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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Ginjal 

2.1.1 Anatomi dan Struktur Ginjal 

Organ ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan berada pada posisi 

retroperitoneal (diantara dinding dorsal tubuh dan parietal peritonium) di bagian 

atas dari lumbar, menjangkau sekitar T12 ke L3. Ginjal dilindungi oleh bagian 

bawah tulang rusuk. Ginjal orang dewasa memiliki massa sekitar 150 g (5 ons) 

dan rata-rata panjangnya 12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 cm. Permukaan lateral 

cembung sedangkan permukaan medial cekung dan memiliki celah vertikal yang 

disebut hilus ginjal. Hilus ginjal mengarah ke dalam ruang internal dalam ginjal 

yang disebut sinus ginjal (Marieb dan Hoehn, 2012). 

 

Gambar 2.1 Anatomi ginjal (Marieb dan Hoehn, 2012) 

Ginjal terdiri atas 2 bagian yaitu bagian luar yang disebut korteks dan 

bagian dalam yang disebut medulla. Korteks berwarna merah kecoklatan dan 

memiliki granula. Semua glomeruli, tubulus, saluran pengumpul terletak pada 

korteks. Medulla memiliki warna yang terang dan terlihat memiliki lurik yang 

dihasilkan dari susunan parallel lengkung henle, medula saluran pengumpul, dan 

pembuluh darah medula. Medulla dibagi menjadi 2 bagian yaitu medula luar yang 
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terletak dekat dengan korteks, dan medulla dalam yang terletak jauh dari korteks. 

Ginjal manusia memiliki 8-10 lobus, masing-masing lobus terbentuk dari 

piramida jaringan medulla dan jaringan korteks yang menutupi sisi-sisinya. Ujung 

piramida medulla membentuk papilla ginjal (Rhoades dan Bell, 2009). Tubulus 

ginjal dan glomerulus terdiri atas unit terkecil yang disebut nefron. Ginjal 

memiliki ukuran yang bervariasi begitu  juga jumlah nefron yang ada didalamnya. 

Ginjal manusia memiliki sekitar 1,3 juta nefron (Barret et al., 2010). 

 

Gambar 2.2 Struktur nefron ginjal (Barret et al., 2010) 

2.1.2 Pembuluh Darah Ginjal 

Pada kondisi istirahat normalnya darah sebanyak seperempat dari total 

cardiac output (sekitar 1200 ml)  dikirim ke artreri ginjal untuk disaring oleh 

ginjal.  Arteri ginjal adalah sepasang pembuluh darah besar  yang mengarah dari 

aorta abdominal ginjal dan masuk kedalam masing-masing ginjal. Arteri ginjal 

pada sebelah kanan lebih panjang daripada arteri ginjal sebelah kiri karena letak 

aorta berada disebelah kiri dari garis tengah. Setiap arteri ginjal becabang menjadi 

5 segmental arteri.  Pada sinus ginjal, arteri segmentalis akan membentuk arteri 

interlobar. Pada batas cortex dan medulla arteri arcuata akan bercabang menjadi 

arteri arkuata yang melengkung diatas basis piramid. Suplai darah oleh arteri 

arkuata akan dialirkan keluar oleh arteri kortikal radial. Arteri kortikal medial 

akan bercabang menjadi arteriol afferent yang memasok darah pada glomerulus 
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selanjutnya darah dialirkan menuju arteriol efferent. Darah kemudian dialirkan 

menuju kapiler peritubuler kemudian menuju vena kortikal radial, vena arkuata, 

vena interlobar, dan vena ginjal dimana darah meninggalkan ginjal dan mengalir 

menuju inferior vena cava (Marieb dan Hoehn, 2012) 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Aliran darah pada pembuluh darah ginjal 

(Marieb dan Hoehn, 2012) 

2.1.3 Fungsi Ginjal 

Ginjal berperan dalam mengatur komposisi dan volume cairan ekstraselular. 

Dalam keadaan normal ginjal akan menjaga stabilitas lingkungan internal dengan 

mengeluarkan banyak zat sisa metabolisme melalui urin. Menurut Rhodes dan 

Bell, 2009 ginjal memiliki beberapa fungsi penting antara lain mengatur tekanan 

osmotik (osmolalitas) cairan tubuh dengan mengeluarkan urin terkonsentrasi, 

mengatur konsentrasi ion-ion yang ada dalam plasma darah termasuk Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

, Mg 
2+

, Cl
-
, bikarbonat (HCO3

-
), fosfat, dan sulfat, berperan dalam 

pengaturan keseimbangan asam-basa dengan mengekskresikan H
+ 

ketika terjadi 

asam berlebih atau mengekskresikan HCO3
-
 ketika terjadi basa berlebih, mengatur 

volume ekstraselular dengan mengendalikan ekskresi Na
+
 dan air, membantu 

pengaturan tekanan darah arteri dengan menyesuaikan ekskresi Na
+
 dan 

memproduksi berbagain substansi (seperti renin) yang mempengaruhi pada 

tekanan darah. 

Fungsi ginjal lainnya adalah mengeliminasi sisa metabolisme, termasuk 

urea, asam urat, dan kreatinin, mengeliminasi obat (seperti penisilin), dan 
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komponen toksik, memproduksi hormon eritropoeitin dan 1.25-dihydroxy vitamin 

D3, menurunkan beberapa hormon polipeptida termasuk insulin, glukagon, dan 

hormon paratiroid, mensintesis ammonia yang berperan mengatur kesimbangan 

asam-basa, setiap hari banyak diproduksi sisa metabolisme tubuh bersifat asam 

seperti asam karbonat, asam laktat, keton, dan lainnya yang harus diekskresikan, 

mensintesis substansi yang mempengaruhi aliran darah ginjal dan ekskresi Na
+
, 

termasuk derivat asam arachidonat, dan kalikrein (Rhodes dan Bell, 2009). 

2.2 Tinjauan tentang Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.1 Definisi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan istilah umum untuk 

menggambarkan gangguan heterogen yang mempengaruhi struktur dan fungsi 

ginjal. CKD didefinisikan berdasarkan persentase kerusakan ginjal (seperti 

albuminuria), atau penurunan fungsi ginjal (seperti Glumerular Filtration Rate 

(GFR) < 60 ml/min per 1,73 m
2
) selama 3 bulan atau lebih terlepas dari diagnosa 

klinis (Levey dan Coresh, 2012). Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan 

sebagai kelainan struktur dan fungsi ginjal selama tiga bulan atau lebih, yang 

berdampak bagi kesehatan. Kelainan struktural ginjal meliputi albuminuria lebih 

dari 30 mg/hari, terjadinya hematuria atau adanya sel darah merah dalam sedimen 

urin, gangguan elektrolit, dan kelainan lain akibat gangguan tubular (Wells et al., 

2015). Penyakit ginjal kronis adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi 

yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progressif, dan pada 

umumnya berakhir dengan gagal ginjal (Suwitra, 2014). 

Menurut KDIGO 2013 terdapat 2 kriteria untuk mendefinisikan CKD: 

(1) Kerusakan ginjal > 3 bulan ditetapkan adanya abnormalitas struktur dan 

fungsi ginjal, dengan atau tanpa adanya penurunan GFR. Dengan 

manifestasi :  

 Abnormalitas patologi 

 Pertanda adanya kerusakan ginjal, termasuk abnormalitas pada 

komposisi darah atau urin, atau abnormalitas dari gambaran tes 

(imaging test) 

(2) GFR < 60 ml/min/1,73 m
2
 selama > 3 bulan, dengan atau tanpa adanya 

kerusakan ginjal. 
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2.2.2 Epidemiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Menurut Global Burden of Disease di tahun 2010, CKD menempati 

peringkat ke- 27 dalam daftar penyebab dari total kematian global pada tahun 

1990, tetapi meningkat menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2010 (Jha et al., 

2013). Diperkirakan lebih dari 500 juta orang diseluruh dunia memiliki masalah 

kesehatan pada organ ginjal. Di Amerika Serikat lebih dari setengah orang dengan 

usia 70 tahun atau lebih menderita CKD. Prevalensi CKD sedang hingga berat 

telah dilaporkan 38% untuk orang dewasa yang usianya lebih dari 70 tahun 

dibandingkan dengan 1% orang dewasa usia 20-30 tahun (Askari et al., 2016).  

Prevalensi penyakit ginjal kronis di negara-negara asia substansial telah 

dilaporkan setinggi 17% (Lim et al., 2014). Di Singapura prevalensi End Stage 

Renal Disease (ESRD) mencapai 1.436 orang per satu juta penduduk pada tahun 

2013 dan jumlah pasien dialisis lazim meningkat rata-rata 8% per tahun dari tahun 

1999 hingga tahun 2013 (Yang et al., 2015). Di Indonesia sebanyak 0,2% dari 

total penduduk di Indonesia menderita Chronic Kidney Disease (CKD) 

(Riskesdas, 2013).  

WHO memperkirakan di Indonesia akan terjadi peningkatan penderita gagal 

ginjal pada tahun 1995-2025 sebesar 41,4%. Menurut data Persatuan Nefrologi 

Indonesia (PERNEFRI), diperkirakan terdapat 70.000 penduduk Indonesia yang 

menderita gagal ginjal, dan angka ini akan terus meningkat sebesar 10% setiap 

tahunnya. Dilaporkan pada tahun 2007 hingga 2014  jumlah pasien baru yang 

melakukan hemodialisis setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun 2007 

terdapat 4.997 pasien dan meningkat pada tahun 2014 terdapat 17.193 pasien 

(PERNEFRI, 2014). 

2.2.3 Etiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Penyebab terjadinya CKD dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor susceptibility 

terkait dengan peningkatan resiko CKD akan tetapi tidak terbukti secara langsung 

menjadi penyebab dari CKD, faktor progresif yang dapat mengakibatkan cepatnya 

penurunan fungsi ginjal dan memperburuk CKD, serta faktor inisiasi merupakan 

faktor yang dapat secara langsung menyebabkan CKD (Wells et al., 2015). Faktor 

succeptibility meliputi usia, penurunan massa ginjal, kelahiran dengan berat badan 
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rendah, ras, riwayat CKD pada keluarga, inflamasi sistemik, dan dislipidemia. 

Faktor progressifitas antara lain glikemia pada diabetes, peningkatan tekanan 

darah, proteinuria, hiperlipidemia, obesitas,dan merokok. Faktor inisiasi antara 

lain:  

(1) Diabetes 

Nefropati diabetik menjadi penyebab pasien ESRD di  USA dan Eropa. 

Sebesar 5% pasien ESRD menderita diabetes. Hal yang penting untuk 

dipertimbangkan saat terjadi hiperglikemia adalah adanya nefropati diabetik 

(Novoa et al., 2010). Kadar glukosa yang tinggi dalam darah menyebabkan 

terjadinya glikolisasi protein membran basalis, hal ini mengakibatkan penebalan 

selaput membran basalis dan terjadi penumpukan zat berupa glikoprotein 

membran basalis pada mesangium. Jika terjadi secara terus menerus akan 

mengakibatkan kapiler-kapiler glomerulus terdesak, sehingga aliran darah 

terganggu yang menyebabkan glomerulosklerosis dan hipertrofi nefron yang akan 

berakhir menjadi nefropati diabetik. Nefropati diabetik mengakibatkan perubahan 

pada pembuluh darah kapiler dan arteri, penebalan selaput endotelial, trombosis, 

yang merupakan karakteristik mikroangiopati diabetik (Hendromartono, 2014). 

Nefropati diabetik atau penyakit ginjal diabetik ditandai dengan adanya perubahan 

karakteristik struktur dan fungsional dengan perubahan struktur yang dominan 

menjadi ekspansi mesangial, penebalan membran basal glumerular, dan sklerosis 

glumerular (Onuigbo dan Agbasi, 2015).  

Beberapa  jalur  yang memprakarsai terjadinya diabetic kidney disease 

antara lain, (1) oxidative stress: Reactive Oxygen Spesies (ROS) dalam 

mitokondria terinduksi oleh hiperglikemia, glukosa dimetabolisme melalui jalur 

polyol, menurunkan jumlah NADPH sehingga ketersediaan glutathione juga 

menurun. Penurunan glutathione akan meningkatkan ROS pada intrasellular, (2) 

PKC: tingginya glukosa pada intrasellular meningkatkan diacyglycerol yang 

menstimulasi aktifitas protein kinase C. PKC penting dalam mengatur produksi 

matrix ekstracellular melalui jalur TGF beta. PKC beta berkaitan dengan ekspansi 

mesangial dan hipertrofi ginjal, (3) AGE: Advance Glycation End adalah senyawa 

yang diproduksi melalui proses non enzimatis glikosilasi dari beberapa protein 

dalam mengatur kelebihan glukosa. Senyawa tersebut terakumulasi pada sel 
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epitel, stimulasi dari sitokin dan TGF beta terjadi karena aktifitas reseptor AGEs. 

RAGEs  berperan dalam perubahan sel tubulus menjadi miofibroblas yang 

menginduksi fibrosis tubulointerstitial, (4) RAAS: hiperglikemia berkaitan dengan 

pelepasan angiotensin II, Angiotensin II menstimulasi beberapa sitokin seperti 

TGF beta dan VGEF, chemokine, MCP-1 dan hormon pertumbuhan. Substansi 

tersebut akan memperburuk tubulointerstitial renal disease (Iqbal dan Alam, 

2013). 

(2) Hipertensi 

Hipertensi menjadi penyebab End Stage Renal Disease (ESRD). 

Berdasarkan United State Renal Data System sekitar 51-63% dari semua pasien 

CKD menderita hipertensi. Angka ini meningkat 90% pada pasien dengan usia 

lebih dari 65 tahun (Novoa et al., 2010). Peningkatan tekanan darah yang kronik 

pada arteriol dan glomeruli menyebabkan sklerosis pada pembuluh darah 

glomeruli atau yang disebut glomerulosklerosis. Penurunan jumlah nefron 

mengakibatkan terjadi proses adaptif yaitu meningkatnya aliran darah, 

peningkatan GFR, dan peningkatan keluaran urin dalam nefron yang masih 

tersisa. Proses tersebut melibatkan hipertrofi dan vasodilatasi nefron serta 

perubahan fungsional yang menurunkan tahanan vaskular dan reabsorbsi tubulus 

didalam nefron yang masih tersisa. Perubahan fungsi ginjal dalam waktu yang 

lama mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada nefron yang tersisa. Lesi-lesi 

sklerotik akan semakin banyak terbentuk dan mengakibatkan oblitrerasi 

glomerulus, sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal yang lebih lanjut dan 

berakhir sebagai ESRD (Guyton dan Hall, 2008). Disfungsi endothel terjadi pada 

pasien CKD. Disfungsi endothel berperan penting dalam pengaturan penyakit 

ginjal seperti menghambat sintesis nitric oxide (NO) yang menimbulkan 

hipertensi (sistemik dan glomerular), glumerulosklerosis, dan luka tubulo-

interstitial (Jalal et al., 2016). 

Hipertensi menyebabkan nefrosklerosis yang ditandai oleh terjadinya 

vasculopathy ginjal yang mempengaruhi preglomerular arteri dan arteriol yang 

diakibatkan oleh  atherosclerosis, disfungsi endotel, penebalan dinding,  fibrosis, 

penyakit mikrovaskuler dari kapiler glumerolus, difusi glumerulosklerosis 

termasuk kerusakan konstitusi barrier filtrasi, fibrosis intertitial, dan terjadinya 
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penurunan GFR akibat hilangnya luas area secara progressif, hipertrofi mesangial, 

dan peningkatan fibrosis glomerular dan partibular. Seiring dengan adanya 

penurunan GFR terjadi albuminuria dan hiperfiltrasi protein (Novoa et al., 2010). 

(3) Glumerulonefritis 

Glumerulonefritis merupakan penyebab penyakit ginjal tahap akhir yang 

menjalani terapi pengganti dialisis. Glumerulonefritis merupakan penyakit 

inflamasi atau non inflamasi pada glumerolus yang menyebabkan perubahan 

permeabilitas, perubahan struktur, dan fungsi glomerulus (Prodjosudjadi, 2014). 

(4) Ginjal Polikistik 

Ginjal Polikistik merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh 

banyaknya kista yang tumbuh dalam ginjal. Kista ginjal berbentuk kantung yang 

berisi cairan. Ginjal Polikistik dibedakan menjadi dua yaitu ginjal poliisktik 

autosomal dominant dan autosomal ressesive. Kista dari ginjal polikistik dapat 

memperbesar ukuran ginjal yang menyebabkan terjadinya CKD karena 

menurunnya fungsi ginjal dari waktu ke waktu (NIDDK, 2015). 

(5) Lupus 

Systemic Lupus Erythematous (SLE) adalah penyakit autoimun yang 

ditandai dengan produksi auto-antibodi dan komplek imun pada organ target 

seperti ginjal, yang menghasilkan inflamasi lokal yang mengarah ke 

organ/kerusakan jaringan (Nowling dan Glikeson, 2011). Dalam ginjal, 

glomerulus merupakan bagian yang paling sering terkena lupus (Mok, 2012). 

Sebanyak 10-15% orang yang menderita lupus nefritis akan berkembang menjadi 

CKD stadium 5, yang membutuhkan terapi pengganti ginjal (Thomas et al., 

2011). 

(6) Batu ginjal 

Batu ginjal menjadi penyebab terjadinya CKD. Batu ginjal merupakan 

keadaan tidak normal di dalam ginjal, dan mengandung komponen kristal serta 

matriks organik (Sja`bani, 2014). Batu ginjal menyebabkan terjadinya obstruksi 

uropati. Hal ini menyebabkan penurunan fungsional nefron. Terjadi hipertrofi dan 

hiperfiltrasi pada nefron yang tersisa. Dalam jangka waktu lama nefron akan 

mengalami kegagalan dalam melakukan fungsinya dan akhirnya terjadi CKD 

(Rule et al., 2011). 
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2.2.4 Klasifikasi Chronic Kidney Disease (CKD) 

KDIGO, 2013 merekomendasikan pembagian CKD berdasarkan stadium 

dari tingkat penurunan GFR : 

Tabel II.1 Klasifikasi CKD  

Derajat 
Keterangan GFR (ml/menit/1,73 

m
2
) 

1 Kerusakan ginjal dengan GFR normal 

atau tinggi 

> 90 

2 Kerusakan ginjal dengan penurunan 

GFR ringan 

60-89 

3 Kerusakan ginjal dengan penurunan 

GFR sedang 

30-59 

4 Kerusakan ginjal dengan penurunan 

GFR berat 

15-29 

5 Gagal ginjal < 15 atau dialisis 

(KDIGO, 2013) 

Untuk menilai GFR ( Glomelular Filtration Rate ) / CCT ( Clearance Creatinin 

Test ) dapat digunakan dengan rumus : 

Clearance creatinin ( ml/ menit ) = ( 140-umur ) x berat badan ( kg ) 

72 x creatini serum 

Pada wanita hasil tersebut dikalikan dengan 0.85 

2.2.5 Faktor Resiko Chronic Kidney Disease (CKD) 

CKD merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan 

didunia dimana angka kejadian terus menunjukkan peningkatan. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Orantes et al., 2011 diketahui bahwa terdapat beberapa faktor 

resiko terjadinya CKD antara lain diabetes mellitus 10,3%; hipertensi 16,9%; 

riwayat keluarga dengan CKD 21,6%; dislipidemia 63,1%; kelebihan berat badan 

34%; obesitas 22,4%; sindrom  metabolik, 28,8%; penggunaan NSAID 74,8%; 

dan penyakit infeksi 86,9%. 

Hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas menjadi perantara 

berkembangnya penyakit tidak menular dan merupakan faktor resiko yang penting 

pada penyakit CKD. Prevalensi hipertensi pada orang dewasa diestimasikan 

sekitar 972 juta kasus pada tahun 2000, dengan 639 juta kasus terjadi pada negara 

berkembang (Suwitra, 2014). 
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Prevalensi diabetes mellitus diestimasikan 6-4% sekitar 285 juta orang, dan 

diprediksi akan meningkat sebanyak 7,7% sekitar 439 juta kasus pada tahun 2030. 

Prevalensi obesitas di seluruh dunia terus menunjukkan peningkatan. Sebanyak 

312 juta orang dewasa di dunia diestimasikan mengalami obesitas dimulai saat 

abad  ke-21. Berbeda dengan negara maju, Obesitas akan meningkat pada 

populasi yang makmur dan berpendidikan (Jha et al., 2013). 

2.2.6 Patofisiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan 

fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya 

kompensasi, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth 

factors. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi, yang diikuti oleh 

peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerolus. Proses adaptasi ini 

berlangsung kemudian diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis nefron 

yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi nefron 

yang progressif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak ada lagi (Suwitra, 

2014).  

Pada kondisi terjadinya CKD ginjal akan melakukan adaptasi dengan 

meningkatkan GFR pada nefron normal yang tersisa dengan proses yang disebut 

adaptasi hiperfiltrasi. Akibatnya pasien CKD stadium ringan akan memiliki nilai 

konsentrasi serum kreatinin normal atau mendekati normal. Pada CKD stadium 

ringan hingga sedang terjadi mekanisme homeostatis pada tubulus ginjal sehingga 

konsentrasi natrium, kalium, kalsium, fosfor, serta cairan tubuh dalam nilai 

normal. Aktifitas tersebut akan menyebabkan kerusakan jangka panjang pada 

glomeruli nefron yang tersisa yang menyebabkan terjadinya insufisiensi ginjal 

secara progressif dan terjadinya proteinuria (Jayaraman dan Vort, 2010). 

Pada stadium paling dini dari CKD terjadi kehilangan daya cadang ginjal. 

Kemudian secara perlahan akan terjadi penurunan fungsi nefron yang progressif 

ditandai dengan adanya peningkatan kadar urea dan kreatinin. Pada saat GFR 60% 

pasien masih belum merasakan keluhan (asimptomatik), tapi terjadi peningkatan 

kadar urea dan kreatinin serum. Pada GFR sebesar 30%, pasien sudah 

memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti anemia, peningkatan 

tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritis, mual, muntah, 
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dan lainnya pasien juga rentan terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, 

infeksi saluran napas, maupun infeksi saluran cerna. Pada stadium ini juga terjadi 

gangguan keseimbangan air seperti hipovolemia atau hiprervolemia, gangguan 

keseimbangan elektrolit antara lain natrium dan kalium. Pada GFR dibawah 15% 

akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan pasien sudah 

memerlukan terapi pengganti ginjal (renal replacement theraphy) antara lain 

dialisis atau transplantasi ginjal pada keadaan ini pasien dikatakan sampai pada 

stadium gagal ginjal (Suwitra, 2014). 

Adanya peningkatan aktivitas Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAA) 

internal ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis,dan 

progressifitas tersebut. Aktivasi jangka panjang sistem RAA, sebagian 

diperantarai oleh growth factor seperti transforming growth factor β (TGF- β). 

(Suwitra, 2014). Angiotensinogen dirubah menjadi dekapeptida angiotensin I oleh 

enzim renin. Selanjutnya dirubah menjadi bentuk yang sangat aktif yaitu 

oktapeptida angiotensin II oleh enzim zinc metallopeptidase Angiotensin 

Converting Enzyme (ACE). Angiotensin II memiliki struktur dan fungsional yang 

poten yang berdampak pada dinding pembuluh darah, jantung, jaringan ginjal, 

sistem saraf, dan lainnya. Efek penting akibat dari aktivasi angiotensin II dalam 

kaitannya dengan CKD dan hipertensi dimediasi oleh aktifitas reseptorAT-1 dan 

reseptor AT-2 (Novoa et al., 2010). 
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Gambar 2.4 Patofisiologi CKD degan aktivasi sistem renin angiotensin 

aldosteron (Novoa et al., 2010). 

2.2.7 Manifestasi Klinis Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.7.1 Edema 

Komponen terbesar dari tubuh merupakan air. Distribusi normal cairan 

tubuh terdiri dari 40% cairan ekstraselular, dan 60% cairan intraselular. Edema 

didefinisikan sebagai penimbunan cairan secara berlebihan diantara sel-sel tubuh 

atau didalam berbagai rongga tubuh, keadaan ini sering dijumpai pada praktik 

klinik sehari-hari yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan faktor-faktor 

yang mengontrol perpindahan cairan  tubuh, antara lain gangguan hemodinamik 

sistem kapiler yang menyebabkan retensi natrium dan air, penyakit ginjal serta 

berpindahnya air dari intravaskular ke interstitium (Effendi dan Pasaribu, 2014). 

Penyebab umum edema antara lain adanya penurunan tekanan osmotik hal 

ini terjadi pada sindrom nefrotik, sirosis hepatik, dan malnutrisi, peningkatan 

permeabilitas vaskular terhadap protein yang terjadi pada angioneuretik edema, 
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peningkatan tekanan hidrostatik yang terjadi pada gagal jantung kongestif, dan 

sirosis hepatik, terjadinya obstruksi aliran limfe yang terjadi pada gagal jantung 

kongestif, dan terjadinya retensi air dan natrium yang terjadi pada gagal ginjal, 

dan sindrom nefrotik (Effendi dan Pasaribu, 2014). 

Cairan ekstrasellular terdiri dari ruang cairan intravaskular dan ruang cairan 

interstitial. Cairan difiltrasi dari ruang intravaskular ke ruang cairan interstitial 

pada ujung arteriol kapiler kemudian kembali ke ruang cairan intravaskular pada 

ujung vena kapiler. Proses tersebut terjadi terus menerus dan dipengaruhi oleh 

perbedaan gradien antara tekanan hidrostatik pada ujung vena dari kapiler dan 

tekanan onkotik yang diberikan oleh konsentrasi albumin pada intravaskular. Jika 

tekanan vena sangat tinggi maka sejumlah besar cairan akan difiltrasi pada ruang 

interstitial. Jika terjadi penurunan tekanan onkotik plasma akibat dari kadar 

albumin  yang rendah cairan akan tetap berada pada ruang interstitial dan terjadi 

edema. Pada keadaan normal cairan tidak terakumulasi pada ruang interstitial 

(Mandal, 2014). 

 

Gambar 2.5 Tekanan onkotik dan tekanan hydrostatik (Cho dan Atwud, 

2002) 

Ginjal memiliki fungsi peran sentral untuk mempertahankan homeostatis 

cairan tubuh dengan kontrol volume cairan ekstraselular melalui pengaturan 
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ekskresi natrium dan air. Hormon antidiuretik disekresikan sebagai respon 

terhadap perubahan dalam volume darah, tonisitas, dan tekanan darah untuk 

mempertahankan keseimbangan cairan tubuh (Effendi dan Pasaribu, 2014). 

Terjadinya retensi natrium dan air melibatkan konsep Volume Darah Arteri 

Efektif (VDAE). VDAE yang normal terjadi pada kondisi dimana rasio curah 

jantung terhadap resistensi pembuluh darah perifer seimbang. VDAE dapat 

berkurang karena terjadi pengurangan volume darah arteri karena pendarahan atau 

dehidrasi, penurunan curah jantung karena gagal jantung, atau peningkatan 

capacitance pembuluh darah arteri karena sepsis atau sirosis hepatis sehingga 

VDAE dapat berkurang dalam keadaan volume darah aktual yang rendah, normal, 

maupun tinggi. Jika VDAE berkurang maka ginjal akan memicu retensi natrium 

dan air. Menurut Effendi dan Pasaribu, 2014 mekanisme ini melibatkan : 

(a) Penurunan aliran darah ginjal 

Penurunan VDAE akan mengaktifasi reseptor volume pada pembuluh darah 

besar, termasuk low-presssure baroreceptors, intrarenal receptors sehingga 

terjadi peningkatan tonus simpatis yang akan menurunkan aliran darah pada ginjal 

dengan menahan natrium dan air melalui dua mekanisme yaitu pertama  

peningkatan reabsorbsi garam dan air di tubulus proksimal, penurunan aliran 

darah ke ginjal menyebabkan ginjal melakukan kompensasi dengan meningkatkan 

sekresi renin oleh aparatus jukstaglomerolus. Renin akan meningkatkan 

pembentukan angiotensin II yang menyebabkan kontriksi arteriol eferen sehingga 

terjadi peningkatan fraksi filtrasi dan peningkatan tekanan osmotik kapiler 

glomerulus. Peningkatan tekanan osmotik ini akan menyebabkan peningkatan 

reabsorbsi air pada tubulus proksimal. Mekanisme yang kedua adalah peningkatan 

reabsorbsi natrium dan air tubulus distalis. Angiotensin II akan merangsang 

kelenjar adrenal melepaskan aldosteron, aldosteron akan menyebabkan retensi 

natrium pada tubulus kontortus ditalis. 

(b) Sekresi hormon antidiuretik (ADH) 

Penurunan VDAE akan merangsang reseptor volume pada pembuluh arteri 

besar dan hipotalamus. Aktivasi reseptor ini akan merangsang pelepasan ADH 

yang mengakibatkan ginjal menahan air. 
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2.2.7.2 Anemia 

Pasien CKD menderita anemia dikarenakan penurunan sekresi endogen 

yaitu hormon glikoprotein eritropoeitin (EPO). EPO menstimulasi sel erythroid 

prosenitor pada sumsum tulang, untuk meningkatkan produksi sel darah merah. 

Anemia kronik ditandai dengan adanya rasa lelah, gangguan kardiovaskular dan 

fungsi kognitif, gangguan tidur, dan peningkatan kebutuhan trasnfusi sel darah 

merah (Hermanson et al., 2016). Hal-hal lain yang ikut berperan dalam terjadinya 

anemia adalah defisiensi besi kehilangan darah misalnya terjadi pada pendarahan 

saluran cerna serta hematuria, masa hidup eritrosit yang pendek akibat hemolisis, 

defisiensi asam folat, penekanan sumsum tulang oleh substansi uremik proses 

inflamasi akut masupun kronik (Suwitra, 2014).  

2.2.7.3 Mineral Bone Disease 

Penyakit tulang pada pasien CKD dihasilkan dari abnormalitas 

metabolisme dua ion yaitu fosfor dan kalsium, serta dua hormon yaitu 1,25 

vitamin D (calcitriol) dan PTH. Fosfor diabsorbsi pada saluran gastrointestinal, 

difiltrasi oleh ginjal dan terjadi penurunan ekskresi, sehingga level serum fosfor 

meningkat pada pasien CKD dengan penurunan GFR. Hidroksialasi ginjal dari 

25-vitamin D menjadi bentuk aktif yaitu calcitriol juga mengalami penurunan 

akibat dari progresifitas CKD. Adanya calcitriol diperlukan untuk mengabsorbsi 

kalsium. Peningkatan level fosfor, menyebabkan penurunan konsentrasi kalsium 

(Shemin, 2014). 

2.2.7.4 Hiperkalemia 

Hiperkalemia merupakan suatu kondisi dimana serum kalium melebihi 5,5 

mmol/l. Hal ini dapat disebabkan karena berkurangnya fungsi ginjal dalam 

ekskresi kalium, asupan kalium yang berlebihan, atau adanya kebocoran kalium 

dari ruang intrasel. CKD merupakan kondisi khas yang menyebabkan terjadinya 

hiperkalemia (Lehnhardt dan Kemper, 2011). Hiperkalemia adalah kondisi klinis 

umum yang dapat menyebabkan aritmia jantung yang mematikan (Parham et al., 

2006). Hiperkalemia menyebabkan penurunan potensial membran 

istirahat,meningkatkan laju depolarisasi dan repolarisasi dikarenakan terjadinya 
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peningkatan permeabilitas membran, memperpendek durasi aksi potensial, 

takikardia serta fibrilasi ventrikel dan asistole (Mozos, 2014). 

2.2.7.5 Asidosis Metabolik 

Fungsi penting dari ginjal adalah ammoniagnesis. Ammonia diproduksi 

tubulus proximal dari glutamin. Satu setengah dari NH3 yang diproduksi 

meninggalkan ginjal melalui vena ginjal dan sisanya dieliminasi melalui urin. 

Asidosis metabolik terjadi pada pasien CKD dengan kondisi normal maupun 

peningkatan anion gap pada stadium awal dan akhir. Mekanismenya adalah 

adanya penurunan GFR dan penurunan konsentrasi bicarbonat pada plasma serta 

terjadi retensi ion H+. Total ekskresi amonium mulai turun ketika GFR <40 

sampai 50 ml/menit/1,73 m
2
 (Ortega et al., 2012). 

2.2.8 Diagnosa Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.8.1 Pemeriksaan laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan menilai GFR, Blood Urea 

Nitrogen (BUN), kreatinin, biokimiawi darah, serta urinalisis. GFR merupakan 

volume plasma yang difiltrasi oleh glomeruli per satuan waktu dan biasanya 

diukur dengan memperkirakan tingkat klirens substansi dari plasma. GFR 

bervariasi berdasarkan ukuran tubuh dan luas permukaan tubuh (SIGN, 2008). 

Penurunan GFR dihitung dengan menggunakan rumus Kockroft-Gault (Effendi 

dan Markum, 2014). BUN akan mengalami peningkatan seiring terjadi penurunan 

GFR. Laju produksi urea tidak stabil dan meningkat dengan diet protein, adanya 

luka pada jaringan seperti terjadinya pendarahan, trauma otot, dan pemberian 

steroid (Giacoman dan Madero, 2015). 

Tinggi rendahnya kadar kreatinin dalam darah digunakan sebagai indikator 

penting dalam menentukan apakah seorang dengan gangguan fungsi ginjal 

memerlukan tindakan hemodialisis atau tidak. Kreatinin merupakan hasil 

metabolisme dari kreatin dan fosfokreatin. Kreatinin memiliki berat molekul 113-

Da (Dalton). Kreatinin difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubular. 

Kreatinin plasma disintesis di otot skelet sehingga kadarnya bergantung pada 

massa otot dan berat badan. Nilai normal kadar kreatinin serum pada pria adalah 

0,7-1,3 mg/dL sedangkan pada wanita 0,6-1,1 mg/dL (Alfonso et al., 2016). 
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Proses awal biosintesis kreatin berlangsung di ginjal yang melibatkan asam 

amino arginin dan glisin. Menurut salah satu penelitian in vitro, kreatin diubah 

menjadi kreatinin dalam jumlah 1,1% per hari. Pada pembentukan kreatinin tidak 

ada mekanisme reuptake oleh tubuh, sehingga sebagian besar kreatinin diekskresi 

lewat ginjal. Jika terjadi disfungsi renal maka kemampuan filtrasi kreatinin akan 

berkurang dan kreatinin serum akan meningkat. Peningkatan kadar kreatinin 

serum dua kali lipat mengindikasikan adanya penurunan fungsi ginjal sebesar 

50%, demikian juga peningkatan kadar kreatinin serum tiga kali lipat 

menggambarkan penurunan fungsi ginjal sebesar 75%  (Alfonso et al., 2016). 

Pemeriksaan biokimiawi darah dan urinalisis juga dilakukan pada pasien 

CKD. Kelainan biokimiawi darah meliputi penurunan kadar hemoglobin, 

peningkatan kadar asam urat, hiper atau hipokalemia, hiponatremia, hiper atau 

hipokloremia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, asidosis metabolik. Kelainan 

urinalisis meliputi proteinuria, hematuria, leukosuria, cast, isotenuria (Suwitra, 

2014). 

2.2.8.2 Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaan penunjang pada pasien CKD dapat dilakukan menggunakan 

renal imaging, dan biopsi ginjal. Renal imaging memiliki berbagai teknik. Teknik 

tersebut tergantung pada kondisi penyakit ginjal. Pada penyakit gagal ginjal 

digunakan metode ultrasonik pada pemeriksaan renal imaging. Pada pemeriksaan 

renal imaging pada penyakit CKD menunjukkan hasil bahwa ginjal berukuran 

kecil dan simetris. Biopsi ginjal dilakukan untuk mengukur penyakit ginjal 

termasuk ginjal transplantasi. Tes ini memiliki indikasi, kontraindikasi serta 

komplikasi. Tes ini dilaksanakan hati-hati dengan pertimbangan resiko dan rasio 

manfaat. Biopsi renal pada gagal ginjal dikontraindikasikan dengan pasien 

pyelonephritis/abscess serta menyebabkan komplikasi pendarahan-haematoma, 

hematuria (Goldsmith et al., 2013). 

2.2.9 Penatalaksanaan Terapi CKD  

2.2.9.1 Antihipertensi 

Pedoman terbaru dari Joint National Commission on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure VII (JNC VII) dan Kidney 
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Disease Quality Outcome Initiative (K/DOQI) merekomendasikan tekanan darah 

<130/80 mmHg sebagai tujuan terapi pada pasien CKD (Tedla et al., 2011). 

Tujuan terapi antihipertensi pada pasien CKD adalah menurunkan tekanan darah, 

mengurangi resiko penyakit jantung (CVD), dan memperlambat progresi dari 

CKD. Semua golongan antihipertensi efektif dalam menurunkan tekanan darah 

pada pasien CKD (NKF, 2004).  

2.2.9.1.1 Angiotensin Converting Enzyme  Inhibitor (ACEI) dan Angiotensin 

Receptor Blockers (ARB) 

Angiotensin Converting Enzyme  Inhibitor (ACEI) dan  Angiotensin 

Receptor Blockers (ARB) direkomendasikan sebagai terapi lini pertama untuk 

hipertensi pada pasien dengan CKD (Chadban et al, 2010).  ACE inhibitor dan 

ARB dapat mencegah penyakit jantung yang beresiko tinggi terjadi pada pasien 

CKD (NKF, 2004).  

ACEI dan ARB juga sebagai renoprotektif pada pasien CKD (Tylicki et al., 

2015). ACE inhibitor menurunkan tekanan darah dengan memblok sistem renin-

angiotensin. Golongan ini menghambat konversi angiotensin I menjadi 

angiotensin II yaitu hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah. ACE 

inhibitor juga meningkatkan vasodilator bradykinin. ACE inhibitor memiliki efek 

samping yaitu batuk (paling umum terjadi pada pasien wanita Asia dan Afrika), 

Angioedema jarang terjadi namun sangat berpotensi menyebabkan komplikasi 

pada fungsi saluran pernapasan. Golongan obat ini dapat meningkatkan serum 

kreatinin mencapai 30% karena ACE inhibitor mengurangi tekanan dalam 

glomerulus ginjal dan penurunan filtrasi. Peningkatan kreatinin yang besar juga 

terjadi ketika golongan ACE inhibitor dikombinasikan dengan diuretik, dan anti 

inflamasi golongan non streoid. Golongan ARB sama dengan ACE inhibitor yaitu 

sebagai antagonis sistem renin-angiotensin. Golongan ini menurunkan tekanan 

darah dengan memblok angiotensin II pada reseptor AT 1 sehingga mencegah 

efek vasokontriksi. Ketika ARB dikombinasikan dengan CCB dan diuretik, 

masing-masing obat akan efektif dalam semua kelompok pasien (Weber et al., 

2014). 
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Tabel II.2 Dosis antihipertensi golongan ACEI dan ARB pada CKD  

Golongan Obat Range dosis mg/hari 

(frekuensi pemberian) 

ACE Inhibitor Benazepril 20-40 (1-2) 

Captopril 25-150 (2-3) 

Enalapril 10-40 (1-2) 

Fosinopril 20-40 (1-2) 

Lisinopril 20-40 (1) 

Moexipril 7.5-30 (1-2) 

Perindopril 4-8 (1-2) 

Quinapril 20-80 (1-2) 

Ramipril 2.5-20 (1-2) 

Trandolapril 2-4 (1) 

Angiotensin II 

Receptor Antagonist 

Candesartan 16-32 (1) 

Eprosartan 400-800 (1-2) 

Irbesartan 150-300 (1) 

Losartan 50-100 (1-2) 

Olmesartan 20-40 (1) 

Telmisartan 40-80 (1) 

Valsartan 80-320 (1) 

(NKF, 2004) 

2.2.9.1.2 Beta bloker 

Beta bloker diklasifikasikan berdasarkan efeknya pada beta adrenergik 

reseptor. Beta 1 reseptor banyak ditemukan pada otot jantung. Aktivasi reseptor 

beta-1 menyebabkan peningkatan konduksi, kontraksi, dan denyut jantung serta 

penurunan refralkter AV node. Reseptor beta-2 ditemukan pada bronkus dan 

perifer otot polos pembuluh darah dengan jumlah yang banyak daripada di otot 

jantung. Aktivasi dari reseptor beta-2 menyebabkan vasodilatasi dan 

bronkodilatasi. Selektif beta bloker memblok reseptor beta-1, sedangkan non 

selektif beta bloker menghambat reseptor beta-1 dan beta-2. Karena efek pada 

reseptor beta-2, non selektif beta bloker dapat menyebabkan  bronkokontriksi dan 

memburuknya gejala penyakit vaskular perifer berat, dan dapat menyebabkan 
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hipoglikemia. Efek samping juga muncul pada penggunaan selektif beta bloker 

dengan dosis tinggi. Beta bloker juga diklasifikasikan menurut kelarutannya yaitu 

lipid soluble beta-blocker  dan water soluble beta blocker. Lipid soluble beta 

blocker dieliminasi melalui metabolisme hepatik, memiliki waktu paruh pendek, 

dan tidak memerlukan penyesuaian dosis pada pasien CKD, dan dapat menembus 

sistem saraf pusat pada konsentrasi tinggi. Propanolol dan metoprolol termasuk 

dalam golongan ini. Water soluble beta blocker diekskresikan melalui ginjal, 

memiliki waktu paruh yang panjang, dan tidak dapat menembus sistem saraf 

pusat. Atenolol dan sotalol termasuk dalam golongan ini. Beta bloker sering 

digunakan kombinasi dengan thiazid (NKF, 2004). 

Tabel II.3 Dosis antihipertensi golongan beta bloker 

Golongan Obat 
Range dosis mg/hari 

(frekuensi pemberian) 

Non Selektif Beta 

Bloker 

Nadolol 40-320 (1) 

Propranolol 40-480 (1) 

Propranolol LA 40-480 (1) 

Timolol 20-60 (2) 

Selektif Beta 

Bloker 

Atenolol  25-100 (1-2) 

Betaxolol 5-20 (1) 

Bisoprolol 2.5-10 (1) 

Metoprolol 50-300 (1) 

(NKF, 2004) 

2.2.9.1.3 Agonis Alfa 2 Sentral 

 Obat golongan ini menurunkan tekanan darah dengan mengaktifasi 

reseptor alfa-2 adrenergik di medulla ventrolateral rostral, mengakibatkan 

penurunan aktifitas saraf simpatis. Aktivasi  reseptor Imidazolin1 (I1) pada pusat 

batang otak menyebabkan aksi simpatolitik sehingga menurunkan tekanan darah. 

Klonidin mengaktivasi reseptor I1 dan reseptor alfa-2 adrenergik. Klonidin di 

berikan secara oral. Efek antihipertensi dari klonidin 30-60 menit setalah 

pemberian oral. Efek puncak terjadi dalam 2 sampai 4 jam.dengan durasi aksi 6-8 

jam. Klonidin diberikan dalam 2-3 kali sehari. Metildopa tidak menurunkan 
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tekanan darah secara langsung, namun mengalami konversi menjadi alfa 

metilnorepinefrin pada sistem saraf pusat yang menstimulasi reseptor alfa-2 

adrenergik. Setelah penggunaan oral efek antihipertensi terlihat  dalam 1 jam 

dengan efek puncak 6 sampai 8 jam. Efek samping akibat penggunaan metildopa 

adalah sedasi dan rasa kelelahan (Vongpatanasin et al., 2011) 

Tabel II.4 Dosis antihipertensi golongan alfa agonis sentral 

Obat Range dosis mg/hari (frekuensi 

pemberian) 

Klonidin 0,1-0,8 (2-3) 

Metildopa 250-1000 (2) 

  (Depkes RI, 2006) 

2.2.9.1.4 Calcium-Channel Blockers (CCB) 

Golongan CCB menurunkan tekanan darah dengan memblok ion kalsium 

berikatan dengan channel L masuk kedalam pembuluh darah. CCB memiliki efek 

menurunkan tekanan darah dengan kuat, terutama jika dikombinasikan dengan 

ACE inhibitor dan ARB (Weber et al., 2014).  Golongan ini dibagi menjadi 

dihydropiridine dan nondihidropyridine. Golongan dihydrophiridine merupakan 

vasodilator poten dengan sedikit atau tanpa efek pada kontraksi atau konduksi 

jantung. Golongan nondihydropyridine termasuk verapamil (cardiac depressant), 

dan diltiazem keduanya mempunyai efek vasodilator ringan dan memiliki 

aktivitas cardiac deppresant (NKF, 2004). 

Tabel II.5 Dosis Antihipertensi Golongan CCB 

Golongan Obat Range dosis mg/hari 

(frekuensi pemberian) 

Dihidropiridin Amlodipine 2.5-10 (1) 

 Felodipine 2.5-10 (1) 

 Isradipine 5-20 (2) 

 Nicardipine 60-90 (2) 

 Nifedipine 30-120 (1) 

 Nisoldipine 20-60 (1) 
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Non-Dihidropiridin Diltiazem SR 120-360 (2) 

 Verapamil SR 90-480 (2) 

(NKF, 2004) 

Efek samping dari penggunaan CCB yaitu peripheral edema pada penggunaan 

dosis tinggi. Namun efek samping tersebut jarang ditemukan pada saat 

penggunaan CCB  dengan ACE inhibitor dan ARB (Weber et al., 2014).  

2.2.9.1.5 Diuretik 

 

Gambar 2.6 Site of action diuretik pada nefron ginjal (Horn dan Ellison, 2016) 

Pemilihan obat, rute pemberian, dan dosis akan sangat tergantung pada 

penyakit dan urgensi penyakitnya. Efek diuretik berbeda berdasakan tempat 

kerjanya pada ginjal (NKF, 2004). Diuretik digolongkan menjadi tiga golongan 

antara lain diuretik tiazid, loop diuretik, serta diuretik hemat kalium 

2.2.9.1.5.1 Diuretik Tiazid 

Diuretik Thiazid dapat digunakan pada pasien CKD stadium 1-3. Tiazid 

efektif memiliki efek diuresis pada pasien dengan GFR >30 ml/min/1,73 m
2
 

(NKF, 2004). Golongan ini memiliki mekanisme kerja pada tubulus distal dengan 

menghambat reabsorbsi sodium (10-15%) dan klorida pada tubulus ginjal. 

Memiliki onset kerja yang lambat yaitu 1-2 jam dan durasinya 12-24 jam, serta 

memiliki efek diuretik ringan dibandingkan dengan golongan loop diuretik. 

Meskipun tiazide memiliki efek diuretik yang lemah, durasi kerja yang panjang 

memungkinkan terjadinya ekskresi natrium selama 24 jam dibandingkan dengan 

loop diuretik. Tiazid dapat menyebabkan hipokalemia dan nocturia karena 
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memiliki durasi kerja yang panjang. Tiazid menjadi tidak efektif saat GFR 

dibawah 30 ml/min/1,73 m
2
 (Vazir dan Cowie, 2013). 

Tabel II.6 Dosis dan farmakokinetik diuretik tiazid pada CKD 

Obat Bioavailibi

litas oral 

(%) 

T ½ eliminasi 

individu 

normal (hrs) 

T ½ 

eliminasi  

pada CKD 

(hrs) 

Range 

Dosis 

mg/hari 

(frekuensi 

pemberian) 

Chlorthalidon 65 40-60 NA 12.5-50 (1) 

Hydrochlorot

hiazide 

(HCTZ) 

65-75 2-5 Increased 12.5-50 (1) 

Indapamide 93 15-25 NA 1.25-5.0 (1) 

Metolazone >80  NA 0.5-1 (1) 

Metalozone 40-60 but 

reducec in 

disease 

state 

8-14 Increased 2.5-20 (1) 

(NKF, 2004) 

Efek samping dari penggunaan obat golongan ini berkaitan dengan 

metabolik seperti hipokalemia, hiperglikemia, dan hiperurisemia. Kemungkinan 

terjadinya efek samping tersebut dapat dikurangi dengan penggunaan dosis yang 

rendah (12,5 mg atau 25 mg hidrochlorothiazide atau chlorthalidone) atau 

pemberian obat golongan ini dikombinasikan dengan ACE inhibitor atau ARB 

yang dapat menurunkan perubahan metabolisme. Kombinasi diuretik dengan 

golongan hemat kalium  juga dapat mencegah hipokalemia (Weber et al., 2014). 

2.2.9.1.5.2 Loop Diuretik 

Pasien CKD diberikan obat golongan loop diuretik untuk menurunkan 

tekanan darah dan mengatasi edema yang disebabkan karena meningkatnya 

volume cairan ekstrasellular. Loop diuretik tetap mempertahankan efikasinya 

disetiap peningkatan stadium, dimana adanya penurunan laju filtrasi. Efek 

samping yang ditimbulkan akibat penggunaan loop diuretik adalah terjadi 

ketidakseimbangan elektrolit termasuk hipokalemi, hipomagnesium, hipokalsemi, 

dan hiponatremi (Elizabeth et al., 2011). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

29 
 

 
 

2.2.9.1.5.2.1 Karakteristik Kimia Furosemide 

 

Gambar 2.7 Struktur furosemide (Bragatto et al., 2011) 

Furosemide ialah turunan asam 5-sulfamoil-2-aminobenzoat (sulfamoil 

benzoat). Hubungan struktur dan aktivitasnya antara lain subtituen pada posisi 1 

harus bersifat asam karena gugus karboksilat mempunyai aktivitas diuretik 

optimum. Gugus sulfomoil pada posisi 5 merupakan gugus fungsi untuk aktivitas 

diuretik yang optimum, gugus aktivitas pada posisi 4 bersifat penarik elektron, 

seperti gugus-gugus Cl, CF3, dapat pula diganti dengan gugus fenoksi (C6H5-O-), 

alkoksi, aniline (C6H5-NH-), benzyl, benzoil, atau C6H5-S-, dengan disertai 

penurunan aktivitas. Pada turunan asam 5-sulfamoil-2-aminobenzot, subtitusi 

pada posisi 2 amino relatif terbatas, hanya gugus furfuran, benzyl dan tienilmetil 

yang menunjukkan aktivitas diuretik optimal. Pada turunan asam 5-sulfamoil-2-

aminobenzot, subtutuen pada posisi 3 amino relatif lebih banyak tanpa 

mempengaruhi aktivitas diuretik optimum (Siswandono, 2008). Furosemide 

merupakan asam lemah yang memiliki pKa asam 3,8 (Asam karboksilat) (Granero 

et al., 2010). 

2.2.9.1.5.2.2 Dosis Furosemide 

Dosis furosemide secara oral adalah 40-240 mg/hari. Pada CKD stadium 1 

sampai dengan 3 dimulai dengan  20-40 mg/hari, sedangkan pada stadium 4 

sampai dengan stadium 5 dimulai dengan dosis 40-80 mg/hari (NKF, 2004). Pada 

terapi gangguan ginjal kronis dapat digunakan dosis tinggi mencapai 1,5 g/hari 

(Granero et al., 2010). 

Pada keadaan darurat atau pasien yang tidak dapat menerima terapi melalui 

rute oral furosemide dapat diberikan melalui iv bolus perlahan dengan dosis 20-50 

mg (Sweetman, 2009). Furosemide diinjeksikan selama satu sampai dua menit 

(Trissel, 2009). Terapi intravena bolus dapat meningkatkan ekskresi natrium, 

ekskresi maksimum terjadi 1-2 jam kemudian mengalami penurunan. Efek puncak 

natriuretic dosis kedua 25% lebih kecil dibandingakan dosis pertama. Setelah 
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pemberian diuretik terjadi retensi natrium dan air. Kompensasi ini terjadi pada 

sepanjang nefron yang tidak terkait dengan furosemide sehingga furosemide 

diinjeksikan dengan interval waktu yang pendek atau melalui infus kontinyu. 

Infus kontinyu lebih efektif pada beberapa kasus. Ia dapat memelihara laju 

ekskresi dan reabsorbsi Na dari waktu ke waktu. Efek maksimum diuresis terjadi 

3 jam setelah infus kontinyu dimulai. Sehingga ketika furosemide diberikan 

secara infus kontinyu diperlukan loading dose untuk meningkatkan konsentrasi 

awal furosemide pada intratubular. Loading dose furosemide yang 

direkomendasikan adalah 40-200 mg dengan laju infus 10-20 mg/jam yang dapat 

ditingkatkan 40 mg/jam (Oh dan Han., 2015). Pemberian melaui IV kontinyu 

tidak melebihi 4 mg/menit (Trissel, 2009).   

Tabel II.7 Dosis loop diuretik pada CKD 

Obat Range dosis mg/hari (frekuensi pemberian) 

Bumetanide 0.5-4.0 (2-3) 

Furosemide 40-240 (2-3) 

Torsemide 5-100 (1-2) 

(NKF, 2004) 

2.2.9.1.5.2.3 Farmakodinamik Furosemide 

Mekanisme aksi dari furosemide terletak di ansa henle asenden. Furosemide 

akan menghambat transport aktif klorida pada channel Na-K-2Cl yang terletak 

pada luminal membran sehingga menghalangi reabsorbsi natrium dan klorida 

sehingga terjadi natriuresis (Phakdeekitcharoen dan Boonyawat, 2012). 

Penghambatan aktif transport klorida oleh furosemide menyebabkan terjadinya 

natriuresis secara cepat dengan mengurangi gradien filtrasi dan mencegah 

reabsorbsi pasif air pada nefron (Wart et al., 2013). 

2.2.9.1.5.2.4 Farmakokinetik Furosemide 

Furosemide memiliki klirens 19 ml.kg
-1

.min
-1

 dan 85% oleh ginjal. 

Memiliki ikatan protein yang tinggi >98%. Penurunan ikatan protein dapat terjadi 

pada kondisi hipoalbumin dan adanya obat lain yang memiliki ikatan protein yang 

tinggi. Waktu paruh eliminasi furosemide 1,5-2 jam pada individual sehat dan 

diperpanjang pada pasien gagal ginjal (Ho dan Power, 2010). Vd furosemide 
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rendah antara 0,2 sampai 0,5 L/kg (NKF, 2004). Sebanyak 65% furosemide 

diekskresikan dalam bentuk tidak berubah melalui urin sedangkan sisanya 

terkonjugasi dengan asam glukoronat ada ginjal (Brunton et al., 2011). Awal kerja 

obat terjadi dalam 0,5-1 jam setelah pemberian oral, lama kerja 6-8 jam, kadar 

darah maksimal dicapai 0,5-2 jam  setelah pemberian oral, lama kerja 6-8 jam, 

kadar darah maksimal dicapai 0,5-2 jam setelah pemberian oral (Siswandono, 

2008). Adanya intake makanan saat pemberian diuretik secara oral seperti 

furosemide dan bumetanide  menyebabkan penurunan bioavailibilitas obat 

tersebut. Dalam sebuah kasus furosemide menunjukkan penurunan yang sangat 

tinggi sekitar 30% (Garrido dan Lobera, 2012). 

Tabel II.8 Farmakokinetik loop diuretik (Brunton et al., 2011) 

Obat Struktur Availibil

itas oral 

T ½ 

(jam) 

Rute 

eliminasi 

Furosemide 

 

~60% ~1.5 ~65% R 

~35% M* 

Bumetanide 

 

~80% ~0.8 ~62% R 

~38% M 

Torsemide 

 

~80% ~3.5 ~20% R 

~80% M 

*Furosemide, metabolisme utama terjadi di ginjal, R (ekskresi obat utuh di renal), 

M (metabolisme) 

2.2.9.1.5.2.5 Efek Samping dan Kontraindikasi Furosemide 

 Efek Samping yang terjadi akibat penggunaan loop diuretik adalah adanya 

ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Penggunaan loop diuretik dapat 

menyebabkan terjadinya hiponatremi dan/atau terjadi penurunan cairan 

ekstrasellular yang berkaitan terjadinya hipotensi, penurunan GFR, Circulatory 

collapse, tromboembolisme. Jika intake K
+ 

tidak cukup dapat berkembang 
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menjadi hipokalemia yang dapat menginduksi terjadinya aritmia jantung Loop 

diuretik dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami kehilangan Na
+ 

dan 

volume yang berat, hipersensitif pada sulfonamide (Brunton et al., 2011). 

2.2.9.1.5.2.6 Interaksi Furosemide 

Loop diuretik yang diberikan bersama obat golongan aminoglikosida akan 

menyebabkan efek ototoksitas sinergisme diantara kedua obat. Loop diuretik akan 

meningkatkan terapi antikoagulan jika diberikan bersama. Interaksi dengan obat 

glikosida jantung dan obat antiaritmia akan menperpanjang repolisasi sehingga 

meningkatkan terjadinya aritmia. Pemberian loop diuretik bersama obat 

propanolol dapat menyebabkan peningkatan kadar propanolol dalam plasma 

(Brunton et al., 2011). 

2.2.9.1.5.3 Diuretik Hemat Kalium 

Diuretik hemat kalium memiliki efek diuretik ringan dengan memblok 

pompa pertukaran sodium/potassium pada tubulus distal. Meskipun memiliki efek 

diuretik yang lemah, golongan ini utamanya digunakan dengan dikombinasikan 

bersama tiazid atau loop diuretik untuk mencegah terjadinya hipokalemia. 

Golongan ini beresiko menyebabkan hiperkalemia pada pasien dengan disfungsi 

ginjal (Vazir dan Cowie., 2013). 

Obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain triamterene dan 

amiloride, kurang efektif penggunaan monoterapi dalam menurunkan volume 

cairan ekstrasellular dibandingakan golongan tiazid dan loop diuretik. Ikatan 

protein dari amiloride lemah dan Vd antara 5 sampai 7 L/kg. Amiloride 

dimetabolisme ginjal, dan penyakit hepar memberikan sedikit efek pada 

farmakokinetiknya. Amiloride diekskresikan oleh ginjal. Ikatan protein 

triamterene adalah 60 sampai 70%, sedangkan bentuk metabolit aktifnya yaitu 

hydroxytriamterene sulfat yaitu 90%. Triamterene secara luas dimetabolisme 

menjadi hydroxytriamterene sulfat. Diekskresikan oleh ginjal. Total ikatan protein 

dari spironolakton dan metabolitnya sekitar 90%. Spironolakton diubah menjadi 

beberapa metabolit dengan senyawa aktif 7-a-thiomethylspirolactone dan 

canrenone yang berkontribusi besar dalam aktivitas senyawa ini. Spironolakton 

dimetabolisme oleh hati, sehingga CKD tidak mempengaruhi pola farmakokinetik 
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yang berarti. Golongan ini digunakan sebagai tambahan pada tiazid dan loop 

diuretik untuk mencegah dan terapi induksi diuretik hipokalemia dan pada pasien 

dengan edema. Golongan obat ini tidak digunakan sebagai agen antihipertensi 

pada pasien CKD karena peningkatan resiko hiperkalemia (NKF, 2004) 

Tabel II.9 Dosis dan farmakokinetik diuretik hemat kalium pada CKD 

Obat Bioavailibilit

as oral (%) 

T ½ eliminasi 

individu 

normal (hrs) 

T ½ eliminasi  

pada CKD 

(hrs) 

Range 

Dosis 

mg/hari 

(frekuensi 

pemberian) 

Triamterene 30-70 but 

formulation 

dependent 

2-5 Prolonged 25-100 (1-2) 

Amiloride 30-90 17-26 100 5-10 (1-2) 

Spironolacto

ne 

Absolute 

bioavailibilit

y not known 

= 75% 

absorption 

1.5 No change 25-100 (1-2) 

Eplerenone Unknown 4-6 No change 25-100 (1-2) 

(NKF, 2004) 

2.2.9.2 Terapi Edema 

Prinsip terapi edema meliputi penanganan penyakit yang mendasari, 

mengurangi asupan natrium dan air baik dari diet maupun intravena, 

meningkatkan pengeluaran natrium dan air, dan menghindari faktor-faktor yang 

memperburuk penyakit dasar. Tidak semua pasien edema memerlukan terapi 

farmakologis. Pada beberapa pasien terapi non farmakologis sangat efektif seperti 

pengurangan asupan natrium (yaitu kurang dari jumlah yang diekskresikan oleh 

ginjal) dan menaikkan kaki diatas level atrium kiri. Pada kondisi tertentu diuretik 

harus diberikan bersamaan dengan terapi non farmkologis (NKF, 2004).  
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2.2.9.3 Terapi Anemia 

Tahap pertama dalam mengatasi anemia adalah menaikkan serum level besi. 

Zat besi dapat meningkatkan kadar zat besi dan hemoglobin. (NIDDK, 2014). 

Pemberian EPO secara eksogen dapat meningkatkan dan memelihara hemoglobin, 

dan mengurangi konsekuensi dilakukannya transfusi (Hermanson et al., 2016). 

Dalam pemberiannya status besi harus diperhatikan karena mekanisme kerja dari 

EPO memerlukan besi. Pemberian transfusi darah juga dapat dilakukan. Namun 

harus dilakukan secara cermat karena transfusi yang salah dapat menyebabkan 

kelebihan cairan tubuh, hiperkalemia, dan perburukan fungsi ginjal. Sasaran 

hemoglobin menurut berbagai studi adala 11-12g/dl (Suwitra, 2014).  

Pasien dengan hemoglobin sangat rendah, direkomendasikan untuk 

melakukan transfusi RBC. Transfusi sel darah merah ke dalam vena pasien 

meningkatkan presentase darah pasien termasuk sel darah merah, dan 

meningkatkan jumlah oksigen yang tersedia untuk tubuh (NIDDK, 2014). 

2.2.9.4 Terapi Mineral Bone Disease 

Hiperfosfatemia sering terjadi pada pasien dialisis. Terapi diet fosfor 

merupakan terapi first line dimana dapat cukup mengontrol serum level fosfat. 

Jika terapi diet tidak cukup dilakukan maka dilakukan pemberian agen pengikat 

fosfat secara oral. Calcium yang berisi agen pengikat fosfat seperti Calcium 

Carbonate telah lama digunakan. Vitamin D aktif menghambat gen transkripsi 

PTH dan juga sekresi sel poliferasi paratiroid pada kelenjar paratiroid. Pemberian 

secara oral 1α-(OH)D3 (alfacalcidol), 1,25-(OH)2D3 (calcitriol), dan/atau 26,27-

hexafluoro-1.25(OH)2D3 (falecalcitriol) dapat mencegah progresifitas secondary-

hyperparathyroidism of uremia (SHPT). Informasi level Ca
2+

 pada extraselullar di 

transfer menuju sel paratiroid oleh CaR yang terdapat pada kelenjar paratiroid, 

yang mengontrol sekresi PTH. Multivalen kation termasuk Ca
2+

, Mg
2+

, dan Gd
3+

 

yang beraksi pada CaR sebagai agonis. Calcimimetics tidak beraksi sebagai 

agonis namun meningkatkan alosterik sensitifitas CaR pada multivalen kation. 

Calcimimetics cinacalcet menekan sekresi PTH pada patologi sel paratiroid yang 

diperoleh dari pasien hiperparatiroid (PHPT) dan SHPT primer (Imanishi et al., 

2013). 
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2.2.9.5 Terapi Hiperkalemia 

Obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi hiperkalemia antara lain : 

Tabel II.10 Terapi hiperkalemia 

Obat Dosis Kecepatan 

Aksi 

Efek 

Samping/komplikasi 

Dextrosa/insulin 2,5 ml/kg/h 20% 

dektrosa (0,5-1 g/kg/h) 

dengan insulin 0,2 unit 

setiap gram dari 

pemberian glukosa 

Cepat Hipoglikemia, 

hiperosmolaritas, 

volume overload 

Salbutamol IV: 4-5 µg/kg dalam 15 

ml dari 5% 

dextrosa/air, infus 

perlahan selama 15 

menit 

Nebulisasi: 2,5 mg jika 

<25 kg dan 5 mg jika > 

25 kg 

Cepat Takikardia 

Sodium 

Bicarbonat 

1-2 mmol/kg selama 

30-60 menit  

Sedang Kelebihan Sodium 

(Hipertensi) 

Furosemide 1-2 mg/kg Sedang Ototoksitas, 

nefrotoksisitas 

Ion penukar resin Diberikan p.o atau p.r 

kalsium resonium 1 

g/kg, sodium resonium 

1 g/kg 

Pelan p.o : mual, konstipasi 

p.r : cecal perforasi 

Ca-Gluconate 

10% 

0,5-1 ml/kg selama 5-

10 menit 

 Hipercalemia, 

necrosis jaringan 

Ca-Gluconate tidak 

memiliki efek 

menurunkan kalium 

(Lenhardt dan Kemper, 2011) 

2.2.9.6 Terapi Asidosis Metabolik 

Sodium Bicarbonat (NaHCO3) digunakan untuk terapi asidosis metabolik.. 

NaHCO3 diberikan kepada pasien secara oral. National Kidney Foundation 

merekomendasikan 0,5-1,0 mEq/kgBB dengan nilai HCO3<22 mol/l. Asidosis 

metabolik meningkatkan ruang distribusi HCO3 sehingga pasien CKD dengan 

asidosis metabolik memerlukan HCO3 lebih banyak dari yang disarankan formula. 

Dalam penelitian pasien CKD dengan HCO3<22 mol/l, dosis yang diberikan 1 

mEQ/kgBB, sehingga pasien dengan berat 70 kg mendapatkan NaHCO3 sekitar 
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5,9 g/hari. Efek samping yang ditimbulkan akibat pengunaan obat ini adalah 

sendawa, distensi lambung, dan kembung. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

penggunaan obat ini menurunkan serum kalium yang bermanfaat pada pasien 

CKD dengan resiko hiperkalemia (Koniewski dan Wesson, 2013). 

2.2.10Furosemide pada Chronic Kidney Disease (CKD) 

Loop diuretik furosemide menjadi agen farmakoterapi pilihan dan banyak 

digunakan untuk mengatasi kelebihan Na dan kelebihan air pada edema pasien 

CKD. Furosemide menguntungkan dalam kondisi klinis karena dapat 

mempertahankan efektifitasnya meskipun GFR <30 ml/jam. Hal ini terjadi karena 

loop diuretik tidak menekan GFR, meniadakan feedback tubulogromelural, dan 

penghambatan cotransporter Na-K-2Cl yang terlibat dalam transduksi pada 

lengkung henle (Elizabeth et al., 2011). 

Bioavailibilitas furosemide sangat bervariasi antara 10-90%. Furosemide di 

absorbsi dari GI tract dan efek puncak terjadi antara 1 sampai 1,5 jam melalui 

pemberian oral, dan 10 sampai 30 menit setalah pemberian melalui intravena. 

Sekitar 50% furosemide diekskresikan melalui urin dalam bentuk yang tidak 

berubah dan sisanya dimetabolisme menjadi bentuk glukuronida di ginjal. Pasien 

dengan disfungsi ginjal menunjukkan penurunan respon dan meningkatkan waktu 

paruh dari furosemide karena pengurangan ekskresi urin ( Oh dan Han 2015). 

Efek samping utama akibat penggunaan furosemide pada pasien CKD 

antara lain hipovolemia dan ketidakseimbangan elektrolit, hipersensitifitas, dan 

ototoksitas. Ketidakseimbangan elektrolit termasuk hipokalemia, hipomagnesia, 

hipokalsemia, hiponatremia, dan hiperurisemia (Oh dan Han, 2015).  Penggunaan 

furosemide dalam dosis tinggi dapat mengembalikan nilai kalium dan magnesium 

menjadi normal pada pasien CKD dalam 3 hari (Elizabeth et al., 2011). 

Penggunaan sucroferric oxyhydroxide pada pasien CKD yang mengalami 

hiperkalemia bersama dengan furosemide dapat menurunkan konsentrasi 

maksimum (Cmaks) dari furosemide dikarenakan penurunan ikatan CIs sebesar 

90% (diluar rentang bioekivalensi). Waktu yang diperlukan mencapai kadar 

maksimum dalam plasma (Tmaks), furosemide akan mengalami penurunan ketika 

sucroferric oxyhydroxide (dan makanan) diberikan 2 jam sebelum pemberian 

furosemide secara oral (Chong et al., 2014). Kombinasi furosemide dan 
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allopurinol pada pasien CKD dengan gout menunjukkan peningkatan serum urat, 

meskipun konsentrasi plasma oxypurinol meningkat. Furosemide dapat 

menurunkan fraksinasi klirens dari oxypurinol. Mekanisme yang tepat masih 

belum jelas adanya interaksi obat tersebut, tetapi mungkin dikarenakan 

furosemide melemahkan efek hipourisemia dari allopurinpolm dan oxypurinol 

(Stamp et al., 2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh Lemes et al., 2011 dengan judul “Use of 

small doses of furosemide in chronic kidney disease patient with residual renal 

function undergoing hemodialysis” menunjukkan bahwa penggunaan furosemide 

dengan dosis kecil pada pasien yang menjalani hemodialisa dapat meningkatkan 

volume urin dan ekskresi sodium dibandingkan dengan pasien yang tidak 

menggunakan furosemide. Sedangkan dari hasil penelitian Lim et al., 2016 

dengan subjek penelitian sebanyak 4.766 pasien CKD yang dibagi menjadi 2 sub 

grup yaitu pasien yang mengonsumsi obat diuretik sebanyak 1.009 pasien dan 

3.757 pasien tidak mengonsumsi obat diuretik. Hasil menunjukkan bahwa 

penggunaan obat diuretik menyebabkan terjadinya  hiponatremia dibandingkan 

dengan pasien yang tidak mengonsumsi obat diuretik. Serum natrium <135mEq/L 

meningkatkan resiko Renal Replacement Therapy (RRT) pada pasien yang 

menggunakan obat diuretik.   

Berdasarkan penelitian meta analisis randomized controll trial menunjukkan 

bahwa pengunaan loop diuretik secara infus continyu yang dimulai dengan 

loading dose menghasilkan efek diuresis yang besar pada pasien rawat inap 

dengan gangguan peningkatan cairan ekstrasellular dibandingkan dengan regimen 

dosis intermitten (bolus). Tidak ada perbedaan yang ditemukan pada outcome 

yang lain termasuk perubahan serum kreatinin, natrium urin, dan ekskresi kalium 

diantara rute pemberian loop diuretik yaitu secar infus kontinyu dan intermitten 

(bolus). Penggunaan loop diuretik secara intermitten bolus, efek puncak diuresis 

terjadi selama 2 jam kemudian terjadi penurunan output urin. Sebaliknya, loop 

diuretik yang diadministrasikan melalui infus kontinyu sedikit demi sedikit 

meningkatkan kadar obat dalam plasma sehingga efek puncak terjadi beberapa 

jam sejak dimulainya infus dan selanjutnya efek diuresis konstan. Beberapa 

penelitian menggunakan loading dose untuk mencapai efek puncak dengan segera 
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pada pasien yang kritis dengan kelebihan volume berat. Efek samping seperti 

ototoksitas dan hipertensi tidak ditemukan pada pasien yang menerima loop 

diuretik secara infus kontinyu. Efek samping seperti pendengaran berkurang, 

tinnitus, atau keduanya umumnya dilaporkan pada pasien yang menerima injeksi 

bolus, meskipun efek samping tersebut tidak akan terjadi ketika obat dihentikan 

(Alqahtani et al., 2014) 

Penggunaan furosemide dapat terhambat ketika terjadi resisten furosemide, 

resisten terjadi pada pasien dengan hipoalbumin. Peningkatan dosis akan gagal 

untuk meginduksi respon diuretik yang adekuat. Furosemide bergantung pada 

konsentrasi albumin dalam plasma untuk melakukan mekanisme aksinya. Lebih 

dari 95% furosemide pada plasma akan berikatan dengan albumin, fraksi ikatan 

albumin tersebut akan menjangkau sel epitel tubulus proximal untuk berinteraksi 

dengan  transporter anion dan masuk kedalam lumen tubulus untuk melakukan 

mekanisme aksinya pada lengkung henle ascending. Pada kondisi hipoalbumin 

Vd furosemide akan meningkat karena tidak ada yang menahan furosemide dalam 

plasma. Berdasarkan penelitian meta analisa, ikatan furosemide-albumin 

menghasilkan peningkatan statistik yang signifikan volume urin 231 ml setelah  8 

jam, namun efek ini tidak signifikan selama 24 jam. Hasil yang serupa juga 

terlihat pada efek natriuresis. Tidak terdapat efek signifikan yang ditemukan 

terkait farmakokinetik dari furosemide (Kitsios et al., 2014). 

Terdapat berbagai nama dagang furosemide yang beredar di Indonesia 

seperti yang terdaftar dalam ISO Volume 48 2013-2014. Nama dagang, 

kandungan, dan bentuk sediaan furosemide yang terdapat di Indonesia dapat 

dilihat pada tabel. 

Tabel II. 11 Nama dagang, kandungan, dan bentuk sediaan furosemide  

Nama Dagang 
Bentuk Sediaan 

Tablet Injeksi 

Afrosic 40 mg - 

Diurefo 40 mg  

Edemin - 10 mg/2 ml 

Farsiretic 40 mg - 

Farsix 40 mg 10 mg/ml 
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Furosemide 40 mg - 

Furosemide 40 mg 20 mg/2 ml 

Furosix 40 mg 20 mg/2 ml 

Gralixa 20 mg, 40 mg - 

Husamid 40 mg - 

Impugan 40 mg 10 mg/ml 

Lasix 40 mg 20 mg/2 ml 

Laveric 40 mg - 

(ISO, 2013) 

 

 

 


