanya tidak diobati kecuali bila bikarbonat plasma turun 15 mEq/L, 

ketika gejala-gejala asidosis dapat mulai timbul. Asidosis berat dapat terjadi bila 

suatu asidosis akut terjadi pada penderita yang sebelumnya sudah mengalami 

asidosis kronik ringan (Price dan Wilson, 2006). 
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2.2.8.2 Anemia  

Penyebab anemia adalah multifaktorial, termasuk defisiensi produksi 

eritropoietin, faktor dalam sirkulasi yang tampaknya menghambat eritropoietin, 

pemendekan waktu paruh sel darah merah, peningkatan kehilangan darah saluran 

cerna akibat kelainan trombosit, defisiensi asam folat dan besi, dan kehilangan 

darah dari hemodialisis atau sampel uji laboratorium. Eritropoietin biasanya 

diberikan sebagai injeksi subkutan (25  hingga 125 U/kgBB) tiga kali seminggu. 

Komplikasi utama akibat terapi eritropoietin adalah hipertensi, yang terjadi sekitar 

separuh pasien. Peningkatan tekanan darah akibat terapi eritropoietin  disebabkan 

oleh peningkatan viskositas darah dan pulihnya vasodilatasi perifer yang diinduksi 

anemia (Price dan Wilson, 2006). Target hemoglobin level untuk penderita 

anemia dari penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) adalah antara 11,0 dan 12,0 

g/L (Murphree dan Thelen, 2010). Terapi anemia pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) menggunakan Erythropoietic-Stimulating Agent (ESA) dengan 

Hb antara 9 dan 10 g/dL (Price dan Wilson, 2006). Ada beberapa analog 

eritropoietin yang dapat diberikan baik subkutan atau intravena untuk pengobatan 

anemia (Murphree dan Thelen, 2010). Defisiensi zat besi merupakan penyebab 

utama dari resistensi pengobatan anemia dengan Erythropoietic-Stimulating Agent 

(ESA). Pemberian supplemen zat besi diperlukan bagi sebagian besar pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) untuk mengganti zat besi yang hilang. Efek 

samping dari IV besi meliputi reaksi alergi, hipotensi, pusing, sesak nafas, sakit 

kepala, nyeri punggung bawah dan arthritis. Reaksi tersebut dapat diminimalisir 

dengan menurunkan dosis atau kecepatan infus (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.8.3 Ketidakseimbangan Kalium 

Salah satu komplikasi yang paling serius pada penderita uremia adalah 

hiperkalemia. Bila K
+
 serum mencapai kadar sekitar 7 mEq/L, dapat terjadi 

disritmia yang serius dan juga henti jantung. Selain itu, hiperkalemia makin 

diperberat lagi oleh hipokalsemia, hiponatremia, dan asidosis. Karena alasan ini, 

jantung penderita harus dipantau untuk mendeteksi efek hiperkalemia (dan efek 

semua ion lain) terhadap konduksi jantung.  Hiperkalemia dapat diterapi dengan 

pemberian glukosa dan insulin intravena yang akan memasukkan K
+
 kedalam sel, 

atau dengan pemberian kalsium glukonat 10% intravena dengan hati-hati 
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sementara EKG penderita harus terus diawasi akan kemungkinan timbulnya 

hipotensi disertai pelebaran kompleks QRS (Price dan Wilson, 2006).  

Pengobatan hiperkalemia dapat dilakukan dengan meningkatkan ekskresi 

kalium menggunakan loop diuretik, resin penukar kation, dan Renal Replacement 

Therapy (RRT) (Lehnhardt and Kemper, 2010). Sodium atau calcium polystyrene 

sulfonate (Kayexalate atau analog) adalah resin pertukaran kation yang biasa 

digunakan untuk mengobati hiperkalemia pada pasien dengan Chronic Kidney 

Disease (CKD) (Akagun et al., 2011). Sodium polystyrene sulfonate dan calcium 

polystyrene sulfonate telah digunakan untuk meningkatkan ekskresi kalium 

(Bushinsky et al., 2015).  

Bila kadar K
+
 tidak dapat diturunkan dengan dialisis, maka dapat digunakan 

resin penukar kation Sodium Polystyrene Sulfonate (Kayexalate). Setiap gram dari 

resin akan mengikat satu mEq K
+
. Sodium polystyrene sulfonate dapat diberikan 

melalui mulut atau dengan dimasukkan melalui rektal. Bila diberikan secara 

rektal, 50 sampai 100 gram dicampur dengan 200 sampai 300 ml air. Untuk 

mempermudah pertukaran K
+
, tambahkan 25 sampai 30 ml sorbitol 70% (suatu 

alkohol osmotik aktif yang sukar diabsorpsi dan mempunyai efek laksatif) (Price 

dan Wilson, 2006).  

Tabel II.3 Penyebab Hiperkalemia 

Penyebab Mekanisme 

Makanan Meningkatkan intake K
+
 

Asidosis Perubahan distribusi K
+
 

Hiperglikemia Perubahan distribusi K
+
 

Hiporeninemia 

Hipoaldosteron 

Penurunan ekskresi K
+
 

Oliguria Penurunan ekskresi K
+
 

Obat Lihat Tabel II.4 

(NKF, 2004) 

2.2.8.4 Hiperurisemia 

Pasien CKD dengan hiperurisemia terjadi penurunan GFR (Goicoechea et 

al., 2010). Obat pilihan untuk mengobati hiperurisemia pada penyakit ginjal lanjut 

biasanya adalah alopurinol. Obat ini mengurangi kadar asam urat dengan 

menghambat biosintesis sebagian asam urat total yang dihasilkan oleh tubuh 
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(Price dan Wilson, 2006). Terapi allopurinol menghasilkan perbaikan dari stress 

oksidatif, fungsi endotel dan progresivitas Chronic Kidney Disease (CKD) 

(Goicoechea et al., 2010). Untuk meredakan gejala-gejala artritis gout dapat 

digunakan kolkisin (obat anti radang pada gout) (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.8.5 Neuropati Perifer 

Biasanya neuropati perifer simtomatik tidak timbul sampai gagal ginjal 

mencapai tahap yang sangat lanjut. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk 

mengatasi perubahan tersebut kecuali dengan dialisis yang dapat menghentikan 

perkembangannya. Karena itu, perkembangan neuritis sensorik merupakan tanda 

bahwa dialisis tidak boleh ditunda-tunda lagi. Neuropati motorik mungkin 

ireversibel. Uji kecepatan konduksi saraf biasanya dilakukan setiap 6 bulan untuk 

memantau perkembangan neuropati perifer (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.8.6 Mineral Bone Disorder (MBD) 

Pencegahan dan koreksi hiperfosfatemia mencegah urutan peristiwa yang 

dapat mengarah pada gangguan kalsium tulang. Diet rendah protein biasanya juga 

rendah fosfat. Pengobatan sebaiknya dimulai pada awal perjalanan gagal ginjal 

progresif ketika Glomerular Filtration Rate (GFR) turun sampai sepertiga normal 

Price dan Wilson, 2006). Mineral Bone Disorder (MBD) dapat diterapi dengan 

mengontrol kadar fosfor, terapi vitamin D, kalsimimetik, dan pembedahan 

(Pavlovic et al., 2015). Salah satu tindakan pegobatan terpenting untuk mencegah 

timbulnya hiperparatiroidisme sekunder dan segala akibatnya adalah diet rendah 

fosfat dengan pemberian agen yang dapat mengikat fosfat dalam usus (Price dan 

Wilson, 2006). Pengontrolan kadar fosfat dapat dilakukan dengan membatasi 

asupan fosfor kurang dari 1000 mg/hari. Vitamin D atau analog sering digunakan 

pada pasien CKD untuk mencegah dan mengobati hiperparatiroidisme sekunder, 

kalsitriol adalah obat yang paling banyak digunakan. Kalsimimetik seperti 

cinacalet adalah aktivator allosterik reseptor kalsium. Cinacalcet bekerja dengan 

mengurangi sekresi sintesis parathormone dan hiperkalsemia (Pavlovic et al., 

2015). Kalsium karbonat harus diminum (1 hingga 2g) bersama  makanan untuk 

memastikan keefektifan  maksimum dalam pengikatan fosfat diet dan kemudian 
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akan mencegah absorpsinya. Tujuan terapi ini adalah untuk mempertahankan 

fosfat serum sekitar 4,5 mg/dl dan Ca
2+ 

sekitar 10 mg/dl (Price dan Wilson, 2006). 

2.3 Hiperkalemia 

2.3.1 Definisi Hiperkalemia 

Hiperkalemia merupakan kondisi yang berpotensi mengancam jiwa yang 

didefinisikan sebagai tingkat serum kalium biasanya lebih besar dari 5.0 mEq/L. 

Pasien yang beresiko tinggi untuk hiperkalemia adalah pasien dengan usia lebih 

dari 65 tahun dan merupakan pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stage lanjut 

(yaitu, stage 3-5), Congestive Heart Failure (CHF), dan/atau diabetes dan/atau 

mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kadar kalium serum, terutama 

penghambat Renin-Angiotensin-Aldosterone-System (RAAS). Hiperkalemia dapat 

disebabkan oleh pelepasan abnormal kalium dari sel, sering karena asidosis 

metabolik, keadaan hemolitik, atau degradasi sel lain, biasanya dalam pengaturan 

suboptimal fungsi ginjal (Dunn et al., 2015). Hiperkalemia dapat terjadi akibat 

peningkatan total kalium sekunder tubuh karena ketidakseimbangan asupan dan 

ekskresi atau distribusi yang tidak merata antara ruang intra dan ekstraseluler 

(Lehnhardt dan Kemper, 2010). Hiperkalemia adalah kondisi medis serius yang 

dapat menyebabkan perubahan elektrofisiologi jantung yang parah, seperti aritmia 

jantung dan kematian mendadak (NKF, 2014). 

2.3.2 Epidemiologi Hiperkalemia 

Dalam sebuah studi berbasis populasi retrospektif di Kanada, 2,6% dari 

pasien usia 66 tahun atau lebih masuk Unit Gawat Darurat (UGD) karena 

hiperkalemia, didefinisikan sebagai tingkat serum kalium yang lebih besar dari 5,5 

mEq/L. Beberapa analisis retrospektif di Amerika Serikat telah melaporkan 

insiden antara 2,5% dan 3,2% pada populasi dengan faktor risiko beragam. Di 

antara faktor-faktor risiko, kehadiran Chronic Kidney Disease (CKD)  secara 

signifikan berhubungan dengan frekuensi yang lebih tinggi dari hiperkalemia, 

tergantung pada populasi yang diteliti dan pada definisi hiperkalemia (Dunn et al., 

2015). Berdasarkan penelitian retrospektif dari 245.808 rumah sakit, pasien 

dengan Chronic Kidney Disease (CKD) memiliki resiko hiperkalemia 3 kali lipat 

lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki Chronic Kidney 
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Disease (CKD) (Tomey dan Winston, 2014). Insiden hiperkalemia cukup rendah 

pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal yaitu >2% tetapi meningkat dari 

2% menjadi 42% pada pasien dengan penurunan nilai Glomerular Filtration Rate 

(GFR) hingga 20 ml/menit/1,73 m
2
 (Espinel et al., 2013). Hasil penelitian sebuah 

studi melaporkan bahwa insiden hiperkalemia sebesar 26% pada pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) stage 3 hingga stage 5 dan presisten hiperkalemia sebesar 

4% pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stage 3 dan 13% pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) stage 4 (Li et al., 2015). 

2.3.3 Mekanisme Terjadinya Hiperkalemia 

Hiperkalemia terbentuk ketika asupan kalium melebihi ekskresi atau ketika 

distribusi transelular kalium terganggu (Mushiyakh et al., 2012). Hiperkalemia 

berkontribusi menyebabkan mortalitas kardiovaskular pada pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) melalui efek langsung pada konduksi jantung (Tomey dan 

Winston, 2014). Kalium dan natrium memiliki peran dalam fungsi miokardium; 

Oleh karena itu, gradien konsentrasinya dipertahankan. Gradien konsentrasi 

dipertahankan oleh pompa natrium kalium ATPase yang terletak pada membran 

sel yang aktif memompa natrium keluar dan kalium kedalam sel (Mushiyakh et 

al., 2012). Peningkatan kalium ekstraseluler mengurangi potensi kardiomikosit 

membran istirahat, memperlambat laju kenaikan dari fase 0 dari potensial aksi 

jantung, memperlambat konduksi impuls, memperpanjang depolarisasi membran, 

dan memperpendek waktu repolarisasi (Tomey dan Winston, 2014). 

Ginjal memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan kalium. Kalium 

disaring oleh glomerulus dan 90-95% diserap di tubulus proksimal dan lengkung 

Henle. Ekskresi kalium dimulai di tubulus distal dan diregulasi lebih lanjut oleh 

nefron. Regulator utama dari proses ini adalah aldosteron dan tingkat kalium 

serum. Kenaikan tingkat kalium serum berkorelasi dengan memburuknya ginjal 

(NKF, 2014). Aldosteron berikatan dengan reseptornya pada duktus pengumpul. 

Proses ini akan mengaktifkan Na
+
, K

+
-ATPase sehingga meningkatkan  Na

+ 
dan 

reabsorpsi air ke dalam darah dan sekresi K
+
 kedalam urin (Raebel, 2012).  

Keseimbangan asam-basa mempengaruhi keseimbangan antara konsentrasi 

kalium seluler dan ekstraseluler (Lehnhardt and Kemper, 2011). Konsekuensi 

klinis terjadinya asidosis metabolik adalah penurunan aktivasi Na
+
, K

+
- ATPase 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

32 
 

(Kovesdy, 2012). Asidosis meningkatkan konsentrasi plasma K
+
 dengan 

menginduksi pergeseran K
+
 dari intraseluler ke kompartemen ekstraseluler dalam 

pertukaran dengan H
+
 (Lehnhardt and Kemper, 2011).  

 
Gambar 2.5 Mekanisme Sekresi K

+
 (Palmer, 2014) 

Duktus pengumpul pada ginjal memiliki dua transporter untuk 

mengeluarkan H
+
 yaitu H

+
-ATPase dan H

+
-K

+
-ATPase. Keduanya menggunakan 

energi yang berasal dari hidrolisis ATP untuk mensekresikan H
+
 kedalam lumen 

dan mereabsorpsi K
+ 

(Palmer, 2014). 

 
Gambar 2.6 Perkembangan Hiperkalemia (Aronson dan Goebisch, 2011) 

Pada membran basolateral terdapat aktivitas pertukaran Na
+
-H

+
 dan 

kotransporter Na
+
-HCO3

-
 dimana aktivitas keduanya mempengaruhi aktivitas Na

+
-

K
+
-ATPase untuk mereabsorpsi K

+
. Asidosis metabolik menghambat aktivitas 
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pertukaran Na
+
-H

+
 dan kotransporter Na

+
-HCO3

-
 sehingga menghambat aktivitas 

Na
+
-K

+
-ATPase untuk mereabsorpsi K

+
. Penurunan pH pada asidosis metabolik 

juga menurunkan aktivitas dari kanal K
+ 

yaitu ROMK dan BK pada membran 

apikal sehingga menghambat sekresi aktif K
+
 (Aronson dan Goebisch, 2011). 

2.3.4 Penatalaksanaan Hiperkalemia 

2.3.4.1 Farmakologi 

Penatalaksanaan hiperkalemia dilakukan dengan pemberian glukosa dan 

insulin intravena yang akan memasukkan K
+
 kedalam sel, atau dengan pemberian 

kalsium glukonat 10% intravena dengan hati-hati sementara EKG penderita harus 

terus diawasi akan kemungkinan timbulnya hipotensi disertai pelebaran kompleks 

QRS. Efek dari tindakan ini hanya bersifat sementara dan hiperkalemia harus 

dikoreksi dengan dialisis (Price dan Wilson, 2006). Pengobatan hiperkalemia 

dapat dilakukan dengan meningkatkan ekskresi kalium menggunakan loop 

diuretik, resin penukar ion, dan Renal Replacement Therapy (RRT) (Lehnhardt 

and Kemper, 2010). Bila kadar K
+
 tidak dapat diturunkan dengan dialisis, maka 

dapat digunakan resin penukar kation Sodium Polystyrene Sulfonate (Kayexalate) 

(Price dan Wilson, 2006). Sodium atau Calcium Polystyrene Sulfonate 

(Kayexalate atau analog) adalah resin pertukaran kation yang biasa digunakan 

untuk mengobati hiperkalemia pada pasien dengan Chronic Kidney Disease 

(Akagun et al., 2011). Sodium polystyrene sulfonate dan calcium polystyrene 

sulfonate telah digunakan untuk meningkatkan ekskresi kalium (Bushinsky et al., 

2015).  

Setiap gram dari resin akan mengikat satu mEq K
+
. Kayexalate dapat 

diberikan melalui mulut atau dengan dimasukkan melalui rektal. Bila diberikan 

secara rektal, 50 sampai 100 gram dicampur dengan 200 sampai 300 ml air. Untuk 

mempermudah pertukaran K
+
, tambahkan 25 sampai 30 ml sorbitol 70% (suatu 

alkohol osmotik aktif yang sukar diabsorpsi dan mempunyai efek laksatif) (Price 

dan Wilson, 2006). 

Terapi hiperkalemia dapat dilakukan dengan memberikan insulin bersama 

dengan dekstrosa 50% (Grath et al, 2017). Insulin intravena merupakan first-line 

therapy untuk hiperkalemia. Kombinasi insulin iv dengan dosis 10 unit dengan 25 

g dekstrosa dapat menurunkan serum kalium sebesar 1 mmol/L dalam 10-20 
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menit. Berdasarkan penelitian ini, untuk mencegah hipoglikemia dapat dilakukan 

pemberian dosis insulin 0,1 unit/kgBB iv untuk 25 g dekstrosa (Li dan Vijayan, 

2014). Menurut Clinical Resource Efficiency Support Team tahun 2005 untuk 

memasukkan kalium kedalam sel dilakukan dengan pemberian 10 unit actrapid 

dan glukosa 50% dengan iv lambat selama 5 menit (CREST, 2005). 

 

Gambar 2.7 Mekanisme Kerja Insulin (Lerma et al, 2014) 

Insulin dapat memasukkan kalium kedalam sel dengan merangsang 

antiporter Na
+
-H

+
 pada membran sel, kemudian merangsang masuknya natrium 

kedalam sel yang akan menyebabkan aktivasi dari Na
+
-K

+
-ATPase sehingga 

menyebabkan masuknya kalium kedalam sel (Li dan Vijayan, 2014).  

Tabel II.4 Managemen Hiperkalemia 

Pengobatan Tipe 

Respon 

Onset 

Kerja 

Durasi 

Kerja 

Mekanisme 

Kerja 

Penurunan 

Kadar 

Kalium  

Kalsium 

Glukonas 

Cepat  1-2 menit 30-60 

menit 

Melindungi 

kardiomiosit 

0,5-1,5 

mEq/L 

Glukosa + 

insulin 

Menengah 10-20 

menit 

2-6 jam Memasukkan 

kalium pada 

intraseluler 

0,5-1,5 

mEq/L 

Beta-agonis Menengah  3-5 menit 1-4 jam Memasukkan 

kalium pada 

intraseluler 

 

Sodium 

bikarbonat  

Menengah  30-60 

menit 

2-6 jam Memasukkan 

kalium pada 

intraseluler 

 

Resin 

Penukar 

Lambat  2-6 jam 4-6 jam Pengeluaran 

kalium dari 

tubuh 

 

Furosemide Lambat 5-30 2-6 jam Pengeluaran  

Lanjutan halaman 34 
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menit kalium dari 

tubuh 

Hemodialisis Lambat  Menengah  Pengeluaran 

kalium dari 

tubuh 

1 mmol/L 

pada 60 

menit dan 2 

mmol/L 

pada180 

menit  

(Mushiyakh et al., 2012) 

2.3.4.2 Non-Farmakologi 

Hiperkalemia biasanya merupakan masalah pada gagal ginjal lanjut 

(Baradero et al, 2008). Terapi hiperkalemia dapat dilakukan dengan mengurangi 

asupan kalium dan menghentikan penggunaan dari suplemen kalium (Dunn et al, 

2015). Diet yang dianjurkan adalah 40-80 mEq/hari (Baradero et al., 2008). 

Pembatasan asupan kalium yang direkomendasikan pada pasien CKD stage 3 atau 

lebih yaitu <2,4 gram/hari (Pitt dan Barkis, 2015). Penggunaan obat-obatan yang 

dapat menyebabkan hiperkalemia harus dikurangi (Baradero et al., 2008). Berikut 

adalah makanan tinggi kalium dan obat-obatan yang dapat menginduksi 

hiperkalemia (NKF, 2004). 

Tabel II.5 Obat yang menginduksi hiperkalemia 

Mekanisme Contoh 

Menganggu fungsi renin-aldosteron ACEI, ARB, β-bloker, Heparin, NSAID, 

COX-2 Inhibitor 

Mengubah distribusi kalium Antagonis insulin, Larutan hipertonik, 

Digoxin, β-bloker 

Meningkatkan beban kalium Suplemen kalium, Suplemen herbal 

Menurunkan ekskresi kalium Diuretik hemat kalium, Siklosporin, 

Takrolimus, Pentamidine, Trimetoprim, 

Lithium 

(NKF, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel II.6 Makanan tinggi kalium 
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Kelas Makanan Contoh 

Buah Jeruk, pisang, melon, kiwi, mangga, strawberry, jus 

buah (prune, nanas, tomat), buah kering 

Sayur Asparagus, alpukat, bit, brokoli, wortel, jagung, 

bunga kol, kacang polong, tomat, kentang, jamur 

Daging Daging giling, daging panggang, babi, domba, 

daging sapi muda 

Bahan makan lain Kacang, coklat, kopi, teh, kerang 

(NKF, 2004) 

2.4 Tinjauan tentang Obat 

2.4.1 Calcium Polystyrene Sulfonate 

Resin penukar kation menukar ion kalium di dalam usus. Resin penukar 

kation memiliki kandungan kalsium dan natrium dan menukar ion kalium di 

dalam usus, sehingga mengeluarkan kelebihan kalium dari tubuh (Nasir dan 

Ahmad, 2014). Sodium polystyrene sulfonate dan calcium polystyrene sulfonate 

telah digunakan untuk meningkatkan ekskresi kalium (Bushinsky et al., 2015). 

Sodium atau calcium polystyrene sulfonate (Kayexalate atau analog) adalah resin 

pertukaran ion yang biasa digunakan untuk mengobati hiperkalemia pada pasien 

dengan Chronic Kidney Disease (CKD) (Akagun et al., 2011). 

 
Gambar 2.8 Struktur Calcium Polystyrene Sulfonate (Sweetman, 2009) 

2.4.2 Mekanisme Kerja Calcium Polystyrene Sulfonate 

Resin penukar kation adalah polimer tidak larut (Chaitman et al., 2016). 

Calcium polystyrene sulfonate adalah resin penukar kation dimana menukar 

kalsium dengan kalium yang disekresikan kedalam lumen usus besar (Pitt dan 

Barkis, 2015). Ketika resin ditempatkan dalam suatu pelarut, strukturnya 

mengembang, yang memungkinkan pertukaran ion antara kelompok reaktif pada 

resin dan ion terlarut dalam pelarut. Sodium polystyrene sulfonate bergerak 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

37 
 

melalui usus, melepaskan ion sodium dan ditukar dengan ion kalium. Sodium 

polystyrene sulfonate yang berikatan dengan kalium terus melalui usus besar dan 

akhirnya dikeluarkan melalui feses (Chaitman et al., 2016).  

 

Gambar 2.9 Mekanisme Sekresi K
+
 dalam Usus Besar (Pitt dan Barkis, 2015) 

Pada kolon, kalium masuk kedalam sel melalui Na
+
,K

+
-ATPase dan 

kotransporter Na
+
-2Cl

-
-K

+
 (NKCC1) pada membran basolateral dan keluar dari 

sel menuju lumen kolon melalui kanal KCNMA. Pada membran basolateral, 

beberapa kanal kalium (KCNQ1/KCNE3, KCN4, dan mungkin KCNK5) 

memudahkan transport elektrogenik dengan hiperpolarisasi tegangan membran 

(Pitt dan Barkis, 2015). 

2.4.3 Interaksi Obat Calcium Polystyrene Sulfonate 

Pemberian kombinasi dengan antasida nonabsorpsi kation-donor dan 

laksatif dapat menyebabkan alkalosis sistemik. Selain itu, penggunaan bersamaan 

dengan aluminium hidroksida dapat mengakibatkan obstruksi usus (Chaitman et 

al., 2016). Pelepasan ion kalsium pada resin dalam saluran pencernaan dapat 

menurunkan absorpsi dari tetrasiklin yang diberikan peroral (Sweetman, 2009). 

2.4.4 Kontraindikasi Calcium Polystyrene Sulfonate 

Penggunaan Calcium polystyrene sulfonate harus dihindari untuk pasien 

dengan kondisi seperti hiperparatiroidisme, multiple myeloma, sarkoidosis, atau 
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karsinoma metastasis. Kontraindikasi pada neonatus atau pasien dengan penyakit 

usus obstruktif (Sweetman, 2009). 

2.4.5 Efek Samping Calcium Polystyrene Sulfonate 

Efek samping yang sering terjadi karena penggunaan calcium polystyrene 

sulfonate adalah hipokalemia (Arroyo et al, 2012). Efek samping lain terkait 

dengan sodium polystyrene sulfonate terutama melibatkan sistem GI dan termasuk 

iritasi lambung, mual, muntah, sembelit, diare, kolitis iskemik, perforasi, dan 

perdarahan (Chaitman et al., 2016). 

Calcium polystyrene sulfonate memiliki kemampuan untuk mengikat 

kandungan kalium, karena itu pertukaran satu ion kalsium untuk dua ion kalium 

pada saluran pencernaan. Sejumlah tertentu dari kalsium ini dapat diserap, yang 

tidak masalah bagi pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stadium lanjut, yang 

cenderung untuk hipokalsemia. The Spanyol Society Of Nephrology's Guidelines 

menyebutkan pentingnya mengingat kandungan kalsium dari resin penukar kation 

untuk metabolisme mineral tulang. Diperkirakan bahwa satu gram calcium 

polystyrene sulfonate mengandung 2,1 mmol unsur kalsium murni (Arroyo et al., 

2012). 

2.4.6 Calcium Polystyrene Sulfonate pada Chronic Kidney Disease 

Resin penukar kation tidak diserap oleh sistemik dan tidak memiliki 

bioavailabilitas sistemik (Chaitman et al., 2016). Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Nasir dan Ahmad (2014) yang membandingkan calcium polystyrene 

sulfonate dan sodium polystyrene sulfonate untuk pengobatan hiperkalemia pada 

pasien Chronic Kidney Disease (CKD) menyatakan bahwa calcium polystyrene 

sulfonate mengandung 7–9 % kalsium (Nasir dan Ahmad, 2014). Pada penelitian 

lain diperkirakan bahwa satu gram calcium polystyrene sulfonate mengandung 2,1 

mmol unsur kalsium murni. Sejumlah tertentu dari kalsium ini dapat diserap, yang 

tidak masalah bagi pasien Chronic Kidney Disease (CKD) stadium lanjut, yang 

cenderung untuk hipokalsemia (Arroyo et al., 2012). 

Pada orang dewasa, calcium polystyrene sulfonate diberikan sebagai 

suspensi dengan dosis 15–30 g diberikan 1–4 kali per hari (Chaitman et al., 2016). 

Serbuk resin disuspensikan dalam air, untuk setiap 1 g serbuk resin tambahkan 
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dengan 3-4mL air, jangan dimasukkan pada lemari es. Dosis untuk anak-anak 

adalah 1 g/kg tiap 6 jam PRN, penggunaan oral tidak dianjurkan pada pasien <1 

bulan  (Medscape, 2016). Kerja dari resin penukar kation adalah lambat yaitu 

sekitar 2 jam (puncak kerja terjadi pada 4 hingga 6 jam) (Watson, 2010). 

2.4.7 Sediaan Calcium Polystyrene Sulfonate yang Beredar di Indonesia 

Tabel II.7 Sediaan Calcium Polystyrene Sulfonate yang Beredar di Indonesia 

Nama Obat Sediaan Beredar Kandungan Komposisi 

Kalitake Dipa Pharmalab 

Intersains 

Calcium Polystyrene 

Sulfonate 

5 gram/Sachet 

(MIMS, 2013) 


