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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Ginjal  

2.1.1. Anatomi ginjal 

Anatomi ginjal  

 

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal (Liana, 2014) 

Ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang yang terletak 

saling bersebelahan dengan vertebra dibagian posterior inferior tubuh manusia 

yang normal. Setiap ginjal mempunyai berat hampir 115 gram dan mengandung 

unit penapisnya yang dikenali sebagai nefron. Nefron terdiri dari glomerulus dan 

tubulus. Glomerulus berfungsi sebagai alat penyaring manakala tubulus adalah 

struktur yang mirip dengan tuba yang berikatan dengan glomerulus. Ginjal 

berhubungan dengan kandung kemih melalui tuba yang dikenali sebagai ureter. 

Urin disimpan di dalam kandung kemih sebelum ia dikeluarkan ketika berkemih. 

Uretra menghubungkan kandung kemih dengan persekitaran luar tubuh (Pranay, 

2010). 

Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang yang terletak di kedua 

sisi kolumna vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal 

kiri karena tertekan kebawah oleh hati. Kutub atasnya terletak setinggi iga
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keduabelas, sedangkan kutub atas ginjal terletak setingga iga kesebelas 

(Juliyanti, 2009). 

Ginjal terletak dibagian belakang abdomen atas, dibelakang peritoneum, di 

depan gua iga terakhir, dan tiga otot besar-transversus abdominis, kuadratus 

lumborum, dan psoas mayor. Ginjal dipertahankan dalam posisi ersebut oleh 

bantalan lemak yang tebal. Ginjal terlindung oleh iga dan otot-otot yang meliputi 

iga, sedangkan di anterior (bawah) dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. 

Ginjal kanan dikelilingi oleh hepar, kolon, dan duodenum, sedangkan ginjal kiri 

dikelilingi oleh lien, lambung, pankreas, jejenum, dan kolon (Juliyanti, 2009). 

Struktur makroskopis Ginjal 

Pada orang dewasa, panjang ginjal adalah sekitar 12 sampai 13 cm (4,7 

hingga 5,1 inci), lebarnya 6 cm (2,4 inci), tebalnya 2,5 cm (1 inci), dan beratnya 

sekitar 150 gram. Secara anatomi ginjal terbagi dalam dua bagian yaitu korteks 

dan medula ginjal. Ginjal terdiri dari bagian dalam (medula) dan luar (korteks). 

1) Bagian dalam (internal) medula. Substantia medularis terdiri dari piramid 

renalis yang jumlahnya antara 18-16 buah yang mempunyai basis sepanjang 

ginjal, sedangkan apeknya menghadap ke sinus renalis. Mengandung bagian 

tubulus yang lurus, ansa henle, vasa rekta, dan diktus koligens terminal. 

2) Bagian luar (eksternal) korteks. Subtansia korteks berwarna coklat merah, 

konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini tepat dibawah tunika 

fibrosa, melengkung sepanajng basis piramid yang berdekatan dengan garis 

sinus renalis, dan bagian dalam diantara piramid dinamakan kolumna 

renalis. Mengandung glomerulus, tubulus proksimal dan distal yang 

berkelok-kelok dan duktus koligens.  
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Gambar 2.2 Struktur anatomi ginjal  (kanishka, 2013) 

Struktur mikroskopik ginjal 

1) Nefron 

Tiap tubulus ginjal dan glomerulus membentuk satu kesatuan (nefron). 

Ukuran ginjal terutama ditentukan oleh jumlah nefron yang membentuknya. 

Tiap ginjal manusia memiliki kira-kira 1,3 juta nefron. Setiap nefron bisa 

membentuk urin sendiri. Karena itu fungsi satu nefron dapat menerangkan 

fungsi ginjal.  

 

Gambar 2.3 Anatomi nefron (Kanishka, 2013) 
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2) Glomerulus 

Setiap nefron pada ginjal berawal dari berkas kapiler yang disebut 

glomerulus, yang terletak didalam korteks. Bagian terluar dari ginjal. 

Tekanan darah mendorong sekitar 120 ml plasma darah melalui dinding 

kapiler glomerular setiap menit. Plasma yang tersaing masuk ke dalam 

tubulus. Sel-sel darah dan protein yang besar dalam plasma terlalu besar 

untuk dapat melewati dinding dan tertinggal. 

 

Gambar 2 .4 Anatomi glomerulus (kanishka, 2013) 

 

3) Tubulus kontortus proksimal 

Berbentuk seperti koil longgar berfungsi menerima cairan yang telah 

disaring oleh glomerulus melaui kapsula bowman. Sebagian besar dari 

filtrat glomerulus diserap kembali ke dalam aliran darah melui kapiler-

kapiler sekitar tubulus kontortus proksimal. Panjang 15 mm dan diameter 

55µm. 

4) Ansa henle 

Berbentuk seperti penjeput rambut yang merupakan bagian dari nefron 

ginjal, dimana tubulus menurun kedalam medula, bagian dalam ginjal, dan 

kemudian naik kembali ke bagian korteks dan membentuk ansa. Total 

panajang ansa henle 2-14 mm. 

5) Tubulus kontortus distal 

Merupakan tangkai yang naik dari ansa henle mengarah pada koil longgar 

kedua. Penyesuaian yang sangat baik terhadap komposisi urin dibuat pada 
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tubulus kontortus. Hanya sekitar 15% dari filtrat glomerulus (sekitar 

20ml/menit) mencapai tubulus  distal, sisanya telah diserap kembali dalam 

tubulus proksimal. 

6) Duktus koligen medula 

Merupakan saluran yang secara metabolik tidak aktif. Pengaturan secara 

halus dari eksresi natrium urin terjadi disini. Duktus ini memiliki kemapuan 

mereabsorbsi dan mensekresi kalsium. 

2.1.2. Fisiologi ginjal  

Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan 

komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekresikan zat 

terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma 

darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam 

jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan zat terlarut dan air di 

eksresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpulan urin (Price dan 

Wilson, 2012). 

Menurut Sherwood (2011), ginjal memiliki fungsi yaitu:  

a. Mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh.  

b. Memelihara volume plasma yang sesuai sehingga sangat berperan dalam 

pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. 

c. Membantu memelihara keseimbangan asam basa pada tubuh. 

d. Mengekskresikan produk-produk sisa metabolisme tubuh.  

e. Mengekskresikan senyawa asing seperti obat-obatan. 

Ginjal mendapatkan darah yang harus disaring dari arteri. Ginjal kemudian 

akan mengambil zat-zat yang berbahaya dari darah. Zat-zat yang diambil dari 

darah pun diubah menjadi urin. Urin lalu akan dikumpulkan dan dialirkan ke 

ureter. Setelah ureter, urin akan ditampung terlebih dahulu di kandung kemih. Bila 

orang tersebut merasakan keinginan berkemih dan keadaan memungkinkan, maka 

urin yang ditampung dikandung kemih akan di keluarkan lewat uretra (Sherwood, 

2011).  

Tiga proses utama akan terjadi di nefron dalam pembentukan urin, yaitu 

filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi 

sejumlah besar cairan yang hampir bebas protein dari kapiler glomerulus ke 
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kapsula Bowman. Kebanyakan zat dalam plasma, kecuali protein, di filtrasi secara 

bebas sehingga konsentrasinya pada filtrat glomerulus dalam kapsula bowman 

hampir sama dengan plasma. Awalnya zat akan difiltrasi secara bebas oleh kapiler 

glomerulus tetapi tidak difiltrasi, kemudian di reabsorpsi parsial, reabsorpsi 

lengkap dan kemudian akan dieksresi (Sherwood, 2011). 

2.2. GGK (Gagal Ginjal Kronik) 

2.2.1. Definisi GGK 

Penyakit Gagal Ginjal adalah suatu penyakit dimana fungsi organ ginjal 

mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali 

dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan 

cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium didalam darah atau produksi 

urin. Penyakit gagal ginjal berkembang secara perlahan kearah yang semakin 

buruk dimana ginjal sama sekali tidak lagi mampu bekerja sebagaimana 

fungsinya. Dalam dunia kedokteran dikenal 2 macam jenis gagal ginjal yaitu 

gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis (Wilson, 2005).  

Gagal ginjal kronik didefinisikan sebagai kelainan struktur atau fungsi 

ginjal selama 3 bulan atau lebih yang berimplikasi pada kesehatan. Kelainan 

struktural meliputi albuminuria lebih dari 30 mg/hari, adanya hematuria atau sel 

darah merah di endapan urin, elektrolit dan kelainan lainnya di tubular, kelainan 

yang terdeteksi oleh histologi, pencitraan atau riwayat transplantasi ginjal 

(DIPIRO, 2015).  

Menurut Brunner & Suddarth (2001), gagal ginjal kronis atau penyakit 

renal tahap akhir merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan 

irreversibel. Dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan 

metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia 

(retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah).  

Menurut The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) of the 

National Kidney Foundation (NKF) pada tahun 2009, mendefenisikan gagal ginjal 

kronis sebagai suatu kerusakan ginjal dimana nilai dari GFR nya kurang dari 60 

mL/min/1.73 m2 selama tiga bulan atau lebih. Dimana yang mendasari etiologi 

yaitu kerusakan massa ginjal dengan sklerosa yang irreversibel dan hilangnya 

nephrons ke arah suatu kemunduran nilai dari GFR. 
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2.2.2. Epidemiologi GGK 

Penyakit ginjal kronik merupakan masalah kesehatan masyarakat global 

dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat, prognosis yang buruk 

dan biaya yang tinggi. Menurut hasil sistematic review tahun 2010 prevalensi 

GGK  diperkirakan sekitar 10% setara hampir 500 juta orang dengan perkiraan 

sama pada pria dan wanita. Sebuah metaanalisis dari 100 penelitian prevalensi 

GGK menghasilkan perkiraan prevalensi global sebesar 13% (Levin et al., 2017). 

Sedangkan di indonesia, perawatan penyakit ginjal merupakan ranking kedua 

pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung. Hasil 

Riskesdas 2013 juga menunjukkan prevalensi meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur, dengan peningkatan tajam pada kelompok umur 35-44 tahun 

dibandingkan kelompok umur 25-34 tahun. Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih 

tinggi dari perempuan (0,2%), sedangkan provinsi dengan prevalensi tertinggi 

adalah Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi 

Utara masing-masing 0,4 % (Riskesdas, 2013).  

 

Gambar 2.5 Hasil untuk pasien Medicare selama follow-up 2 tahun: resiko 

kematian atau penyakit ginjal stadium akhir (Carrol, 2006) 

 

Penyakit kardiovaskular memburuk dengan memburuknya GGK. Dalam 

penelitian Atherosclerotic Risk in Communities, sebuah studi kohort prospektif 

dengan lebih dari 15.000 Pasien, risiko kejadian kardiovaskular iskemik adalah 
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38% lebih tinggi pada pasien GGK dengan penyakit stadium 3 atau 4 daripada 

pada mereka dengan penyakit Tahap 1.10 Semua penyebab kematian antara 

pasien dengan GFR 15-59 mL / min / 1.73m2 adalah 29%, dibandingkan dengan 

7,7% di antara mereka yang memiliki GFR 90-150 mL / min / 1.73m2.10 

Demikian juga pada 5.135 pasien Studi Kesehatan Kardiovaskular, risiko 

kardiovaskular Kejadian 31% di antara pasien dengan GFR 15-59 mL / min / 

1.73m2, dan risiko semua penyebab kematian 47%.  

2.2.3. Klasifikasi GGK  

Klasifikasi penyakit ginjal kronik didefenisikan berdasarkan derajat 

Glomerulus Filtration Rate (GFR) dimana stadium yang lebih tinggi memiliki 

nilai GFR yang lebih rendah. Penyakit ginjal kronik dibagi menjadi 6 stadium 

seperti pada tabel di bawah ini (KDIGO, 2013). 

Tabel II.1 kategori GFR pada pasien gagal ginjal kronik  

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

Stage 1 ≥ 90 Normal atau tinggi 

Stage 2 60-89 Penurunan ringan 

Stage 3a 45-59 Penurunan ringan 

sampai sedang 

Stage 3b 30-44 Penurunan sedang 

sampai berat 

Stage 4 15-29 Penurunan berat 

Stage 5 < 15 Gagal ginjal 

Sumber (KDIGO,2013).  

Keterangan : GFR = Glomerulus Filtration Rate  

2.2.4. Pemeriksaan fungsi ginjal  

Beberapa tes yang dapat dilakukan untuk deteksi awal penyakit ginjal 

menurut verdiansyah (2016) adalah  

1. Pemeriksaan Kadar Ureum 

Pengukuran ureum serum dapat dipergunakan untuk mengevaluasi fungsi 

ginjal, status hidrasi, menilai keseimbangan nitrogen, menilai progresivitas 
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penyakit ginjal, dan menilai hasil hemodialisis. Kadar urea nitrogen dapat 

dikonversi menjadi ureum perhitungan perkalian 2,14 yang melalui 

persamaan.  

 

Nilai rujukan:  Nilai Rujukan 

Plasma atau Serum   : 6-20 mg/dL  (2,1-7,1 mmol urea/hari) 

Urin 24 jam   :12-20 g/hari  (0,43-0,71 mmol urea/hari) 
2. pemeriksaan kadar kreatinin 

Kadar kreatinin serum sudah banyak digunakan untuk mengukur fungsi 

ginjal melalui pengukuran glomerulus filtration rate (GFR). 

Klirens kreatinin merupakan pengukuran GFR yang tidak absolut karena 

sebagian kecil kreatinin direabsorpsi oleh tubulus ginjal dan sekitar 10% 

kreatinin urin disekresikan oleh tubulus. Namun, pengukuran klirens 

kreatinin memberikan informasi mengenai perkiraan nilai GFR 

 

Keterangan  

Ccr : klirens kreatinin 

Ucr : kreatinin urin 

Vur : volume urin dalam 24 jam 

Pcr : kadar kreatinin serum 

1,73/A : faktor luas permukaan tubuh 

Nilai rujukan: 

Laki-laki : 97 mL/menit – 137 mL/menit per 1,73 m2 

Perempuan : 88 mL/menit – 128 mL/menit per 1,73 m2 

3. Estimated Glomerular Filtration Rate 

The National Kidney Foundation merekomendasi bahwa estimated GFR 

(eGFR) dapat diperhitungkan sesuai dengan kreatinin serum. Perhitungan 
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GFR berdasarkan kreatinin serum, usia, ukuran tubuh, jenis kelamin, dan 

ras tanpa membutuhkan kadar kreatinin urin menggunakan persamaan 

Cockcroft and Gault 

 

Apabila tidak diketahui berat badan pasien. 

GFR bisa dihitung dengan menggunakan rumus metode Modification Diet 

on Renal Disease (MDRD) (Johnson et al., 2004):  

𝐺𝐹𝑅 =                                                    

Scr : Serum kreatinin (μmol/L) 

2.2.5. Etiologi dan Faktor resiko GGK 

Pada gagal ginjal kronis tahap 1 dan 2 tidak menunjukkan tanda-tanda 

kerusakan ginjal termasuk komposisi darah yang abnormal atau urin yang 

abnormal (Arora, 2009). Penyebab penyakit GGK bermacam-macam, menurut 

Perhimpunan Nefrogi Indonesia (PERNEFRI) tahun 2012 dua penyebab utama 

paling sering adalah penyakit ginjal hipertensi (35%) dan nefropati diabetika 

(26%). Penyakit ginjal hipertensif menduduki peringkat paling atas penyebab 

GGK. Penyebab lain dari GGK yang sering ditemukan yaitu glomerulopati primer 

(12%), nefropati obstruksi (8%), pielonefritis kronik (7%), nefropati asam urat 

(2%), nefropati lupus (1%), ginjal polikistik (1%), tidak diketahui (2%) dan lain-

lain (6%). Faktor risiko GGK terdiri dari diabetes mellitus, berusia lebih dari lima 

puluh tahun, dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ginjal (Harrison, 

2012). 
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2.2.6. Patofisisologi 

 

Gambar 2 .6 Proses mekanisme perkembangan penyakit ginjal ( DIPIRO, 2009). 

 

Patofisiologi GGK pada awalnya tergantung dari penyakit yang 

mendasarinya. Namun, setelah itu proses yang terjadi adalah sama. Pada diabetes 

melitus, terjadi hambatan aliran pembuluh darah sehingga terjadi nefropati 

diabetik, dimana terjadi peningkatan tekanan glomerular sehingga terjadi ekspansi 

mesangial, hipertrofi glomerular. Semua itu akan menyebabkan berkurangnya 

area filtrasi yang mengarah pada glomerulosklerosis (Sudoyo, 2009). Tingginya 

tekanan darah juga menyebabkan terjadi GGK. Tekanan darah yang tinggi 

menyebabkan perlukaan pada arteriol aferen ginjal sehingga dapat terjadi 

penurunan filtrasi (NIDDK, 2014).  

Pada glomerulonefritis saat antigen dari luar memicu antibodi spesifik dan 

membentuk kompleks imun yang terdiri dari antigen, antibodi, dan sistem 

komplemen. Endapan kompleks imun akan memicu proses inflamasi dalam 

glomerulus. Endapan kompleks imun akan mengaktivasi jalur klasik dan 

menghasilkan Membrane Attack Complex yang menyebabkan lisisnya sel epitel 

glomerulus (Sudoyo, 2009). 

Hipertrofi glomerular menghasilkan peningkatan filtrasi glomerulus 

menyebabkan hiperfiltrasi sebagai kompensasi ginjal akibat pengurangan nefron. 
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Namun, proses kompensasi ini berlangsung singkat, yang akhirnya diikuti oleh 

proses maladaptif berupa nekrosis nefron yang tersisa (Harrison, 2012). Proses 

tersebut akan menyebabkan penurunan fungsi nefron secara progresif. Selain itu, 

aktivitas dari renin-angiotensin- aldosteron juga berkontribusi terjadinya 

hiperfiltrasi, sklerosis, dan progresivitas dari nefron (Sudoyo, 2009).  

Pada pasien GGK, terjadi peningkatan kadar air dan natrium dalam tubuh. 

Hal ini disebabkan karena gangguan ginjal dapat mengganggu keseimbangan 

glomerulotubular sehingga terjadi peningkatan intake natrium yang akan 

menyebabkan retensi natrium dan meningkatkan volume cairan ekstrasel 

(Harrison, 2012). Reabsorbsi natrium akan menstimulasi osmosis air dari lumen 

tubulus menuju kapiler peritubular sehingga dapat terjadi hipertensi (Tortora, 

2011). Hipertensi akan menyebabkan kerja jantung meningkat dan merusak 

pembuluh darah ginjal. Rusaknya pembuluh darah ginjal mengakibatkan 

gangguan filtrasi dan meningkatkan keparahan dari hipertensi (Saad, 2014). 

Gangguan proses filtrasi menyebabkan banyak substansi dapat melewati 

glomerulus dan keluar bersamaan dengan urin, contohnya seperti eritrosit, 

leukosit, dan protein (Harrison, 2012). Penurunan kadar protein dalam tubuh 

mengakibatkan edema karena terjadi penurunan tekanan osmotik plasma sehingga 

cairan dapat berpindah dari intravaskular menuju interstitial (Kidney Failure, 

2013). Sistem renin-angiotensin-aldosteron juga memiliki peranan dalam hal ini. 

Perpindahan cairan dari intravaskular menuju interstitial menyebabkan penurunan 

aliran darah ke ginjal. Turunnya aliran darah ke ginjal akan mengaktivasi sistem 

renin- angiotensin-aldosteron sehingga terjadi peningkatan aliran darah (Tortora, 

2011). 

Gagal ginjal kronik menyebabkan insufisiensi produksi eritropoetin 

(EPO). Eritropoetin merupakan faktor pertumbuhan hemopoetik yang mengatur 

diferensiasi dan proliferasi prekursor eritrosit. Gangguan pada EPO menyebabkan 

terjadinya penurunan produksi eritrosit dan mengakibatkan anemia (Harrison, 

2012). 
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2.2.7. Manifestasi klinik GGK 

Pasien GGK stadium 1 sampai 3 (dengan GFR ≥ 30 mL/menit/1,73 m2) 

biasanya memiliki gejala asimtomatik. Pada stadium-stadium ini masih belum 

ditemukan gangguan elektrolit dan metabolik. Sebaliknya, gejala-gejala tersebut 

dapat ditemukan pada GGK stadium 4 dan 5 (dengan GFR < 30 mL/menit/1,73 

m2) bersamaan dengan poliuria, hematuria, dan edema. Selain itu, ditemukan juga 

uremia yang ditandai dengan peningkatan limbah nitrogen di dalam darah, 

gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa dalam tubuh yang pada 

keadaan lanjut akan menyebabkan gangguan fungsi pada semua sistem organ 

tubuh. Kelainan hematologi juga dapat ditemukan pada penderita ESRD. Anemia 

normositik dan normokromik selalu terjadi, hal ini disebabkan karena defisiensi 

pembentukan eritropoetin oleh ginjal sehingga pembentukan sel darah merah dan 

masa hidupnya pun berkurang (Arora, 2014). 

Gambaran klinis pada pasien dengan gagal ginjal kronik, yaitu 1) Sesuai 

dengan penyakit yang mendasari seperti diabetes mellitus, infeksi traktus 

urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, hiperuremia, Lupus Erimatosus 

Sistemik (LES) dan lain sebagainya, 2) Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, 

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

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

sampai koma, 3) Gejala komplikasinya antara lain: hipertensi, anemia, 

osteodstrofi renal, payah jantung, asidosis metabolik, gangguan keseimbangan 

elektrolit (sodium, kalium dan klorida) (Sudoyo, 2014).  

2.2.8. Komplikasi GGK 

GGK juga disertai dengan penyakit lain sebagai penyulit atau komplikasi 

yang sering lebih berbahaya. Komplikasi yang sering ditemukan menurut Alam & 

Hadibroto (2008) antara lain :  

a. Anemia  

Dikatakan anemia bila kadar sel darah merah rendah, karena terjadi 

gangguan pada produksi hormon eritropoietin yang bertugas mematangkan sel 

darah, agar tubuh dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk mendukung 

kegiatan sehari-hari. Akibat dari gangguan tersebut, tubuh kekurangan energi 
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karena sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan 

jaringan tidak mencukupi. Gejala dari gangguan sirkulasi darah adalah kesemutan, 

kurang energi, cepat lelah, luka lebih lambat sembuh, kehilangan rasa (baal) pada 

kaki dan tangan. 

b. Osteodistrofi ginjal  

Kelainan tulang karena tulang kehilangan kalsium akibat gangguan 

metabolisme mineral. Jika kadar kalsium dan fosfat dalam darah tinggi, akan 

terjadi pengendapan garam dan kalsium fosfat di berbagai jaringan lunak 

(klasifikasi metastatic) berupa nyeri persendian (artritis), batu ginjal 

(nefrolaksonosis), pengerasan dan penyumbatan pembuluh darah, gangguan irama 

jantung, dan gangguan penglihatan. 

2.2.9. Penatalaksanaan GGK 

Pengobatan GGK dibagi dalam dua tahap yaitu penanganan konservatif 

dan terapi pengganti ginjal dengan cara dialsis atau transplantasi ginjal atau 

keduanya. Penanganan GGK secara konservatif terdiri dari tindakan untuk 

menghambat berkembangnya gagal ginjal, menstabilkan keadaan pasien, dan 

mengobati setiap faktor yang reversible. Ketika tindakan konservatif tidak lagi 

efektif dalam mempertahankan kehidupan pasien pada hal ini terjadi penyakit 

ginjal stadium akhir satu-satunya pengobatan yang efektif adalah dialisis 

intermiten atau transplantasi ginjal (Wilson, 2006). 

1. Terapi Konservatif  

Tujuan terapi konservatif adalah mencegah memburuknya faal ginjal secara 

progresif, meringankan keluhan-keluhan akibat akumulasi toksin azotemia, 

memperbaiki metabolisme secara optimal dan memelihara keseimbangan cairan 

dan elektrolit (Sukandar, 2006). 

Beberapa tindakan konservatif yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Diet protein 

Pada pasien GGK harus dilakukan pembatasan asupan protein. Pembatasan 

asupan protein telah terbukti dapat menormalkan kembali dan 

memperlambat terjadinya gagal ginjal. Asupan rendah protein mengurangi 

beban ekskresi sehingga menurunkan hiperfiltrasi glomerulus, tekanan 
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intraglomerulus dan cidera sekunder pada nefron intak (Wilson, 2006). 

Asupan protein yang berlebihan dapat mengakibatkan perubahan 

hemodinamik ginjal berupa peningkatan aliran darah dan tekanan 

intraglomerulus yang akan meningkatkan progresifitas perburukan ginjal 

(Suwitra, 2006). 

2) Diet Kalium 

Pembatasan kalium juga harus dilakukan pada pasien GGK dengan cara diet 

rendah kalium dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung 

kalium tinggi. Pemberian kalium yang berlebihan akan menyebabkan 

hiperkalemia yang berbahaya bagi tubuh. Jumlah yang diperbolehkan dalam 

diet adalah 40 hingga 80 mEq/hari. Makanan yang mengandung kalium 

seperti sup, pisang, dan jus buah murni (Wilson, 2006). 

3) Diet kalori 

Kebutuhan jumlah kalori untuk GGK harus adekuat dengan tujuan utama 

yaitu mempertahankan keseimbangan positif nitrogen memlihara status 

nutrisi dan memelihara status gizi (Sukandar, 2006). 

4) Kebutuhan cairan 

Asupan cairan membutuhkan regulasi yang hati-hati pada GGK. Asupan 

yang terlalu bebas dapat menyebabkan kelebihan beban sirkulasi, edem dan 

intoksikasi cairan. Asupan yang kurang dapat menyebabkan dehidrasi, 

hipotensi, dan pemburukan fungsi ginjal (Wilson, 2006). 

Ketika terapi konservatif yang berupa diet, pembatasan minum, obatobatan 

dan lain-lain tidak bisa memperbaiki keadaan pasien maka terapi pengganti 

ginjal dapat dilakukan. Terapi pengganti ginjal tersebut berupa hemodialisis, 

dialisis peritoneal dan transplantasi ginjal (Rahardjo et al, 2006). 

1. Hemodialisis 

Hemodialisis adalah suatu cara dengan mengalirkan darah ke dalam 

dialyzer (tabung ginjal buatan) yang teridiri dari 2 komparten yang 

terpisah yaitu komparetemen darah dan komparetemen dialisat yang 

dipisahkan membran semipermeabel untuk membuang sisa-sisa 

metabolisme (Rahardjo et al, 2006). Sisa-sisa metabolisme atau 

racun tertentu dari peredaran darah manusia itu dapat berupa air, 
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natrium, kalium, hidrogen, urea, kreatinin, asam urat, dan zat-zat 

lain. Hemodialisis dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 3-4 jam 

terapi (Brunner dan Suddarth, 2001). 

2. Dialisis peritoneal 

Dialisis peritoneal merupakan terapi alternatif dialisis untuk 

penderita GGK dengan 3-4 kali pertukaran cairan per hari 

(Prodjosudjadi dan Suhardjono, 2009). Pertukaran cairan terakhir 

dilakukan pada jam tidur sehingga cairan peritoneal dibiarkan 

semalaman (Wilson, 2006). 

3. Transplantasi ginjal 

Transplantasi ginjal merupakan cara pengobatan yang lebih disukai 

untuk pasien gagal ginjal stadium akhir. Namun kebutuhan 

transplantasi ginjal jauh melebihi jumlah ketersediaan ginjal yang 

ada dan biasanya ginjal yang cocok dengan pasien adalah yang 

memiliki kaitan keluarga dengan pasien. Sehingga hal ini membatasi 

transplantasi ginjal sebagai pengobatan yang dipilih oleh pasien 

(Wilson, 2006). 

2. Terapi farmakalogi  

1. Dehidrasi  

Dehidrasi atau kekurangan elektrolit dapat menyebabkan gagal 

ginjal prerenal yang masih dapat diperbaiki. Pada anamnesis perlu 

ditanyakan mengenai keseimbangan cairan (keringat, muntah, diare, 

pemasukan cairan yang tidak memadai).  

Pemakaian obat-obatan teruatama diuretik, manitol, fenasetin 

(nefropati analgesik), digitalis (yang juga dapat menyebabkan muntah) 

harus ditanyakan. Penyakit lain juga perlu dicari karena mempengaruhi 

keseimbangan cairan adalah kelainan gastrointestinal, alkoholisme, 

diabetes melitus, ginjal polikistik dan asidosis tubular ginjal.  

Diagnosis kekuranngan cairan pada insufisiensi ginjal harus 

ditegakkan secara klinis. Kelainan yang dapat ditemukan adalah 

penurunan turgor kulit, tekanan bola mata yang menurun, kulit dan 

mukosa yang kering. Gangguan sirkulasi ortostatik (perbedaan tensi dan 
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nadi sebesar 15% antara berbaring dan berdiri), penurunan tekanan vena 

jugularis dan penurunan tekanan vena sentral merupakan tanda-tanda yang 

membantu untuk menegakkan diagnosis.  

Pemeriksaan laboratorium akan menunjukkan kenaikan hematokrit, 

kenaiakan protein serum, nilai ureum serum meningkat tidak sebanding 

dengan nilai kreatinin (rasio > 10:1) dan urin yang lebih pekat. 

Penatalaksanaan ditujukan pada pengobatan etiologi dan penggantian air 

dan elektrolit. Cairan intravena diberikan sampai diuresis cukup 

(40ml/jam), atau diberikan dulu sebanyak 3000 ml, evaluasi kembali 

dilakukan setelah pemberian cairan lagi atau telah terjadi kelebihan cairan.  

2. Cairan dan Natrium  

Dehidrasi dan kekurangan garam (penurunan olume cairan 

ekstraseluler) adalah dua kelainan utama dan sering terjadi pada GGK. 

Kelainan ini bersifat reversibel dan apabila koreksi tidak segera dilakukan 

akan merupakan tahap pertama dari rangakaian kelaianan pada penurunan 

faal ginjal. Hidrasi dapat dipertahankan dengan pemberian 3 liter air, 

sehingga urin yang terbentuk sekitar 2-2,5 liter. Dengan demikian 

keperluan cairan sebagai pelarut dapat dipenuhi, karena ginjal 

memproduksi urin yang isoosmotik. Selain itu ureum diekskresikan secara 

maksimal bila volume urin sebanyak 2 ml/menit atau 2880 ml/24jam.  

Natrium perlu dibatasi karena natrium dipertahankan di dalam 

tubuh walaupun faal ginjal sudah menurun. Hal ini penting bila terdapat 

hipertensi, edema, dan bendungan paru. Pemberian natrium harus 

diberikan dalam jumlah maksimal yang dapat ditolerir dengan tujuan 

untuk mempertahankan volume cairan ekstraseluler.  

3. Kalium  

Kalium jarang meningkat pada GGK, bila terjadi hiperkalemia 

biasanya berkaitan dengan oiguria, keadaan katabolik, obat-obatan yang 

mengandung kalium, spironolakton, kekurangan natrium dan hiperkalemia 

spontan (pasien DM). Hiperkalemia dapat menimbulkan kegawatan 

jantung (AV-block). Pembatasan kalium dari makanan 

4. Infeksi saluran kemih  
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ISK yang disertai kelainan urologik akan memperburuk faal ginjal 

seperti misalnya yang terjadi bila ada batu, struktur atau ganggual faal 

kandung kemih. Penatalaksanaan ditujukan terhadap koreksi kelainan 

urologik dan antibiotik yang terpilih. Kreatinin serum harus diperhatikan 

selama pemberian antibiotik agar efek yang nefrotoksik dapat segera 

diketahui. 

5. Hiperglikemia : 

a. Terapi intensif pada pasien diabetes tipe 1 dan 2 mengurangi 

komplikasi mikrovaskular, termasuk nefropati. Dapat berupa insulin 

oral dan tes gula darah setidaknya 3 kali sehari. 

b. Insulin (Inten Novita, 2015) 

2.3.Hipertensi pada Gagal Ginjal Kronik 

2.3.1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg 

pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup 

istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka 

waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), 

jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak 

dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI, 

2013).  

2.3.2. Epidemiologi Hipertensi 

Secara global prevalensi tertinggi peningkatan tekanan darah usia ≥18 

tahun pada tahun 2014 terdapat di Afrika sebesar 30% dan yang terendah terdapat 

di Amerika yaitu sebesar 18%. Di negara-negara dengan penghasilan rendah 

prevalensi hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan negara berpenghasilan 

menengah ke atas (WHO, 2015). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia 

menduduki peringkat ke-6 dengan prevalensi hipertensi sebesar 24% setelah 

Bhutan (27,7%), Timor Leste (26%), Nepal (25,9%), India (25,9%) dan 

Bangladesh (25,1%), sedangkan prevalensi hipertensi terendah yaitu Srilanka 

sebesar 21,6% (WHO, 2015). 
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Prevalensi hipertensi tertinggi di Indonesia berdasarkan pengukuran pada 

umur ≥18 tahun menurut Hasil Riskesdas 2013 terdapat di Bangka Belitung 

(30,9%), disusul Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan 

Jawa Barat (29,4%). Prevalensi hipertensi yang paling rendah di Papua sebesar 

16,8%, sedangkan prevalensi hipertensi di Provinsi Bali yaitu 19,9% (Kemenkes 

RI, 2013). 

Laki-laki berpeluang menderita hipertensi diatas 55 tahun dan perempuan 

diatas 65 tahun (Kemenkes RI, 2011). Hasil Riskesdas Tahun 2013 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kelompok umur maka prevalensi hipertensi akan cenderung 

meningkat, baik melalui pengukuran maupun wawancara. Laki-laki lebih 

cenderung menderita hipertensi dibandingkan wanita, namun wanita berpeluang 

lebih besar terkena hipertensi apabila berusia di atas 50 tahun. Hal ini karena 

hormon estrogen yang melindungi wanita dari risiko terkena penyakit 

cardiovascular akan semakin menurun pada saat seorang wanita memasuki masa 

menopause. Hal ini sesuai dengan Hasil Riskesdas Tahun 2013 di mana prevalensi 

hipertensi pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki baik melalui 

pengukuran maupun wawancara (Kemenkes RI, 2013).  

Seseorang berpeluang hingga 2 kali lipat terkena penyakit hipertensi bila 

memiliki riwayat keluarga yang sebelumnya sudah menderita penyakit tersebut 

dibandingkan yang tidak (Kemenkes RI, 2010). 

2.3.3. Klasifikasi 

Hipertensi dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologi yaitu dengan 

penyebab yang tidak diketahui (hipertensi primer) atau penyebab yang diketahui 

(hipertensi sekunder). Sebagian besar kasus hipertensi diklasifikasikan sebagai 

esensial, tetapi penyebabnya harus selalu ditentukan. Adapun klasifikasi tekanan 

darah pada orang dewasa >18 tahun menurut JNC VII adalah:  
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Tabel II.2 klasifikasi tekanan darah  

Klasifikasi TD Tekanan sistole 

(mmHg) 

Tekanan Diastole 

(mmHg) 

Normal  <120 Dan <80 

Prehipertensi   120-139 Atau 80-89 

Hipertensi stage 1 140-159 Atau 90-99 

Hipertensi stage 2 ≥160 Atau ≥100 

 

2.3.4. Etiologi  

Etiologi hipertensi menurut klasifikasi yaitu sebagai berikut: 

a. Hipertensi esensial/ primer 

90-95% ini belum diketahui secara pasti. Para pakar menghubungkan 

penyebab hipertensi primer seperti genetik, lingkungan, kelainan metabolisme 

intraseluler, yang meningkatkan resikonya seperti obesitas, konsumsi alkohol, 

merokok, dan kelainan darah (Polistemia) (Sustari Lany, 2004). Faktor lain yang 

ikut berperan sebagai penyebab hipertensi esensial misalnya faktor keturunan, 

jenis kelamin, dan pola makan (Chydrin Tien, 2006). Selain itu bisa multi faktor 

seperti kerentanan genetik, aktivitas berlebihan system saraf simpatis, membran 

transport natrium/kalium yang abnormal, penggunaan garam yang berlebihan.  

b. Hipertensi sekunder  

Meliputi 5-10% kasus hipertensi merupakan hipertensi sekunder dari 

penyakit komorbid atau obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan 

darah. Pada kebanyakan kasus, disfungsi renal akibat penyakit ginjal kronis atau 

penyakit renovaskular adalah penyebab sekunder yang paling sering. Obat-obat 

tertentu, baik secara langsung ataupun tidak, dapat menyebabkan hipertensi atau 

memperberat hipertensi dengan menaikkan tekanan darah (Oparil, 2003). 

Hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, sering berhubungan dengan 

beberapa penyakit misalnya ginjal, jantung koroner, diabetes dan kelainan sistem 

saraf pusat (Sunardi, 2000). 
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2.3.5. Faktor resiko  

Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang munculnya oleh 

karena interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya umur, maka tekanan darah 

juga akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami 

penebalan oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, 

sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. 

Tekanan darah sistolik meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang 

berkurang pada penambahan umur sampai dekade ketujuh sedangkan tekanan 

darah diastolik meningkat sampai dekade kelima dan keenam kemudian menetap 

atau cenderung menurun. Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa 

perubahan fisiologis, pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan 

aktivitas simpatik. Pengaturan tekanan darah yaitu reflex baroreseptor pada usia 

lanjut sensitivitasnya sudah berkurang, sedangkan peran ginjal juga sudah 

berkurang dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun (Bianti, 

2015). 

Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan perifer. 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tahanan perifer 

yang akan mempengaruhi tekanan darah. Hubungan tekanan darah, curah jantung, 

dan tahanan perifer dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut  

 

Gambar 2.7 Faktor-faktor yang berpengaruh pada tekanan darah 
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Ada beberapa macam faktor yang dapat menyebabkan perubahan tekanan 

darah, di antaranya adalah :  

a. Faktor  yang mempengaruhi hipertensi yang tidak dapat diubah :  

1. Umur  

Bertambahnya usia, resiko untuk menderita penyakit hipertensi juga 

semakin meningkat karena disebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh 

darah. Pada orang berusia lanjut, arteri lebih keras dan kurang fleksibel, 

hal ini mengakibatkan peningkatan tekanan sistolik. Tekanan diastolik 

juga meningkat karena dinding pembuluh darah tidak lagi retraksi secara 

fleksibel pada penurunan tekanan darah. (Sheps, 2005). 

2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin pria umumnya lebih banyak memiliki tekanan darah yang 

lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini disebabkan dari pola aktivitas 

dan pengaruh hormonal. Namun, perempuan yang mengalami menopause 

lebih variasi tekanan darahnya karena perubahan hormon berperan dalam 

perubahan tekanan darah pada perempuan usia lanjut (Muhammadun AS, 

2010). 

3. Genetik 

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga 

itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan 

peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara 

potasium terhadap sodium Individu dengan orang tua dengan hipertensi 

mempunyai risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari 

pada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. 

Selain itu didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat 

hipertensi dalam keluarga (Bianti, 2015).  

b. Faktor yang dapat diubah : 

1. Obesitas  

berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada 

kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Menurut National Institutes 

for Health USA (NIH,1998), prevalensi tekanan darah tinggi pada orang 

dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) >30 (obesitas) adalah 38% untuk pria 
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dan 32% untuk wanita, dibandingkan dengan prevalensi 18% untuk pria 

dan 17% untuk wanita bagi yang memiliki IMT <25 (status gizi normal 

menurut standar internasional). 

2. stress 

Stres dapat meningkatkan tekanah darah sewaktu. Hormon adrenalin akan 

meningkat sewaktu kita stres, dan itu bisa mengakibatkan jantung 

memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun meningkat. 

3. Kurang olahraga  

Kurangnya aktivitas fisik menaikan risiko tekanan darah tinggi karena 

bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk.  

2.3.6. Patofisiologi Hipertensi 

 

Gambar 2 .8 Patofiologi hipertensi (Brunner and Suddarth, 2001). 

 

Mekanisme humoral Hipertensi yaitu karena terjadinya abnormalitas 

Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (SRAA). Sistem Renin-Angiotensin-

Aldosteron dimulai dengan adanya Renin yang merupakan enzim yang disimpan 

di dalam sel juxtaglomerular yang berada di arteriol aferen ginjal. Pelepasan renin 
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dimodulasi oleh faktor intrarenal (seperti angiotensin II, katekolamin, dan tekanan 

perfusi ginjal), dan juga faktor ekstrarenal (seperti natrium, klorida, dan kalium). 

Sel juxtaglomerular berfungsi sebagai alat sensor, dimana pada penurunan 

tekanan ateri ginjal dan aliran darah ginjal dapat dikenali oleh sel ini, dan 

kemudian menstimulasi pelepasan renin. Begitu juga dengan peristiwa 

menurunnya kadar natrium dan klorida yang ditranspor ke tubuls distal, 

peningkatan katekolamin, serta penurunan kalium dan/atau kalsium intrasel dapat 

memicu sel juxtaglomerular untuk melepaskan renin. Renin mengkatalisis 

perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin I di dalam darah. Angiotensin I 

akan diubah menjadi angiotensin II oleh angiotensin converting enzyme (ACE). 

Setelah berikatan dengan reseptor spesifik (yang diklasifikasikan sebagai subtipe 

AT1 dan AT2), angiotensi II  menyebabkan respon biologis pada beberapa 

jaringan (Brunner and Suddarth, 2001). 

2.3.7. Terapi Hipertensi  

Tujuan dalam pengobatan hipertensi adalah untuk mengurangi morbiditas 

dan mortalitas. Morbiditas dan mortalitas berhubungan dengan kerusakan organ 

target seperti pada kejadian kardiovaskuler, gagal jantung dan gagal ginjal 

(Depkes RI, 2006).  

Pengobatan hipertensi pada dasarnya dilakukan secara bertahap. Bila harus 

segera diberikan obat antihipertensi, maka pilihan obat pertama yang diberikan 

umumnya memilih salah satu obat antihipertensi dari lima obat yang ada (diuretik, 

Β-blocker, ACE inhibitor, Antagonis Reseptor angiotensin II, Calcium Channel 

bloker, serta kombinasi obat antihipertensi dalam dosis kecil). Pemilihan obat 

antihipertensi awal berdasarkan pada ada tidaknya indikasi dan kontraindikasi. 

Strategi pengobatan hipertensi harus dimulai dengan perubahan gaya hidup 

berupa diet rendah garam, mengurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok, 

olahraga teratur dan penurunan berat badan bagi pasien dengan berat badan lebih 

(Gunawan et al., 2008). 
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Terapi farmakologi 

Untuk sebagian besar pasien hipertensi, terapi dimulai secara bertahap dan 

target tekanan darah tercapai secara progresif dalam beberapa minggu. Dianjurkan 

untuk menggunakan obat antihipertensi dengan masa kerja panjang atau yang 

memberikan efikasi 24 jam dengan pemberian sekali sehari. Pilihan memulai 

terapi dengan satu jenis obat antihipertensi atau dengan kombinasi tergantung 

pada tekanan darah awal dan ada tidaknya komplikasi. Jika terapi dimulai dengan 

satu jenis obat dan dalam dosis rendah kemudian tekanan darah belum mencapai 

target, maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan dosis obat tersebut atau 

berpindah ke antihipertensif lain dengan dosis rendah. Efek samping umumnya 

bisa dihindari dengan menggunakan dosis rendah, baik tunggal maupun 

kombinasi. Sebagian besar pasien memerlukan kombinasi obat antihipertensi 

untuk mencapai target tekanan darah, tetapi terapi kombinasi dapat meningkatkan 

biaya pengobatan dan menurunkan kepatuhan pasien karena jumlah obat yang 

harus diminum bertambah (Yogiantoro, 2006).  

Terdapat 5 golongan obat yang bekerja sebagai obat penurun tekanan 

darah yaitu Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI), Angiotensin 

Receptor Blocker (ARB), Beta Blocker (BB), Calcium Channel Blockers atau 

Calcium antagonist (CCB) dan diuretik tipe thiazide (Chobanian et al., 2004). 
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2.4.Tinjauan terapi antihipertensi pada GGK 

 

Gambar 2. 9. Manajemen hipertensi pada pasien GGK (DIPIRO, 2009). 

2.4.1. Diuretik 

Diuretik telah tersedia lebih dari setengah abad dan telah menjadi terapi 

utama untuk keadaan edematosa dan / atau hipertensi. Kelainan farmakologis 

yang masuk akal hadir di antara anggota berbagai kelas diuretik. Diuretik 

memiliki peran penting dalam pengelolaan hipertensi baik sebagai monoterapi 

atau sebagai tambahan pada kelas obat antihipertensi lainnya. Diuretik tipe 

Thiazide dapat dibedakan dari diuretik loop karena mereka lebih efisien dalam 

mengurangi tekanan darah namun kurang efektif sebagai agen diuretik murni. 

Efek samping terkait diuretik biasanya bersifat elektrolit dan terkait dalam tingkat 

keparahannya dengan durasi dan lokasi tindakan diuretik masing-masing.  

Diuretik bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, air dan klorida 

sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstra seluler. Akibatnya terjadi 
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penurunan curah jantung dan tekanan darah. Selain mekanisme tersebut, beberapa 

diuretik juga menurunkan resistensi perifer sehingga menambah efek hipotensinya 

(Tanu, 2007). Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan mengeluarkan cairan 

tubuh (Iewat kencing), sehingga volume cairan tubuh berkurang mengakibatkan 

daya pompa jantung menjadi lebih ringan dan berefek turunnya tekanan darah. 

Digunakan sebagai obat pilihan pertama pada hipertensi tanpa adanya penyakit 

lainnya. Diuretik terdiri dari golongan thiazide, diuretik kuat, dan diuretik hemat 

kalium. 

a. Diuretik Thiazid  

Thiazide merupakan agen diuretik yang paling efektif untuk menurunkan 

tekanan darah. Obat diuretik jenis thiazide harus digunakan sebagai pengobatan 

awal pada semua pasien dengan hipertensi, baik penggunaan secara tunggal 

maupun secara kombinasi dengan satu kelas antihipertensi lainnya (ACEI, ARB, 

BB, CCB). Diuretik golongan thiazide ini bekerja pada hulu tubuli distal dengan 

cara menghambat reabsorpsi natrium klorida. Efeknya lebih lemah dan lambat 

tetapi tertahan lebih lama (6-48 jam) dan terutama digunakan dalam terapi 

pemeliharaan hipertensi dan kelemahan jantung. Contoh dari golongan thiazide 

adalah hidroklorothiazide (HCT) dan indapamid. 

b. Diuretik kuat  

Diuretik kuat bekerja di ansa henle asenden bagian epitel tebal dengan cara 

menghambat kotransport Na
+
, K

+
, dan Cl

-
 menghambat resorpsi air dan elektrolit. 

Contoh obat dari diuretik kuat adalah furosemid dan torasemid. 

c. Diuretik hemat kalium  

Diuretik hemat kalium merupakan diuretik yang lemah jika digunakan 

tunggal, biasanya dalam penggunaanya dilakukan kombinasi dengan obat 

hipertensi lain seperti ACE inhibitor, beta bloker, ARB. Contoh obat dari diuretik 

hemat kalium ini adalah spironolakton dan amilorid (Tanu, 2007). 

2.4.2. β- blocker  

Mekanisme kerja obat antihipertensi ini adalah melalui penurunan daya 

pompa jantung. Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui 

mengidap gangguan pernafasan seperti asma bronkhial. Beta bloker bekerja 
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dengan menghambat adrenoreseptor beta di jantung, pembuluh darah perifer, 

bronkus, pankreas dan hati (BPOM RI, 2015). Bekerja pada jantung untuk 

meringankan stres sehingga jantung memerlukan lebih sedikit darah dan oksigen 

sehingga menurunkan tekanan darah. Contoh obat yang termasuk beta bloker 

adalah kardioselektif (atenolol, bisoprolol), nonselektif (propanolol, timolol) 

(Depkes RI, 2006). 

2.4.3. Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI)  

ACE inhibitor menghambat perubahan angiotensin I menjadi angiotensin 

II sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Selain itu 

degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah 

meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACE-Inhibitor. Vasodilatasi 

secara langsung akan menurunkan tekanan darah, sedangkan berkurangnya 

aldosteron akan menyebabkan ekskresi air, natrium dan retensi kalium. ACE 

inhibitor juga memblok degradasi bradikinin dan merangsang sintesa zat yang 

menyebabkan vasodilatasi. Peningkatan bradikinin meningkatkan efek penurunan 

tekanan darah dan berperan terhadap efek samping terjadinya batuk kering yang 

sering terjadi pada penggunaan ACE inhibitor. Contoh obat yang termasuk dalam 

golongan ini adalah captopril, lisinopril dan enalapril (Nafrialdi, 2007). 

2.4.4. Angiotensin II Receptor Blocker (ARB)  

Dengan mencegah efek angiotensin II, senyawa-senyawa ini merelaksasi 

otot polos sehingga mendorong vasodilatasi, meningkatkan ekskresi garam dan air 

di ginjal, menurunkan volume plasma dan mengurangi hipertrofi sel. Antagonis 

reseptor angiotensin II secara teoritis juga mengatasi beberapa kelemahan ACE 

inhibitor (Oates & Brown, 2007). Tidak seperti pada ACE inhibitor, obat ini tidak 

menghambat degradasi bradikinin, sehingga efek samping batuk menahun tidak 

terjadi. Contoh dari obat ini adalah losartan dan valsartan. Pemberian Angiotensin 

Reseptor Blocker menurunkan tekanan darah tanpa mempengaruhi frekuensi 

denyut jantung. Pemberian jangka panjang tidak mempengaruhi lipid dan glukosa 

darah (Priyanto, 2009). 

2.4.5. Penghambat Adrenoseptor Alpa (Alpha Bloker)  

Alpha bloker bekerja dengan menghambat reseptor alfa pasca sinaptik dan 

menimbulkan vasodilatasi, namun jarang menyebabkan takikardi. Obat ini 
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menurunkan tekanan darah dengan cepat setelah dosis pertama, sehingga harus 

hati-hati pada pemberian pertama. Contoh dari obat ini adalah daksazosin dan 

indoramin (BPOM RI, 2015). 

2.4.6. Vasodilator  

Vasodilator menurunkan tekanan darah dengan bekerja pada ginjal untuk 

mengeluarkan kelebihan garam dari darah. Hal ini menaikkan aliran urin dan 

keinginan untuk urinasi, sehingga menurunkan jumlah air dalam tubuh dan 

membantu menurunkan tekanan darah. Contoh obat yang termasuk vasodilator 

adalah hidralazin (Depkes RI, 2006). 

2.4.7. Agonis α 2 Central  

Klonidin, guanabenz, guafacine dan metildopa menurunkan tekanan  darah 

terutama dengan merangsang reseptor α2 adrenergic di otak. Perangsangan ini 

menurunkan aliran simpatetik, Penurunan aktivitas simpatetik, bersamaan dengan 

meningkatnya aktivitas parasimpatetik, dapat menurunkan denyut jantung (Saseen 

dan Maclaughlin, 2008). 

2.5. Tinjauan tentang Calcium Channel Blocker (CCB) 

2.5.1. Mekanisme CCB 

Calcium Channel Blocker (CCB) bekerja menurunkan tekanan darah 

dengan memperlambat pergerakan kalsium ke dalam sel jantung dan dinding 

arteri (pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan), sehingga 

arteri menjadi relax dan menurunkan tekanan dan aliran darah ke jantung. Obat 

yang termasuk dalam golongan CCB ini adalah amlodipin, nifedipin, verapamil, 

diltiazem.Ada dua subkelas CCB, dihidropiridine dan nondihidropiridine. 

Keduanya sangat berbeda satu sama lain. Efektifitas antihipertensinya hampir 

sama, tetapi ada perbedaan pada efek farmakodinamik yang lain. Efek samping 

dari dihidropiridin adalah pusing, flushing, sakit kepala, edema perifer, mood 

changes dan gangguan gastrointestinal. Efek samping pusing, sakit kepala dan 

edema perifer lebih jarang terjadi pada nondihidropiridin verapamil dan diltiazem 

karena vasodilatasinya tidak sekuat dihidropiridin (Depkes RI, 2006). 

selain efek-efek antiangina dan antiaritmia, penghambat kanal kalsium 

juga melebarkan arteriol perifer dan mnegurangi tekanan darah. Mekanisme 
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kerjanya dalam hipertensi (dan sebagian dalam angina) adalah hambatan terhadap 

influks kalsium ke dalam sel otot polos arteri. 

Verapamil, diltiazem dan golongan dihidropiridin (amlodipin, felodipin, 

isradipin, nikardipin dan nifedipin) adalah sama efektifnya dalam menurunkan 

tekanan darah, dan berbagai macam formulasi disetujui baru-baru ini untuk 

pemakaiannya di Amerika Serikat. Beberapa lainnya masih dalam penyelidikan. 

Perbedaan hemodinamika diantaranya penghambat kanal kalsium bisa 

mempengaruhi obat tertentu. Nifedipin dan obat dihidropiridin lainnya adalah 

lebih selektif sebagai vasodilator dan memliki efek depresi jantung yang lemah 

dibandingkan dengan verapamil dan diltiazem. Aktivasi refleks simpatis dengan 

takikardia ringan akan mempertahankan atau meningkatkan curah jantung pada 

sebagian besar penderita diberi dihidropiridin. Verapamil memiliki efek paling 

kuat terhadap jantung serta dapat menurunkan denyut jantung dan curah jantung. 

Diltiazem memiliki kerja menengah (intermediet) (Katzung,1997).  

 

Gambar 2.10. Mekanisme kerja antihipertensi CCB 
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2.5.2. Farmakokinetika CCB 

Penyekat kanal kalsium merupakan agen yang secara oral aktif. Verapamil 

dan diltiazem juga digunakan secara intravena. Mereka memiliki karakteristik 

efek lintas pertama tinggi, ikatan protein plasma tinggi dan metabolisme yang 

ekstensif (Katzung, 2002). 

Tabel II.3 Farmakokinetika beberapa obat penyekat kanal kalsium (Katzung, 

2006) 

Obat Bioavaibilitas  

Oral 

Mula Kerja 

(rute) 

Waktu 

paruh 

plasma 

Disposisi 

Dyhidropyridine     

Amlodipine 65-90% Tidak ada 

data 

30-50 >90% terikat pada 

protein plasma, 

dimetabolisme secara 

luas 

Felodipine 15-20% 2-5 jam 

(oral) 

11-16 >99% terikat pada 

protein plasma, 

dimetabolisme secara 

luas 

Isradipine 15-25% 2 jam (oral) 8 95% terikat pada protein 

plasma, dimetabolisme 

secara luas 

Nicardipine 35% 20 menit 

(oral) 

2-4 95% terikat, 

dimetabolisme secara 

luas didalam hepar.  

Nifedipine 45-70% <1 menit 

(IV), 5-20 

menit 

(sublingual 

atau oral) 

4 Sekitar 90% terikat pada 

protein plasma, 

dimetabolisme menjadi 

lactate acid, 80% obat 

dan metabolit diekskresi 

di dalam urine 

Nimodipine 13% Tidak ada  

Data 

1-2 Dimetabolisme secara 

luas 

Nisoldipine <10% Tidak ada 

data 

6-12 Dimetabolisme secara 

luas 

Nitrendipine 10-30% 4 jam (oral) 5-12 98% terikat, 

dimetabolisme secara 

luas 

Lain-lain     

Bepridil 60% 60 menit 

(oral) 

24-40 >99% terikat pada 

protein plasma, 

dimetabolisme secara 

luas 

Diltiazem 40-65% < 3 menit, > 3-4 70-80% terikat pada 
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30 menit 

oral 

protein plasma, 

terdeasilasi secara luas. 

Obat dan metabolit 

diekskresi di dalam 

feses. 

 

Verapamil 20-35% <1,5 menit 

(IV) 

30 menit 

(oral) 

6 Sekitar 90% terikat pada 

protein plasma, 70% 

dieliminasi oleh ginjal, 

15% oleh saluran cerna. 

 

Tabel II.4 selektivitas vaskuler dan sifat klinis beberapa obat penyekat kanal 

kalsium (Katzung, 2006). 

Obat Selektivitas 

vaskular 

Indikasi Dosis lazim Toksisitas 

Dyhidropyridine     

Amlodipine ++ Angina, 

hipertensi 

5-10 mg 

oral sekali 

sehari 

Sakit kepala, 

edema perifer  

Felodipine 5,4 Hipertensi, 

fenomena 

Raynaud, gagal 

jantung 

kongestif 

5-10 mg 

oral sekali 

sehari 

Pusing-pusing, 

sakit kepala 

Isradipine 7,4 Hipertensi 2,5-10 mg 

oral setiap 

12 jam 

Sakit kepala, 

kelelahan 

Nicardipine 17,0 Angina, 

hipertensi, gagal 

jantung 

kongestif 

20-40 mg 

oral setiap 8 

jam 

Edema perifer, 

pusing, nyeri 

kepala,flushing  

Nifedipine 3,1 Angina, 

hipertensi, 

migrain, 

kardiomipati 

3-10 µg/kg 

IV; 20-40 

mg oral 

setiap 8 jam 

Hipotensi, 

pusing, 

flushing, mual, 

sembelit, 

edema, 

fenomena 

Raynaud 

dependen 

Nimodipine ++ Perdarahan 

subaracknoid, 

migrain 

60 mg oral 

setiap 4 jam 

Sakit kepala, 

diare 

Nisoldipine ++ Hipertensi 20-40 mg 

oral sekali 

sehari 

Diduga sama 

dengan 

nifedipine  
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Nitrendipine 14,4 Invetigasional 

untuk angina, 

hipertensi 

20 mg oral 

sekali atau 2 

kali sehari 

Diduga sama 

dengan 

nifedipine 

Lain-lain     

Bepridil - Angina 200-400 mg 

oral sehari 

sekali 

Aritmia, 

pusing, mual 

Diltiazem 0,3 Angina, 

hipertensi, 

fenomena 

Raynaud 

75-150 

µg/kg IV; 

30-80 mg 

oral setiap 6 

jam 

Hipotensi, 

pusing, 

flushing, 

bradikardi 

Verapamil 1,3 Angina, 

hipertensi, 

aritmia, migrain, 

kardio-miopati 

75-150 

µg/kg IV; 

80-160 mg 

oral setiap 8 

jam 

Hipotensi, 

depresi 

miokardium, 

sembelit, 

edema 

dependen.  

 

2.5.3. Golongan Dihidropiridine  

2.5.3.1.Amlodipine  

Struktur kimia 

 

Gambar 2.11. Gambar struktur amlodipine (tatro,2003) 

indikasi  

Amlodipine diindikasikan untuk pengobatan hipertensi, angina kronik yang 

stabil dan vasospastik angina (Tatro,2003). 
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Kontraindikasi 

Obat ini kontraindikasi terhadap penderita syok kardiogenik, angina yang 

tidak stabil, stenosis aorta, porfiria akut dan wanita menyusui (BMJ,2009). 

Mekanisme  

Obat CCB golongan dihidropiridin mempunyai selektifitas yang lebih besar 

bekerja pada otot polos pembuluh darah, arteri, perifer, dan koroner dengan 

cara mendilatasi daripada bekerja pada miokardium. Oleh karena itu, semua 

golongan dihidropiridin mempunyai efek utama vasodilatasi (Sweetman, 

2009). 

Farmakokinetik  

Amlodipine diabsorbsi secara baik pada penggunaan oral dengan puncak 

konsentrasi didalam darah terjadi setelah 6-12 jam. Bioavaibilitasnya sangat 

bervariasi biasanya sekitar 60-65%. Obat ini terikat protein plasma sekitar 

97,5%. Amlodipine mempunyai half life 35-50 jam. Obat ini dimetabolisme 

secara ekstensif dalam hati, metabolitnya sebagian besar disekkresikan 

bersama urin dan kurang dari 10% tidak berubah (Sweetman, 2009). 

Efek samping obat 

Efek samping yang paling umum yang terkait efek vasodilatasi adalah pusing, 

flushing, sakit kepala, hipotensi, edema perifer, takikardia dan jantung 

berdebar. Pada gastrointestinal dapat terjadi mual, peningkatan frekuensi 

berkemih, lesu, dan gangguan penglihatan. Nyeri dada iskemik dapat terjadi 

di awal pengobatan. Ada laporan seperti ruam, demam, kelainan fungsi hati, 

hyperplasia gingival, tremor dan impotensi. Pada penggunaan overdosis dapat 

terjadi bradikardi, hipotensi, hiperglikemi dan asidosis metabolik (Sweetman, 

2009). 
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Interaksi  

Beta-blocker, Dapat menyebabkan peningkatan efek jantung buruk akibat 

depresi miokard. Fentanyl: Hipotensi berat atau peningkatan volume cairan 

telah terjadi dengan obat serupa. 

Dosis  

Untuk pengobatan pada hipertensi atau angina dapat diberikan 5 mg sehari 

atau maksimal 10 mg sekali sehari (BMJ, 2009).  

Nama-nama obat amlodipin yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini  

Tabel II.5 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan amlodipin yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

A-B Vask Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Actapin Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Amcor Amlodipin besilat 5 mg Tablet 

Amdixal Amlodipin maleat 5 mg;10 mg Tablet 

Amlodipine Amlodipine 5 mg;10 mg Tablet 

Amlodipine Amlodipine besilat 5 mg Tablet 

Amlogal Amlodipin 5 mg Tablet 

Bufacardo Amlodipin besilat 6,9 mg 

setara dengan amlodipin 5 mg 

Tablet  

Caduet  Amlodipin besilat, atorvastatin Tablet  

Calsivas Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Cardicap Amlodipin besilat setara 

dengan 5 mg/10 mg amlodipin 

Tablet 

Cardisan Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Cardivask Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Comdipin Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Cydipin  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Dovask Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Ethivask  Amlodipin besilat 5 mg Tablet  

Exforge Amlodipin 5 mg(5 mg;10 mg), 

Valsartan 80 mg(160 mg;160 

mg) 

Tablet 

Finevaks  Amlodipine 5 mg;10 mg Tablet  

Fulopin  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Gensia Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Genvask  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 
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Gracivask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Hexavask  Amlodipin maleat 5 mg Tablet  

Intervask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Lodipas  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Lopiten Amlodipin besilat 10 mg Tablet 

Lovask Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Normoten Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet 

Norvask Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Omesivask  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Opivask Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Pehavask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Provask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Sandovask  Amlodipin besilat setara 

amlodipin 5 mg;10 mg 

Tablet  

Selescardio Amlodpin besilat 5 mg Tablet  

Sandovask  Amlodipin besilat setara 

amlodipin  5 mg;10 mg 

Tablet 

Selescardio  Amlodipin besilat 5 mg Kaplet 

Simvask  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Stamotens  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Tensivask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Theravask  Amlodipin besilat 5 mg;10 mg Tablet  

Vasgard  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet  

Zenicardo  Amlodipin 5 mg;10 mg Tablet 

Zevask  Amlodipin besilat setara 

amlodipin 10 mg 

Kaplet 

Zevask Kapl Amlodipin 5 mg Tablet 

 

2.5.3.2.Nifedipine  

Struktur kimia  

 

Gambar 2.12 Struktur Nifedipine (tatro,2003) 
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Indikasi  

Nifedipine diindikasikan untuk pengobatan angina vasospastik, angina kronis 

yang tidak stabil dan untuk hipertensi (Tatro, 2003). 

Kontraindikasi  

Obat ini kontraindikasi terhadap penderita syok kardiogenik, angina yang 

tidak stabil, stenosis aorta, infark miokard, serangan angina yang stabil dan 

tidak stabil dan perforia akut (BMJ, 2009).  Pada sinus sindrom derajat dua 

dan tiga AV blok (Tatro, 2003). 

Mekanisme  

Obat CCB golongan dihidropiridine yang mempunyai sifat vasodilator kuat 

pada arteri dan koroner. Adanya peningkatan refleks pada nada simpatik yang 

berlawanan terhadap efek depreis 

Efek samping obat 

Efek samping nifedipin yang paling umum dikaitkan dengan tindakan 

vasodilatornya dan sering berkurang pada terapi lanjutan Mereka termasuk 

pusing, disiram, sakit kepala, hipotensi, edema perifer, takikardia, dan 

palpitasi. Mual dan gastrointestinal lainnya gangguan, peningkatan frekuensi 

berkemih, kelesuan, sakit mata, gangguan penglihatan, dan depresi mental 

juga telah terjadi Sebuah peningkatan paradoks dalam Nyeri dada iskemik 

mungkin terjadi pada awal pengobatan dan pada beberapa pasien kelebihan 

tekanan darah berlebih telah menyebabkan iskemia serebral atau miokard atau 

transien kebutaan. 

Nama-nama obat nifedipin yang tersedia di indonesia tertera dalam tabel 

dibawah ini. 
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Tabel II.6 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nifedipin yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Adalat  Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet 

Adalat Oros Nifedipin GITS 20 mg;30 

mg;60 mg 

Tablet 

Adalat Retard Nifedipin retard 20 mg Tablet 

Calcianta  Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet  

Carvas  Nifedipin 10 mg Tablet  

Farmalat  Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet  

Ficor  Nifedipin 10 mg Tablet  

Kemolat  Nifedipin 10 mg Tablet  

Nifedipin  Nifedipin 10 mg Tablet  

Vasdalat Retard Nifedipin 5 mg;10 mg Tablet 

 

2.5.3.3.Nicardipine 

Struktur kimia  

 

Gambar 2. 13 Struktur kimia nicardipine (Drugbank, 2017) 

Indikasi 

Nikardipine diindikasikan untuk pengobatan angina kronis yang stabil dan 

juga pengobatan untuk hipertensi (Tatro,2003). Di indikasikan juga untuk 

profilaksis angina dan hipertensi yang ringan sampai sedang (BMJ, 2009).  

Kontraindikasi 

Dikontraindikasikan pada penderita syok kardiogenik, stenosis aorta, 

serangan angina akut yang tidak stabil dan porfiria akut (BMJ, 2009). 

Mekanisme  

Mekanisme nikardipin menyerupai golongan dihidropiridin yang lain seperti 

nifedipine yaitu relaksasi otot polos pada pembuluh darah dan mendilatasi 
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arteri perifer dan koroner. Obat ini mempunyai pengaruh yang lebih besar 

pada pembuluh darah dan kurang berpengaruh pada miokardium serta tidak 

seperti verapamil yang memiliki efek antiaritmia. Meskipun obat ini memiliki 

efek inotropik negatif namun bisa berimbang oleh penurunan kerja ventrikel 

kiri (BMJ, 2009). 

Farmakokinetik  

Nikardipin diserap sepenuhnya pada saluran cerna, namun mengalami first 

past metabolism. Bioavaibilitas nikardipine mencapai 35% setelah pemberian 

oral dosis 30 mg. Nikardipin mempunyai farmakokinetik yang non linear 

karena mengalami first pass metabolism sehingga terjadi saturasi dan dengan 

peningkatan dosis akan menghasilkan peningkatan yang tidak proporsional 

pada konsentrasi dalam plasma. Waktu paruh nikardipine 8,6 jam (Sweetman, 

2009).  

Nama-nama obat nikardipin yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel II.7 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nikardipin yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Blistra Nicardipin HCl Ampul @10 mL inj 1 

mg/Ml 

Cardene Nicardipin HCL 20 mg Kapsul 

Cardene SR Nicardipin HCL 30 mg Kapsul  

Carsive  Nikardipin HCl 1 mg/mL Ampul 

Loxen Retard Nikardipin HCl 20 mg  Tablet salut film 

Nikardipine  Nikardipin HCl 1 mg/mL Ampul 

Nikardipine  Nikardipin HCl 20 mg Kapsul 

Perdipine Nikardipin HCl 2 mg;10 mg Ampul  

Tensilo  Nikardipin HCl Vial @10 mL inj 1 

mg/mL 
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2.5.3.4.Nimodipine  

 

Gambar 2. 14 Struktur kimia Nimodipin (DrugBank, 2017) 

Nama-nama obat nimodipin yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel II.8 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan nimodipin yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Ceremax Nimodipin 0,2 mg/mL Infus 50 mL 

Nimotop Nimodipin 30 mg/tab;10 

mg/50 mL botol infus 

Tablet salut film; 

Infus 50 mL 

 

2.5.3.5.Isradipine 

 

Gambar 2. 15 Struktur kimia Isradipin (DrugBank, 2017) 

Nama-nama obat isradipin yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel II.9 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan isradipin yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Isradipine Isradipin 2,5 mg Tablet 
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2.5.3.6.Felodipine 

 

Gambar 2. 16 Struktur kimia Felodipin (DrugBank, 2017) 

Nama-nama obat felodipin yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel II.10 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan felodipin yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Nirmadil Felodipin 5 mg Tablet 

Plendil Felodipin 2,5 mg;5 mg;10 mg Tablet 

 

2.5.4. Golongan Nondihidropiridin  

2.5.4.1.Diltiazem  

Struktur kimia  

 

Gambar 2. 17 Struktur Kimia Diltiazem (tatro,2003) 

Indikasi  

Oral: Pengobatan angina pectoris yang disebabkan oleh kejang arteri 

koroner; angina stabil kronis (usaha klasik terkait angina); hipertensi 

esensial (hanya bentuk pelepasan diperpanjang dan berkelanjutan). 
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Parenteral: Pengobatan fibrilasi atrium atau flutter; takikardia 

supraventrikular paroxysmal (Totra, 2003).  

Kontraindikasi 

Dikontraindikasikan pada penderita bradikardi berat, kegagalan ventrikel 

kiri dengan kongesti paru, sindrom sinus, porfiria akut, kehamilan, dan 

menyusui (Tatro, 2003). 

Mekanisme  

Obat CCB yang menurunkan denyut jantung memperpanjang konduksi 

AV nodal, dan menurunkan arteriolar dan tonus koroner pembuluh darah. 

Obat ini juga memiliki inotropik negatif. Diltiazem efektif dalam gejala 

angina pectoris, hipertensi essensial dan takikardi supra ventrikular 

(Anderson et al., 2002).  

Nama-nama obat diltiazem yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel II.11 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan diltiazem yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Dilmen Diltiazem HCl 60 mg Tablet  

Diltiazem Diltiazem 30 mg Tablet 

Farmabes Diltiazem HCl 30 mg Tablet 

Herbesser  Diltiazem HCl 30 mg; 60 mg Tablet 

Herbesser SR Diltiazem HCl 90 mg; 180 mg Kapsul 

Herbesser CD Diltiazem HCl 100 mg;200 mg Kapsul 

Herbesser Inj. Diltiazem HCl 10 mg; 50 mg Ampul/vial 

 

2.5.4.2.Verapamil  

 

Gambar 2. 18 Struktur kimia Verapamil (DrugBank, 2017) 
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Indikasi  

Digunakan untuk pengobatan vasopastik, angina yang stabil maupun tidak 

stabil, sebagai adjuvant dengan digitalis untuk mengendalikan laju 

ventrikel, pencegahan berulang pada takikardi supraventrikuler 

paroksimal, manejemen hipertensi esssensial dan sebagai atrial flutter atau 

fibrilasi irama sinus (Tatrom 2003). 

Kontraindikasi  

Dikontraindikasikan terhadap pasien yang hipertensif terhadap verapamil, 

sindrom sinus, hipotensi pada nilai systole kurang dari 90 mmHg, 

disfungsi berat ventrikel kiri, syok kardiogenik dan cardio heart failure 

(Tatro, 2003). 

Efek samping obat  

Efek samping umum yang disebakan penggunaan verapamil adalah 

konstipasi, edema perifer, sakit kepala, mual, palpitasi takikardia, dan 

ruam (BNF staff). 

Nama-nama obat verapamil yang tersedia di pasaran tertera dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel II.12 Nama obat, kandungan dan bentuk sediaan verapamil  yang tersedia di 

pasaran (ISO Indonesia, 2016) 

NAMA OBAT KANDUNGAN BENTUK SEDIAAN 

Isoptin /Isoptin 

SR 

Verapamil HCl 80 mg Tablet  

Tarka Trandolapril 2 mg, Verapamil 

HCl 180 mg 

Kapsul 

 

 

 

 

 


