
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5	  
	  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Tentang Ginjal 

2.1.1 Definisi 

Ginjal merupakan salah satu dari alat ekskresi yang ada pada manusia. 

Manusia memiliki sepasang ginjal yang letaknya ada di bagian depan sebelah kiri 

dan di bagian kanan tulang belakang bagian pinggang. Pada kulit ginjal (korteks) 

terdapat banyak nefron atau penyaring. Nefron tersusun atas badan malpigi dan 

tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. 

Pada rongga ginjal (pelvis renalis) bermuara pembuluh-pembuluh. Dari setiap 

rongga keluar ureter. Ureter berfungsi untuk mengeluarkan dan menyalurkan urin 

ke dalam kantung kemih (Budiyono, 2012). Fungsi terpenting dalam ginjal adalah 

menyaring plasma dan memisahkan zat dari filtrat dengan kecepatan yang 

bervariasi tergantung dari kebutuhan tubuh seseorang, kemudian ginjal 

membuang zat-zat yang tidak diinginkan dari filtrat dengan cara 

mengekskresikannya ke dalam urin (Guyton & Hall, 2012). 

2.1.2 Struktur dan Anatomi Ginjal 

Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di area retroperitoneum. Sebuah 

arteri renalis dan sebuah vena renalis keluar dari setiap ginjal di daerah hilus. 

Sekitar 25% curah jantung mengalir ke ginjal. Darah difiltrasi di ginjal untuk 

membersihkan zat-zat sisa terutama urea dan senyawa yang mengandung nitrogen 

dan mengatur elektrolit ekstravaskular dan volume intravaskular (Ganong and 

McPhee, 2010). 

Setiap ginjal pada orang dewasa beratnya sekitar 150 gram. Sisi medial 

setiap ginjal merupakan daerah lekukan yang disebut hilum tempat lewatnya arteri 

dan vena renalis, cairan limfatik, suplai saraf, dan ureter yang membawa urin 

akhir dari ginjal ke kandung kemih, tempat urin disimpan hingga dikeluarkan. 

Ginjal terbagi menjadi dua daerah utama yaitu korteks di bagian luar dan medulla 

di bagian dalam (Guyton & Hall, 2012). 
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Gambar 2.1 Anatomi ginjal (Paulsen & Waschke, 2013) 

Unit fungsional setiap ginjal adalah tubulus uriniferus. Tubulus ini terdiri 

atas nefron dan duktus koligens. Ada jutaan nefron yang terdapat di setiap korteks 

ginjal. Terdapat dua jenis nefron yaitu nefron kortikal yang terletak di korteks 

ginjal dan nefron jukstamedularis yang terdapat di dekat perbatasan korteks dan 

medula ginjal. Meskipun semua nefron berperan dalam pembentukan urin, namun 

nefron jukstamedularis dapat membuat kondisi hipertonik di interstisium medulla 

ginjal yang menyebabkan produksi urin menjadi pekat (Eroschenko, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Nefron (Barret et al, 2010) 
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2.1.3 Fungsi Ginjal 

2.1.3.1 Ekskresi Sisa Metabolik dan Toksin 

Sisa dari metabolik diekskresikan dalam glomerulus. Kreatinin 

diekskresikan ke dalam urin tanpa diubah. Sisa yang lain seperti urea, mengalami 

reabsorpsi waktu melewati nefron. Biasanya obat dikeluarkan melalui ginjal atau 

diubah terlebih dahulu di hepar ke dalam bentuk inaktif kemudian diekskresikan 

oleh ginjal. Hal ini dikarenakan ginjal berperan dalam ekskresi obat, ada obat 

yang dikontraindikasi apabila fungsi ginjal mengalami gangguan (Baradero et al, 

2009). 

2.1.3.2 Pemeliharaan Keseimbangan Asam Basa 

Ginjal turut mengatur asam basa dengan cara mengekskresikan asam dan 

mengatur penyimpanan dapar cairan tubuh. Ginjal merupakan satu-satunya organ 

untuk membuang tipe-tipe asam tertentu dari tubuh, seperti asam sulfur dan asam 

fosfat yang dihasilkan dari metabolisme protein (Guyton & Hall, 2012). Agar sel 

di dalam tubuh dapat berfungsi secara normal, maka perlu juga dipertahankan pH 

plasma sebesar 7,35 untuk darah vena dan pH 7,45 untuk darah arteri. 

Keseimbangan ini dapat dicapai dengan mempertahankan rasio bikarbonat dalam 

darah. Ginjal mensekresi atau menahan bikarbonat sebagai respon terhadap pH 

darah (Baradero et al, 2009). 

2.1.3.3 Pengaturan Produksi Eritosit 

Ginjal berperan dalam produksi eritropoietin yang mana digunakan dalam 

pembentukan sel darah merah. Pada manusia normal, ginjal menghasilkan hampir 

dari semua eritropoietin yang kemudian disekresi ke dalam sirkulasi. Pada orang 

dengan penyakit ginjal berat atau yang ginjalnya telah diangkat dan digantikan 

dengan hemodialisis, timbul anemia berat sebagai hasil dari penurunan produksi 

eritropoietin (Guyton & Hall, 2012). 

2.2  Tinjauan Gagal Ginjal Kronik 

2.2.1 Definisi 

Penyakit ginjal dapat dikategorikan berdasarkan letak lesi misalnya 

glomerulopati atau sifat faktor yang menyebabkan penyakit ginjal misalnya 

imunologik, metabolik, infeksi ataupun toksik (Ganong and McPhee, 2010). 

Penyakit Gagal ginjal kronik didefinisikan sebagai kelainan dari struktur maupun 
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fungsi pada ginjal yang berlangsung selama 3 bulan maupun lebih. Penyakit 

Gagal ginjal kronik merupakan kondisi yang biasa terjadi pada pasien lanjut usia 

serta memiliki kondisi kronis seperti Diabetes, penyakit Kardiovaskular, dan juga 

Hipertensi (Lozier et al., 2016).  

Gagal ginjal kronik diartikan dengan penurunan dari laju filtrasi glomerulus, 

peningkatan ekskresi albumin urin atau juga keduanya dapat terjadi secara 

bersamaan yang mana saat ini telah menjadi masalah kesehatan di masyarakat. 

Pasien dengan Gagal ginjal kronik diperkirakan sejumlah 8-16% di seluruh dunia. 

Hipertensi merupakan penyebab paling umum yang sering terjadi pada pasien 

Gagal ginjal kronik di seluruh dunia (Jha et al., 2013). 

2.2.2 Epidemiologi 

Dalam 10 tahun terakhir, penyakit Gagal ginjal kronik telah menerima 

banyak perhatian yang mana sebagai masalah kesehatan di masyarakat. Pasien 

pada penyakit ini memiliki resiko tinggi terkena Hipertensi maupun Diabetes 

mellitus yang akan berujung pada kematian (Zhang et al., 2012). Pada saat ini 

penyakit Gagal ginjal kronik menjadi masalah yang semakin penting. 

Diperkirakan bahwa saat ini ada 19,2 juta orang menderita penyakit Gagal ginjal 

kronik di negara Amerika Serikat dan jumlah ini diperkirakan akan terus 

meningkat (Fradelos, 2015).  

 Ginjal sebagai organ utama dalam menjaga keseimbangan cairan harus 

bekerja secara normal. Penyakit gagal ginjal yang sering diderita oleh pasien akan 

mengubah keseimbangan cairan dan elektrolit. Pada kondisi ini akan terjadi 

retensi abnormal dari natrium, klorida, kalium, dan air dalam cairan ekstrasel. 

Selain itu, produk sisa metabolik (BUN dan kreatinin) juga meningkat dan 

memicu intoksikasi. Jika fungsi ginjal sudah rusak, maka keseimbangan cairan 

dan elektrolit akan berubah (Pranata, 2013). 

2.2.3 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik 

Pada pasien dengan Gagal ginjal kronik nilai GFR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Kockcroft-Gault dengan cara sebagai berikut: 

GFR (mL/min/1.73 m2) = !"#!!"!# ×  !"#$%  !"#"$  !"#$%&
!"  ×  !"#$%  !"#$%&'&'    (!"/!")

 * 

*Pada pasien perempuan dikalikan 0.85 
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Tabel II.1 Klasifikasi gagal ginjal kronik berdasarkan derajatnya 

Derajat 
(stage) 

Penjelasan GFR (ml/min/1,73m2) 

1 Kerusakan ginjal dengan GFR normal atau 
meningkat 

≥ 90 

2 Kerusakan ginjal dengan GFR sedikit berkurang 60-89 
3 Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR sedang 30-59 
4 Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR berat 15-29 
5 Stadium akhir penyakit ginjal (gagal ginjal) <15 atau dialisis 

 (Bomback and Bakris, 2011) 

2.2.4 Etiologi 

Pada penyakit Gagal ginjal kronik, terjadi kerusakan fungsi nefron yang 

diantaranya diakibatkan dari gangguan primer (penyakit ginjal) maupun 

komplikasi sekunder dari penyakit tertentu misalnya Hipertensi dan Diabetes 

mellitus yang akhirnya mengakibatkan kerusakan ginjal secara ireversibel 

(Alldredge et al., 2013). Fungsi ginjal menurun sejalan dengan bertambahnya 

usia, banyak pula pasien lanjut usia yang mempunyai nilai GFR di bawah 50 

mL/min hal ini yang mana disebabkan oleh berkurangnya massa otot, karena 

mungkin saja tidak memperlihatkan kenaikan dari serum kreatinin (BPOM RI, 

2015).  

2.2.4.1 Hipertensi  

TD (Tekanan darah) sangat bervariasi tergantung pada keadaan, akan 

meningkat saat aktivitas fisik, emosi dan stress, dan turun selama tidur. Pada 

Hipertensi yang baru mulai curah jantung biasanya normal atau sedikit meningkat 

dan resistensi perifer normal. Pada tahap hipertensi lanjut, curah jantung 

cenderung menurun dan resistensi perifer meningkat. Adanya Hipertensi juga 

menyebabkan penebalan dinding arteri dan arteriol, mungkin sebagian 

diperantarai oleh faktor yang dikenal sebagai pemicu hipertrofi vascular dan 

vasokonstriksi (insulin, katekolamin, angiotensin, hormon pertumbuhan) insulin 

merupakan zat penekan karena meningkatkan kadar katekolamin dan reabsorpsi 

natrium, sehingga menjadi alasan sekunder mengapa terjadi kenaikan tekanan 

darah (Gray et al., 2005). 

Peningkatan kejadian Hipertensi akan bertambah seiring dengan 

penambahan usia seseorang. Meskipun demikian, terjadinya Hipertensi juga dapat 

disebabkan oleh adanya penyakit, seperti penyakit Gagal ginjal kronik. Tekanan 
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darah yang tinggi sangat berbahaya karena dapat memperberat kerja organ 

jantung, kerusakan jantung yang bisa terjadi yaitu jantung tidak dapat memompa 

darah dalam jumlah cukup ke dalam tubuh. Selain itu aliran tekanan darah yang 

tinggi juga membahayakan ginjal yaitu apabila pembuluh darah di ginjal sudah 

menyempit sehingga mengakibatkan kerusakan ginjal (Prasetyaningrum, 2014). 

2.2.4.2 Diabetes Mellitus 

DM (Diabetes mellitus) dapat menyebabkan penyakit ginjal. Penyakit ini 

ditemukan pada 10% pasien yang membutuhkan transplantasi ginjal. Lesi ginjal 

pada penyakit Diabetes bermanifestasi pertama kali adalah mikro albuminuria 

yang kemudian berkembang menjadi proteinuria yang semakin lama semakin 

berat atau bahkan menjadi Sindrom nefrotik (Davey, 2006). Diabetes 

mempengaruhi pembuluh darah kecil ginjal yang pada akhirnya mengakibatkan 

efisiensi ginjal untuk menyaring darah terganggu. Adanya gagal ginjal dibuktikan 

dengan kenaikan kadar kreatinin atau serum ureum yang berkisar antara 2-7.1% 

pada pasien diabetes mellitus (Misnaldiarly, 2006). 

Apabila jumlah atau dalam fungsi insulin mengalami defisiensi 

(kekurangan) insulin, Hiperglikemia akan timbul dan Hiperglikemia inilah yang 

menyebabkan Diabetes. Kekurangan insulin ini bisa absolut apabila pankreas 

tidak menghasilkan sama sekali insulin atau menghasilkan insulin tetapi dalam 

jumlah yang tidak cukup, misalnya terjadi pada pasien DM tipe 1. Kekurangan 

insulin dikatakan relatif apabila pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah 

yang normal, tetapi insulinnya tidak efektif. Hal ini tampak pada pasien DM tipe 2 

ada resistensi insulin (Baradero, Dayrit and Siswadi, 2009). 

2.2.4.3 Obesitas 

Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan salah satu faktor resiko 

pada pasien dengan Gagal ginjal kronik yang terutama terjadi pada pasien dengan 

nilai GFR yang rendah. Menghentikan peningkatan lingkar pinggang adalah hal 

penting yang harus dilakukan (Sepanlou et al., 2017). Obesitas berakibat pada 

kelainan metabolik yang kompleks, yang mana memiliki efek luas pada penyakit 

yang mempengaruhi ginjal. Terjadi akumulasi lipid dan peningkatan pengendapan 

lemak di ginjal yang kemudian menyebabkan perkembangan Hipertensi 

glomerulus yang berakibat pada kerusakan filtrasi glomerulus. Obesitas dapat 
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menyebabkan disfungsi ginjal dan kerusakan ginjal bahkan tanpa Hipertensi atau 

Diabetes mellitus (Kovesdy, Furth and Zoccali, 2017). 

2.2.5 Patofisiologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Progresi Gagal Ginjal (Dipiro et al., 2015) 

 
Pada gambar 2.3 diatas menjelaskan tentang penyakit Gagal ginjal yang 

diakibatkan hilangnya kestabilan fungsi ginjal. Gagal ginjal kronik didefinisikan 

oleh kerusakan ginjal dengan perkiraan laju GFR kurang dari 60 mL/menit/1.73 

m2 yang terjadi selama tiga bulan. Pasien gagal ginjal kronik beresiko terkena 

penyakit Kardiovaskular, Anemia dan Penyakit tulang (Lebherz-Eichinger et al., 

2017). 

Hilangnya nefron secara ireversibel mengakibatkan nefron yang tersisa 

menerima beban kerja yang lebih besar dan bermanifestasi sebagai peningkatan 

tekanan filtrasi glomerulus dan hiperfiltrasi. Oleh sebab-sebab yang belum jelas, 

hiperfiltrasi ini, yang dapat dianggap sebagai suatu bentuk Hipertensi ditingkat 

nefron, memicu fibrosis dan pembentukan jaringan parut (sklerosis glomerulus). 

Akibatnya, laju destruksi dan penyusutan nefron meningkat sehingga 

perkembangan menjadi uremia (Ganong and McPhee, 2010). 
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Kerusakan saraf atau neuropati, juga sering kali ditemukan pada pasien 

Gagal ginjal kronik. Jika kondisi ginjal semakin parah maka kerusakan saraf pun 

semakin berat. Kerusakan saraf ini disebabkan karena menumpuknya racun di 

dalam darah. Kerusakan saraf akibat Diabetes yang paling sering ditemukan 

adalah neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf tepi yang berada di anggota gerak 

tubuh bagian bawah (kaki dan tungkai kaki). Gejala yang timbul bervariasi yakni 

yang ringan berupa semutan, rasa tebal hingga yang berat adalah lemah otot 

(Waluyo, 2009). Diabetes mellitus merupakan salah satu faktor resiko dari 

penyakit Gagal ginjal kronik (Kim et al., 2017). 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan 

tekanan darah di atas normal. Nilai normal tekanan darah seseorang dengan 

ukuran tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas normal dan kesehatan secara 

umum adalah 120/80 mmHg. Hipertensi merupakan gejala penyakit yang ditandai 

dengan peningkatan tekanan darah dalam jangka panjang yang dapat merusak 

organ tertentu seperti ginjal (Irwan, 2016). 

Proteinuria merupakan salah satu dari awal penyakit ginjal yang 

berkontribusi dalam penurunan fungsi ginjal hal ini dikaitkan dengan ekskresi 

protein yang tinggi (Alldredge et al., 2013). Beberapa hal yang dapat 

mengembangkan terjadinya proteinuria adalah usia, obesitas, merokok dan 

dislipidemia (Nahas and Levin, 2009). 

Obesitas telah ditunjukan sebagai penyebab penting penyakit ginjal. Karena 

hubungannya erat dengan Diabetes dan Hipertensi, kelebihan berat badan atau 

Obesitas merupakan faktor resiko penting untuk penyakit CKD. Kelebihan berat 

badan ini dikaitkan dengan terjadinya perubahan hemodinamik ginjal dan 

struktural ginjal, selain perubahan metabolisme dan biokima yang menyebabkan 

penyakit ginjal. Obesitas juga memicu terjadinya resistensi insulin, intoleransi 

glukosa, dislipidemia dan juga hipertensi (Junior et al., 2017). 

2.2.6 Manifestasi Klinik 

Tabel II.2 Tanda dan gejala yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik 

Perubahan Tanda dan Gejala 
Ketidakseimbangan air dan elektrolit Hipervolemia, hipokalsemia, hiperkalemia, 

hiperfosfatemia; mulut kering, lelah, mual; 
iritabilitas jantung; hipertensi 
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Lanjutan dari halaman 12 

Perubahan Tanda dan Gejala 
Hilangnya bikarbonat Asidosis metabolik  
Ketidakseimbangan kalsium-fosfor dan 
akibatnya ketidakseimbangan hormon 
paratiroid 

Nyeri tulang dan otot  

Akumulasi toksin Nyeri, neuropati prifer 
Perubahan proses metabolik Kulit kuning; kulit kering, bersisik dan gatal 

hebat; azotemia 
Gagguan endokrin Infertilitas; penurunan libido, amenore, 

impotensi 
Anemia, trombositopenia dan defek 
trombosit 

Pendarahan saluran cerna, pendarahan 
memar; sakit dan pendarahan gusi 

Aktivitas makrofag menurun Mudah mengalami infeksi 
(Alldredge, et al., 2013) 

2.2.7 Komplikasi Gagal Ginjal Kronik 

2.2.7.1 Anemia 

Anemia telah terjadi pada 95% pasien yang telah menerima dialisis dan 5% 

pasien dengan gagal ginjal kronik (Beach et al., 2016). Anemia merupakan 

komplikasi yang biasa terjadi pada pasien Gagal ginjal kronik (Wagner, Tata and 

Fink, 2016). Anemia didefinisikan sebagai konsentrasi dari hemoglobin yang 

kurang dari 13.0 g/dL untuk pria dan kurang dari 12.0 g/dL untuk wanita. Hal ini 

biasa terjadi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, terutama saat laju GFR 

turun dibawah 60 mL/menit (Nakhoul and Simon, 2016). Anemia merupakan 

kompilkasi yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Pasien gagal ginjal 

kronik dengan anemia terjadi kekurangan eritropoietin akibat berkurangnya dari 

massa ginjal (Ryu et al., 2017). 

Anemia dikarakteristikan dengan distribusi zat besi yang abnormal dan juga 

adanya gangguan respon eritropoietin. Zat besi itu sendiri diperlukan untuk 

sintesis heme. Heme merupakan bagian penting untuk mengikat oksigen dan 

berfungsi sebagai pembawa oksigen dalam hemoglobin. Eritropoietin merupakan 

regulator utama dalam produksi eritrosit yang mana sebagai respon terhadap 

penurunan oksigenasi jaringan (Weiss, Gordeuk and Hershko, 2005). Anemia 

merupakan keadaan dimana jumlah eritrosit dan atau jumlah hemoglobin yang 

beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan 

tubuh. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau 

kehilangan sel darah merah berlebih ataupun keduanya. Kegagalan sumsum 
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tulang dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi. Sel darah merah dapat hilang 

melalui perdarahan atau hemolisis (Handayani and Haribowo, 2008). 

2.2.7.2 Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik umum terjadi pada pada pasien gagal ginjal kronik 

karena terjadi kegagalan untuk mengeluarkan produksi asam. Asidosis 

berkembang karena total dari jumlah H+ yang diekskresikan berkurang akibat dari 

gangguan tubulus ginjal (Barret et al., 2010). Pada Asidosis metabolik, 

konsentrasi HCO3
- akan terjadi penurunan. Pada keadaan ini dibedakan apakah 

terdapat peningkatan anion gap atau tidak. Anion gap merupakan perbedaan 

antara jumlah muatan ion positif pada Na+ dan jumlah muatan ion negatif pada Cl- 

dan HCO3
-. Dalam keadaan normal, besar anion gap adalah 12 atau [Na+ - (Cl- + 

HCO3
-)] = 12 (Djojodibroto, 2009). 

2.2.7.3 Kelainan kardiovaskular dan paru 

Gagal jantung kongestif dan edema paru paling sering disebabkan oleh 

kelebihan cairan dan garam. Namun terjadinya suatu sindrom dapat diamati 

dengan peningkatan dari permeabilitas membran kapiler alveolus yang 

menyebabkan edema paru meskipun tekanan baji kapiler paru normal atau hanya 

sedikit meningkat. Gangguan pada jantung sering dijumpai pada pasien gagal 

ginjal kronik, biasanya terjadi akibat dari kelebihan cairan dan K+ (Ganong and 

McPhee, 2010). 

2.2.8 Penatalaksanaan Terapi pada Gagal Ginjal Kronik 

2.2.8.1 Hipertensi 

Penyakit gagal ginjal kronik dapat bertambah parah penyakitnya apabila 

pada pasien terdapat penyakit lain, penyakit yang memperparah penyakit gagal 

ginjal kronik adalah hipertensi atau penyakit dengan peningkatan tekanan darah, 

sehingga penatalaksanaan untuk penyakit gagal ginjal kronik dengan komplikasi 

hipertensi memerlukan penanganan pengobatan atau terapi yang intensif 

(Rikomah, 2016). Terapi utama yang dapat diberikan pada pasien gagal ginjal 

kronik dengan hipertensi adalah golongan obat ACEI (Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitor) dan golongan obat ARB (Angiotensin II Receptor Blocker) 

(Dipiro et al., 2015). 
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Terapi dengan menggunakan obat adalah pengobatan utama untuk pasien 

hipertensi. Pada umumnya, pemakaian obat dimulai dengan satu macam obat 

dalam dosis yang rendah dan diberikan satu kali sehari untuk mempermudah 

kepatuhan pasien. Seringnya pemberian atau banyaknya jumlah dosis obat diatur 

sesuai dengan respon pasien terhadap obat yang diterimanya. Kategori obat dapat 

pula diganti apabila tidak ada respon terhadap obat yang pertama (Baradero, 

Dayrit and Siswadi, 2008). 

Beberapa pendekatan nonfarmakologi yang dapat mengurangi hipertensi 

adalah sebagai berikut: a). Teknik-teknik mengurangi stress. b). Penurunan berat 

badan. c). Pembatasan alkohol dan tembakau atau rokok. d). Olahraga rutin. e). 

Relaksasi merupakan intervensi wajib yang harus dilakukan pada setiap terapi 

antihipertensi (Muttaqin, 2009). 

2.2.8.2 Anemia 

Pasien Anemia dengan defisiensi besi merupakan manifestasi umum pada 

penyakit gagal ginjal kronik yang mempengaruhi sebagian besar pasien 

hemodialisis. Pengobatan dengan suplemen zat besi dapat meningkatkan kadar Hb 

(Hemoglobin) dan dapat mengurangi tingkat keparahan anemia pada pasien gagal 

ginjal kronik (Macdougall et al., 2017). Anemia pada pasien gagal ginjal kronik 

memerlukan ESA (erythropoiesis-stimulating agents) untuk dapat 

mempertahankan hemoglobin (Hb) agar tetap dalam kondisi normal (Raisi et al., 

2016). 

ESA dapat meningkatkan kadar hemoglobin, mengurangi kebutuhan 

transfusi dan juga telah menjadi standar pengobatan untuk pasien gagal ginjal 

dengan anemia sejak tahun 1989. Efek samping yang muncul mengenai 

penggunaan ESA, salah satunya adalah thrombosis vaskular (Gupta and Wish, 

2017). Namun apabila anemia tidak ditangani tubuh akan mengalami kekurangan 

oksigen yang berujung pada hipoksia jaringan (National Clinical Guidline Centre, 

2015). 

2.2.8.3 Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik yang disebabkan oleh asidosis tubulus ginjal maupun 

akumulasi asam-asam organik memerlukan adanya pemberian alkali, terutama 

bila gejalanya jelas. Pada situasi ini, lebih baik diberikan natrium bikarbonat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   16	  

Dosis awal yang umum adalah 1-2 mEq/Kg BB (Behrman, Kliegman and Arvin, 

2000). Untuk mencegah terjadinya asidosis, serum bikarbonat harus 

dipertahankan yakni minimal 22 mEq/L, dengan melakukan hal ini maka dapat 

memperlambat perkembangan dari gagal ginjal kronik itu sendiri. Disamping itu 

terapi alkali pada pasien gagal ginjal kronik juga dapat melestarikan fungsi ginjal 

(Raphael, 2016). 

Pengobatan asidosis metabolik biasanya dimulai saat bikarbonat plasma 

pada pasien turun mencapai 15 mEq/L atau pada saat gejala-gejala asidosis 

metabolik pada pasien telah timbul. Pasien dengan asidosis berat dapat terjadi 

apabila asidosis akut telah terjadi pada pasien yang sebelumnya telah mengalami 

asidosis ringan. Pada normalnya ginjal harus mengeluarkan 40-60 mEq ion 

hidrogen setiap harinya untuk mencegah terjadinya asidosis (Price and Wilson, 

2006). 

2.2.8.4 Obesitas 

Prinsip dalam upaya menurunkan kelebihan berat badan adalah dengan cara 

menciptakan defisit energi. Kondisi ini akan memaksa tubuh untuk menggunakan 

lemak cadangan sebagai sumber energi. Usaha untuk menciptakan defisit energi 

adalah dengan jalan mengurangi asupan energi dari makanan dan menambah 

penggunaan energi oleh tubuh. Untuk menciptakan defisit energi antara lain dapat 

dilakukan dengan cara: a). Mengubah gaya hidup. b). Pengaturan asupan 

makanan. c). Konsultasi masalah kejiwaan (Irwan, 2016). 

Prinsip pengobatan obesitas yang pertama adalah mencegah komplikasi dan 

menurunkan gejala klinis yang timbul karena obesitas dan yang kedua adalah 

pengobatan untuk menurunkan berat badannya. Program menurunkan berat badan 

pada pasien obesitas diantaranya adalah: a). Diet, diet bebas dengan pemberian 

kalori rata-rata sebesar 900-1700 kalori setiap harinya. Diet ini umumnya 

diberikan pada obesitas derajat ringan. b). Diet rendah karbohidrat, diet ini sangat 

efektif karena dapat mencegah lipogenesis atau pembentukan jaringan lemak 

(Misnadiarly, 2007). 

2.2.8.5 Hiperkalemi 

Hiperkalemi umumnya menjadi masalah pada pasien gagal ginjal dan 

karenanya menjadi penting untuk membatasi asupan kalium dalam diet. Jumlah 
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yang diperbolehkan dalam diet adalah sebesar 40 hingga 80 mEq/hari. Tindakan 

yang harus dilakukan adalah dengan tidak memberikan obat-obatan atau makanan 

yang tinggi kalium. Pemberian makanan ataupun obat-obatan yang tidak 

diperkirakan akan menyebabkan hiperkalemia yang berbahaya (Proce and Wilson, 

2006). 

Meningkatkan ekskresi kalium menggunakan loop diuretik dan pengikat 

kalium dapat digunakan pada pasien gagal ginjal kronik dengan hiperkalemi 

namun pengobatan harus disesuaikan dengan karakteristik pasien, termasuk status 

cairan, tekanan darah dan juga serum kreatinin. Serum elektrolit dan kreatinin 

pasien harus dipantau 1-2 minggu setelah pengobatan dimulai untuk memastikan 

respon yang ditimbulkan (Tahir, McLaughlin and Kline, 2016). 

2.2.8.6 Dialisis dan Transplantasi Ginjal 

Pada mulanya pasien dengan gagal ginjal kronik diberikan penatalaksanaan 

dengan terapi konservatif, namun kadang-kadang pasien memerlukan 

hemodialisis atau transplantasi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi 

ginjal. Pada pasien gagal ginjal kronik, kriteria untuk pemilihan transplantasi 

biasanya lebih ketat daripada untuk dialisis karena ditakutkan terjadi komplikasi 

yang berhubungan dengan terapi imunosupresif. Transplantasi sebaiknya 

dilakukan hanya jika terapi konservatif telah gagal. Kriteria terapi hemodialisis 

lebih bebas karena dialisis mempunyai morbiditas yang kurang daripada 

transplantasi pada pasien lanjut usia yang mmpunyai komplikasi medis 

(Isselbacher et al., 2015). 

2.2.9 Data Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium yang penting untuk deteksi gangguan fungsi 

ginjal yaitu: a). Urin untuk mendeteksi gangguan pada ginjal dan saluran kencing. 

b). Mikroalbumin untuk mendeteksi dini kebocoran pada glomerulus ginjal. c). 

Urea dan kreatinin merupakan penanda gangguan fungsi ginjal (Dalimartha et al., 

2008). Awasi juga pemeriksaan BUN, kreatinin urin, serum natrium, serum 

kalium serta hemoglobin pasien (Aziz, Witjaksono and Rasjidi, 2008). 

Tabel II.3 Data laboratorium pada kondisi normal dan gagal ginjal kronik 

No Parameter Nilai Normal GGK 
1. Natrium (mEq/L) 135-145 Menurun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   18	  

Lanjutan dari halaman 17 

No. Parameter Nilai Normal GGK 
2. Kalium (mmol/L) 3.4-5.0 Menigkat 
3. Bikarbonat (mEq/L) 22-29 Menurun 
4. Anion GAP (mEq/L) 10-15 Meningkat & 

normal 
5. BUN (mg/dL) 9-21 Meningkat 
6. Kreatinin (mg/dL) 0.6-1.3 Meningkat 
7. eGFR (mL/min/1.73 m2) >60 Menurun 
8. Kalsium (mg/dL) 8.4-10.2 Menurun 
9. pH arteri 7.35-7.45 Menurun 

10. Pco2 (mm Hg) 35-45 Menurun 
11. Po2 (mm Hg) 80-100 Menurun 

(Parke and Lien, 2011) 
 

2.3 Asidosis Metabolik 

2.3.1 Definisi 

Asidosis adalah peningkatan sistemik konsentrasi dari ion hidrogen. 

Konsentrasi ion hidrogen itu sendiri dapat meningkat dikarenakan kegagalan paru 

mengeluarkan karbon dioksida, atau apabila terjadi produksi asam-asam yang 

mudah dan tidak mudah menguap secara berlebihan. Asidosis juga dapat timbul 

apabila terjadi pengeluaran basa bikarbonat ataupun ginjal gagal menyerap 

kembali bikarbonat atau mensekresi ion hidrogen (Corwin, 2009). 

Asidosis metabolik terjadi pada pasien gagal ginjal kronik ketika laju GFR 

turun dibawah 30-40mL/min /1.73m2 (Lorio, 2017). Pada pasien asidosis 

metabolik kadar serum bikarbonatnya kurang dari 22mEq/L (Kim et al., 2016). 

Akan ada terjadinya akumulasi relatif anion plasma lebih dari kation. Pasien 

dengan gagal ginjal kronis biasanya menunjukan asidosis metabolik karena 

adanya peningkatan anion yang tidak terukur. Asidosis metabolik kemungkinan 

memiliki dampak negatif pada perkembangan disfungsi ginjal (Adeva-Andany et 

al., 2014). 

Tabel II.4 Nilai Gas pada Darah Normal 

Nilai Gas Darah Normal 
 Darah Arteri Darah Vena 

pH 7.40 (7.35-7.45) 7.38 (7.33-&.43) 
PO2 80-100 mmHg 35-40 mmHg 
SaO2 95% (0.95) 70%-75% (0.70-0.75) 
PCO2 35-45 mmHg 45-51 mmHg 
HCO3

- 22-26 mEq/L (22-26 mmol/L) 24-28 mEq/L (24-28 mmol/L) 
                (Dipiro et al., 2015) 
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Gambar 2.4 Analisis Gas Darah Arteri (Dipiro et al., 2015) 

2.3.2 Epidemiologi Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal Ginjal Kronik 

Penyakit gagal ginjal kronik telah menjadi masalah dunia yang mana 

jumlahnya adalah 14% pada penduduk di negara Amerika Serikat dan sebanyak 5-

15% di seluruh dunia. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan pasien gagal ginjal 

kronik pada stadium akhir serta terjadinya penurunan kelangsungan hidup. Ginjal 

merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk meregulasi cairan tubuh, elektrolit 

dan mengatur keseimbangan asam basa. Gagal ginjal kronik diduga 

mengakibatkan terjadinya asidosis metabolik yang menyebabkan komplikasi 

serius seperti pengecilan massa otot dan gangguan pada tulang (Dhondup and 

Qian, 2017).  

2.3.3 Etiologi Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal Ginjal Kronik 

Penyebab asidosis metabolik seringkali dikaitkan dengan peningkatan 

serum klorida atau anion yang tidak terukur ataupun keduanya. Anion GAP dapat 

dihitung dari persamaan [Na+] - ([Cl-] + [HCO3-]). Pada pasien gagal ginjal 

kronik akan terjadi kenaikan progresif pada serum Anion GAP sementara itu 

serum klorida juga akan terus meingkat. Anion GAP dapat dimodifikasi oleh ion 

plasma lainnya, seperti albumin, fosfat dan kalium (Adeva-Andany et al., 2014). 

Tabel II.5 Penyebab Umum Asidosis Metabolik 

Anion GAP Meningkat Anion GAP Normal 
Keracunan 

- Metanol 
- Etilen glikol 
- Salisilat 

Ketoasidosis 
- Diabetik 
- Etanol 

Kehilangan bikarbonat 
- Diare 
- Ileostomi 

Keracunan timbal 
Renal tubular asidosis 

- Hipokalemi 
- Hiperkalemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   20	  

Lanjutan dari halaman 19 

Anion GAP Meningkat Anion GAP Normal 
Asidosis laktat 

- Akibat keracunan karbon 
monoksida 

- Syok 
Gagal ginjal 

 

(Dipiro et al., 2013) 

2.3.4 Patofisiologi Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal Ginjal Kronik 

Asidosis metabolik ditimbulkan oleh perubahan keseimbangan antara 

produksi dan ekskresi asam. Asidosis juga merangsang ginjal untuk meningkatkan 

produksi amonia dan ekskresi ion hidrogen di urin. Laju filtrasi glomerulus yang 

rendah dapat membatasi kemampuan ginjal untuk mengeluarkan amonia dan 

mengekskresi ion hidrogen. Asidosis metabolik dengan terjadinya penurunan pH 

darah merangsang pusat pernafasan untuk meningkatkan ventilasi alveolus, yang 

menurunkan PCO2 dan mengembalikan pH darah menjadi normal. Kejadian pada 

asidosis metabolik adalah penurunan konsentrasi HCO3 plasma, penurunan pH 

darah dan mekanisme kompensasinya adalah penurunan PCO2 yang dapat dicapai 

dengan meningkatkan ventilasi untuk mengembalikan rasio PCO2/HCO3 dan pH 

darah kembali normal (Behrman, Kliegman and Arvin, 2000). 

Sekitar 1 mEq/kg berat badan, asam endogen diproduksi setiap harinya pada 

orang dewasa dengan fungsi ginjal normal terutama dari hasil metabolisme 

protein. Untuk menjaga keseimbangan asam-basa, tubulus ginjal harus kuantitatif 

menyerap kembali HCO3
- (4500 mEq pada orang dewasa dengan fungsi ginjal 

normal) untuk disaring setiap harinya. Selain itu juga harus mensistesis HCO3
- 

yang cukup dan menetralkan asam endogen. Hasil dari proses inilah yang 

digunakan untuk mempertahankan serum HCO3
-. Pada pasien asidosis metabolik 

memiliki keterbatasan dalam mensistesis bikarbonat, keterbatasan inilah yang 

membuat pasien dengan gagal ginjal kronik lebih rentan mengalami 

hipobikarbonatemia daripada individu normal, baik dengan ada atau tidaknya 

peningkatan asam endogen atau peningkatan ekskresi HCO3
- (Kraut and Madias, 

2011). 
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Gambar 2.5 Faktor Yang Disebabkan Oleh Asidosis Metabolik (Kraut and 

Madias, 2015) 

Bila terjadi penurunan pH atau terjadi penambahan keasaman, bikarbonat 

akan mengompensasinya. Namun, cadangan bikarbonat menjadi berkurang dan 

apabila produksi asam terus berlanjut maka buffer tidak mampu untuk 

mengompensasi. Peningkatan produksi asam terjadi pada waktu timbul 

ketoasidosis, asidosis uremia dan asidosis laktat. Hasil pemeriksaan laboratorium 

pada pasien dengan asidosis metabolik akan menunjukan penurunan pH, PaCO2 

normal kemudian lama-lama akan menurun karena adanya proses kompensasi, 

HCO3
- menurun, pH urin akan kurang dari 6.0 dan pH darah akan kurang dari 

7.35. Kompensasi yang dilakukan oleh tubuh dalam keadaan ini adalah 

hiperventilasi untuk mengeluarkan CO2 (Asmadi, 2008). 

Pasien dengan asidosis metabolik akan menyebabkan perkembangan pada 

penyakit gagal ginjal kronik. Hal ini dikarenakan pasien dengan asidosis 

metabolik meningkatkan produksi aldosteron, endotelin dan juga angiotensis II. 

Asidosis metabolik juga dikaitkan dengan peningkatan dari produksi amonia 

ginjal. Peningkatan asam yang terjadi pada pasien asidosis metabolik ini 

merangsang sitokin pro inflamasi (Kraut and Madias, 2015). 
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2.3.5 Gejala Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal Ginjal Kronik 

Apabila asidosis disebabkan oleh gangguan metabolik, maka akan terjadi 

kompensasi respirasi. Kompensasi respirasi untuk asidosis metabolik berupa 

ekspirasi lebih banyak karbon dioksida oleh paru, melalui peningkatan kecepatan 

dan kedalaman pernapasan (Corwin, 2009). Asidosis metabolik ditandai dengan 

pengurangan pH pada arteri, namun yang utama adalah penurunan dari 

konsentrasi HCO3
- dan pengurangan kompensasi pada PaCO2. Gejala asidosis 

metabolik itu sendiri disebabkan adanya perubahan kardiovaskular, 

musculoskeletal, neurologis atau fungsi paru (Dipiro et al., 2013). 

Gambaran klinis pasien dengan asidosis metabolik yaitu lemah dan 

keletihan akibat gangguan fungsi otot, mual muntah, kulit yang hangat memerah 

yang diakibatkan karena penurunan sensitif pH sebagai respon vascular terhadap 

rangsangan simpatis. Apabila asidosis metabolik disebabkan oleh ketoasidosis 

diabetes maka terdapat mamifestasi lain berupa bau napas keton (seperti buah), 

mual muntah, nyeri abdomen, penurunan tingkat kesadaran hingga koma. Apabila 

asidosis metabolik disebabkan oleh gagal ginjal kronis maka terdapat manifestasi 

lain berupa pruritus (gatal). Apabila asidosis metabolik disebabkan oleh diare, 

maka terdapat manifestasi lain berupa tanda-tanda dehidrasi termasuk penurunan 

tekanan darah, nyeri dan kram abdomen serta tinja encer dan sering (Corwin, 

2009). 

 

2.3.6  Klasifikasi Asidosis Metabolik pada Gagal Ginjal Kronik 

Klasifikasi dari asidosis metabolik dibedakan menjadi dua kategori yakni 

asidosis metabolik dengan kategori ringan sampai dengan sedang dan asidosis 

metabolik dengan kategori berat. Pasien dengan asidosis metabolik ringan sampai 

dengan sedang adalah apabila pH pasien sebesar 7.20-7.40 dan dengan serum 

bikarbonat sebesar 12-20 mEq/L. Sedangankan pasien dengan asidosis metabolik 

berat adalah apabila pH pasien < 7.20 dan dengan serum bikarbonat sebesar < 12 

mEq/L (Dipiro et al., 2015). 
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2.3.7 Buffer 

 Asam dan basa lemah merupakan penyangga (buffer) yang baik. 

Penyangga adalah suatu zat yang mampu menyerap ion hidrogen dari suatu 

larutan, atau membebaskan ion hidrogen ke dalam larutan, sehingga dapat 

mencegah fluktuasi pH yang besar. Sistem penyangga utama dalam tubuh adalah 

sistem penyangga bikarbonat-asam karbonat. Sistem ini bekerja dalam darah 

untuk menyangga pH plasma. Apabila ion-ion hidrogen bebas ditambahkan ke 

dalam darah yang mengandung bikarbonat, maka ion-ion bikarbonat akan 

mengikat ion hidrogen dan akan berubah menjadi asam karbonat (H2CO3). Hal ini 

menyebabkan ion hidrogen bebas jumlahnya sedikit dalam larutan sehingga 

penurunan pH darah yang drastis dapat dicegah. Asam karbonat dianggap sebagai 

asam lemah dan ion bikarbonat dianggap basa kojugasinya (komplementer) yang 

juga lemah. 

CO2 + H2O           H2CO3        H+ + HCO3
-  

Asam karbonat juga dapat terurai menjadi karbon dioksida dan air maka 

sistem penyangga bikarbonat terutama digunakan untuk eliminasi gas yang mudah 

menguap, karbon dioksida. Penguraian asam karbonat menjadi karbon dioksida 

dan air memerlukan enzim karbonat anhidrase, yang terdapat di dalam sel darah 

merah. Reaksi ini bersifat reversibel dan karbon dioksida dan air dapat menyatu 

kembali untuk membentuk asam karbonat. Proses ini juga masih memerlukan 

kerja dari enzim anhidrase (Corwin, 2009).  

 

2.3.8 Penatalaksanaan dan Terapi Asidosis Metabolik pada Kasus Gagal 

Ginjal Kronik 

Terapi pada Pasien Gagal Ginjal Kronik dengan Asidosis Metabolik  (Kraut 

and Madias, 2015). 

a.   Tablet Natrium Bikarbonat  

Tablet natrium bikarbonat yang digunakan adalah dengan formulasi 300-

600 mg/tab. Tablet natrium bikarbonat ini memiliki harga yang ekonomis dan 

cara pemberiannya juga mudah pada pasien. 
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b. Tablet Salut Enteric Bikarbonat 

Tablet salut enterik bikarbonat merupakan tablet Alkalife Bikarbonat-

Balance mengandung Kalium bikarbonat sebanyak 200 mg dan Natrium 

bikarbonat sebanyak 73 mg atau tablet salut enterik maupun kapsul yang 

mengandung Natrium bikarbonat sebanyak 1 g. Tablet salut enterik ini dapat 

memungkinkan untuk melindungi obat terhadap keasaman hingga mencapai usus. 

Namun obat ini hanya tersedia di Eropa. 

c.   Larutan Shohl’s 

Dalam setiap mili dari larutan shohl’s mengandung 1 mEq natrium sitrat. 

Obat ini dapat meningkatkan penyerapan aluminium. Cara pemberian obat ini 

mudah dilakukan kepada pasien karena bentuknya yang larutan. 

d.    Pengikat Phospat 

 Pengikat phospat yang digunakan adalah kalsium asetat; kalsium sitrat; 

sevelamer hidrogen klorida; sevelamer karbonat. Asetat dan sitrat akan 

mempengaruhi kuantitas dasar eksogen yang diperlukan. Formulasi dari asam 

dengan hidrogen klorida cenderung menurunkan konsentrasi serum bikarbonat. 

Sedangkan asam dengan karbonat cenderung meningkatkannya. 

 Natrium laktat merupakan prekusor dari natrium bikarbonat yang digunakan 

pada pasien gagal ginjal kronik dengan asidosis metabolik namun pada saat ini 

Infus natrium laktat intravena sudah tidak digunakan lagi untuk terapi pada pasien 

dengan asidosis metabolik hal ini dikarenakan natrium laktat membawa resiko 

yang menimbulkan asidosis laktat khususnya pada pasien yang dengan gangguan 

fungsi hati (BPOM RI, 2015). 

2.4 Tinjauan Tentang Natrium Bikarbonat 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur kimia natrium bikarbonat (Praja, 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   25	  

Terapi natrium bikarbonat untuk mengatasi asidosis metabolik pada pasien 

gagal ginjal kronik telah banyak dilakukan. Pedoman yang digunakan untuk 

mempertahankan serum bikarbonat ≥22 mmol/L. Selain itu pemberian natrium 

bikarbonat untuk pasien gagal ginjal kronik dengan asidosis metabolik pada 

beberapa tahun terakhir dilakukan untuk menunda penurunan dari fungsi ginjal. 

Pemberian natrium bikarbonat dimaksudkan untuk mengganti hilangnya natrium 

bikarbonat yang biasanya disebabkan oleh diare serta asidosis tubulus ginjal 

(Adeva-Andany et al., 2014). Natrium bikarbonat digunakan untuk 

mengendalikan Asidosis metabolik karena pada keadaan ini biasanya diikuti 

dengan pengosongan natrium (BPOM RI, 2015). 

Bikarbonat merupakan buffer dasar kimia yang utama di dalam tubuh. Ion 

ditemukan di intrasel dan ekstrasel. Nilai normal untuk ion ini pada arteri adalah 

22-26 mEq/L. Sedangkan pada vena, kadar bikarbonat diukur melalui kandungan 

karbon dioksida dan nilai normalnya adalah 24-30 mEq/L. Ion bikarbonat ini 

sangat penting perannya oleh tubuh kita dalalm menjaga keseimbangan asam basa 

(Pranata, 2013). 

Natrium bikarbonat yang akan diberikan kepada pasien melalui rute 

intravena dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

Tabel II.6 Efek Samping Dari Penggunaan Natrium Bikarbonat 
Efek Samping Terapi Natrium Bikarbonat Efek Samping Terapi Natrium 

Bikarbonat Yang Belum Pasti 
Hipokalemia 
Peningkatan ekskresi natrium dalam urin 
Ketidakstabilan hemodinamik selama 
hemodialisis 

Penurunan oksigen pada jaringan 
Asidosis intraseluler 
Peningkatan produksi laktat 
 

 (Andany et al.,2014) 

Tabel II.7 Sediaan Natrium bikarbonat yang beredar di Indonesia 
Oral Intravena 

Sodium Bikarbonat  (Generik) 
Tablet dengan kekuatan 500 mg yang 
mengandung Natrium bikarbonat  

Nama dagang (Meylon) 
Infus Intravena dengan kekuatan 1.26%, yang 
mana mengadung Na+ sebesar 150 Milimol/L 
dan HCO sebesar 150 Milimol/L 
Infus Intravena dengan kekuatan 8.4%, yang 
mana mengandung Na+ sebesar 1000 
Milimol/L dan HCO sebesar 1000 Milimol/L 

NaHCO3 = Berat badan pasien (kg) x 0.3 x Defisit Basa ( mEq/L) 
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Natrium bikarbonat dapat diberikan secara intravena yang diberikan secara 

perlahan, larutan yang diberikan adalah memiliki kekuatan 8.4% atau dengan 

intravena kontinu yang lebih lemah yakni dengan kekuatan 1.26%. Jumlahnya 

sesuai dengan besarnya defisit basa (BPOM RI, 2015). Pemberian natrium  

bikarbonat secara oral dapat diberikan satu hingga empat kali sehari yang mana 

dilakukan untuk mengkoreksi asidosis metabolik pasien (Alldredge et al., 2013). 

Perharinya pasien dengan asidosis metabolik dapat dikoreksi dengan pemberian 

20-30 mmol atau setara dengan 2-3g natrium bikarbonat (Ganong and McPhee, 

2010). 

Dengan menggunakan penelitian secara prospektif, de Brito-Ashurst et al 

menyebutkan bahwa penggunaan natrium bikarbonat dapat memperlambat laju 

klirens kreatinin dari 5.93-1.88mL/menit setiap 1.73 m2 setiap tahunnya pada 

pasien gagal ginjal kronik stadium 4 (Jeong et al., 2014). Pasien dengan penyakit 

gagal ginjal kronik dan asidosis metabolik, pemberian natrium bikarbonat 

merupakan strategi yang efektif untuk meminimalkan peningkatan konsentrasi 

serum potassium (Palmer, 2010). 

	  


