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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Definisi 

Ginjal merupakan organ penting yang berfungsi menjaga komposisi darah 

dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan 

dalam tubuh , menjaga level elektrolit seperti sodium, potassium dan fosfat tetap 

stabil, serta memproduksi hormone enzim yang dapat membantu mengendalikan 

dalam tekanan darah memproduksi sel darah merah serta menjaga susunan tulang 

menjadi lebih kuat. Setiap hari kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan 

menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Ginjal tersusun atas unit penyaring yang 

dinamakan nefron. Nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomelurus menyaring 

cairan dan limbah untuk dikeluarkan serta mencegah keluarnya sel darah dan molekul 

besar yang sebagian besar berupa protein. Selanjutnya melewati tubulus yang 

mengambil kembali mineral yang dibutuhkan tubuh dan membuang limbahnya. Ginjal 

juga menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dan kadar garam serta 

hormon erythropoietin (Angraini, Fani & Arcellia, 2016) 

Ginjal merupakan organ penting yang berfungsi menjaga komposisi darah 

dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan 

dalam tubuh. Jika pada seseorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal akan 

terganggu keseimbangan cairan elektrolit. Hal ini umumnya disebut dengan gangguan 

fungsi ginjal atau Chronic Kidney Disease (CKD). Chronic Kidney Disease adalah 

gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible dimana ginjal gagal untuk 

mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan lelektrolit. Hal ini 

menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah). Ckd di 

tandai dengan penurunan fungsi ginjal yang nantinya memerlukan terapi pengganti 

ginjal yang tetap berupa dialysis atau 

transpalansi ginjal (Derebail, 2011). 

Jadi kesimpulannya gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang 

progresif dan irreversible yang menyebabkan kegagalan dalam mempertahankan  
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metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit yang memerlukan terapi 

pengganti ginjal yang tetap berupa dialysis atau transpalansi ginjal. 

 

2.2.Klasifikasi 

Sesuai dengan topik yang saya tulis didepan Chronic Kidney Disease (CKD). 

Pada dasarnya pengelolaan tidak jauh beda dengan chronoic renal failure (CRF), 

namun pada terminologi akhir CKD lebih baik dalam rangka untuk membatasi 

kelainan klien pada kasus secara dini, kerena dengan CKD dibagi 5 grade, dengan 

harapan klien datang/ merasa masih dalam stage – stage awal yaitu 1 dan 2. secara 

konsep CKD, untuk menentukan derajat (stage) menggunakan terminology CCT 

(clearance creatinin test) dengan rumus stage 1 sampai stage 5. sedangkan CRF 

(cronic renal failure) hanya 3 stage. Secara umum ditentukan klien datang dengan 

derajat 2 dan 3 atau datang dengan terminal stage bila menggunakan istilah CRF. 

Gagal ginjal kronik / Cronoic Renal Failure (CRF) dibagi 3 stadium : 

a. Stadium I  : Penurunan cadangan ginjal, Kreatinin serum dan kadar BUN 

normal, Asimptomatik. Tes beban kerja pada ginjal: pemekatan kemih, tes 

GFR. 

b. Stadium II : Insufisiensi ginjal, Kadar BUN meningkat (tergantung pada kadar 

protein dalam diet), Kadar kreatinin serum meningkat, Nokturia dan poliuri 

(karena kegagalan pemekatan) 

c. Stadium III: gagal ginjal stadium akhir atau uremia, kadar ureum dan kreatinin 

sangat meningkat,  ginjal sudah tidak dapat menjaga homeostasis cairan dan 

elektrolit, air kemih/ urin isoosmotis dengan plasma, dengan BJ 1,010. 

KDOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) merekomendasikan 

pembagian CKD berdasarkan stadium dari tingkat penurunan LFG (Laju 

Filtrasi Glomerolus) : 

a) Stadium 1   : kelainan ginjal yang ditandai dengan albuminaria persisten 

dan LFG yang masih normal ( > 90 ml / menit / 1,73 m
2
) 

b) Stadium 2   : Kelainan ginjal dengan albuminaria persisten dan LFG 

antara 60 -89 mL/menit/1,73 m
2
) 

c) Stadium 3   : kelainan ginjal dengan LFG antara 30-59 

mL/menit/1,73m
2
) 
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d) Stadium 4   : kelainan ginjal dengan LFG antara 15-29mL/menit/1,73m
2
) 

e) Stadium 5   : kelainan ginjal dengan LFG <15 mL/menit/1,73m
2
 atau 

gagal ginjal terminal. 

 

2.3 Etiologi 

Gagal ginjal kronik menurut (Levin, A., et al, 2009) terjadi setelah 

berbagai macam penyakit yang merusak nefron ginjal. Sebagian besar 

merupakan penyakit parenkim ginjal difus dan bilateral: 

a) Infeksi, misalnya Pielonefritis kronik. 

b) Penyakit peradangan, misalnya Glomerulonefritis. 

c) Penyakit vaskuler hipertensif, misalnya Nefrosklerosis benigna, 

nefrosklerosis maligna, stenosis arteri renalis. 

d) Gangguan jaringan penyambung, seperti lupus eritematosus 

sistemik (SLE), poli arteritis nodosa, sklerosis sistemik progresif. 

e) Gangguan kongenital dan herediter, misalnya Penyakit ginjal polikistik, 

asidosis tubuler ginjal. 

f) Penyakit metabolik, seperti DM, gout, hiperparatiroidisme, amiloidosis. 

g) Nefropati toksik, misalnya Penyalahgunaan analgetik, nefropati timbale. 

h) Nefropati obstruktif                            

i) Saluran Kemih bagian atas: Kalkuli neoplasma, fibrosis, netroperitoneal. 

j) Saluran Kemih bagian bawah: Hipertrofi prostate, striktur uretra, anomali 

congenital pada leher kandung kemih dan uretra. 

 

2.4.Penyebab 

Menurut (Levin, A., et al, 2009) penyebab kerusakan ginjal pada PGK 

adalah multifaktorial dan kerusakannya bersifat ireversibel.5 Penyebab 

PGK pada pasien hemodialisis baru di Indonesia adalah glomerulopati 

primer 14%, nefropati diabetika 27%, nefropati lupus/SLE 1%, penyakit 

ginjal hipertensi 34%, ginjal polikistik 1%, nefropati asam urat 2%, 

nefropati obstruksi 8%, pielonefritis kronik/PNC 6%, lain-lain 6%, dan 

tidak diketahui sebesar 1%. Penyebab terbanyak adalah penyakit ginjal 

hipertensi dengan persentase 34 %. 
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2.5. Anatomi Ginjal 

  

 

Ginjal merupakan suatu organ  yang terletak retroperitoneal pada  

dinding abdomen di kanan dan kiri columna vertebralis setinggi vertebra T12 

hingga L3. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari yang kiri karena besarnya 

lobus hepar. Ginjal dibungkus oleh tiga lapis jaringan. Jaringan yang terdalam 

adalah kapsula renalis, jaringan pada lapisan kedua adalah adiposa, dan 

jaringan terluar adalah fascia renal. Ketiga lapis jaringan ini berfungsi sebagai 

pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal (Tortora, 2011). 

  Ginjal memiliki korteks ginjal di bagian luar yang berwarna coklat 

terang dan medula ginjal di bagian dalam  yang berwarna coklat gelap. 

Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring disebut nefron. Setiap nefron 

terdiri dari glomerulus dan tubulus. Medula ginjal terdiri dari beberapa massa-

massa triangular disebut piramida ginjal dengan basis menghadap korteks dan 

bagian apeks yang menonjol ke medial. Piramida ginjal berguna untuk 

mengumpulkan hasil ekskresi yang kemudian disalurkan ke tubulus kolektivus 

menuju pelvis ginjal (Tortora, 2011). 

 

2.6.Patofisiologi 

1. Pertama, laju aliran darah ginjal sekitar 400ml/100gr per menit. Jumlah 

ini  jauh lebih besar dari pada laju aliran darah pada organ lain seperti 



9 
 

 
 

jantung, hati, dan otak. Sebagai konsekuensinya, ginjal lebih 

berpotensi berkontak dengan agen berbahaya melalui peredaran darah. 

2. Kedua, filtrasi glomerulus bergantung pada tekanan intra dan 

transglomerular yang tinggi, sehingga kapiler glomerulus rentan 

terhadap kerusakan hemodinamik, berbeda dengan &ascular bed 

lainnya. Oleh sebab itu, Frenner dkk mengidentifikasi bahwa hipertensi 

dan hiperfiltrasi glomerulus sebagai kontributor utama 

terhadap perkembangan penyakit ginjal kronik. 

3. Ketiga, membran filtrasi glomerulus bermuatan negatif berfungsi 

sebagai barrier dari makromolekul anionik. Dengan gangguan pada 

barrier elektrostatik ini, seperti pada kerusakan atau cedera glomerulus, 

protein plasma mendapatkan akses menuju filtrasi glomerulus. 

4. Keempat bentuk dari nefron yang terdiri dari glomerulus hingga ke 

tubulusnya tidak hanya sebagai penjaga keseimbangan glomerulos ke 

tubular tetapi juga memfasilitasi penyebaran kerusakan atau cedera 

glomerulus ke tubulointersitial sehingga epitel tubular menjadi 

ultrafiltrat yang abnormal. Pembuluh darah peritubular mendasari 

sirkulasi glomerulus, sehingga beberapa mediator dari reaksi inflamasi 

glomerulus mungkin akan menyebar ke dalam sirkulasi peritubular. 

Sehingga penyakit glomerular berkontribusi terhadap reaksi inflamasi 

interstitial.  Selain itu, setiap penurunan perfusi glomerulus 

menyebabkan penurunan aliran darah peritubular, yang bergantung 

pada derajat hipoksia. Sehingga konsep nefron sebagai unit fungsional 

tidak hanya berlaku untuk fisiologi ginjal, tetapi juga untuk 

patofisiologi penyakit ginjal. 

5. Kelima glomerulus sendiri juga harus dianggap sebagai unit fungsional 

karena mengandung komponen-komponen seperti endotel, mesangial, 

sel-sel epitel & iseral dan parietal (podosit), dan matriks ekstraseluler. 

Kerusakan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain 

melalui mekanisme yang berbeda,  misalnya dari koneksi antarsel (gap 

junction), mediator yang larut (kemokin, sitokin, faktor pertumbuhan, 

dan perubahan komposisi membran). Penyebab utama cedera ginjal 

didasarkan pada reaksi imunologi (diprakarsai oleh kompleks imun),  

hipoksia jaringan dan iskemia, agen eksogen (obat), agen endogen 
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(glukosa atau paraprotein ataupun  dll), dan kelainan bawaan. Terlepas 

& dari penyebab yang mendasari terjadinya CKD kerusakan 

glomerulus (glomerulosklerosis) dan kerusakan tubulointersitial 

(fibrosis tubulointersitial) merupakan penyebab umum terjadniya PGK. 

Gambaran dari patofisiologi PGK mungkin berkaitan dengan 

mekanisme cedera glomerulus, tubulus, dan pembuluh darah. 

 

2.7.Faktor Resiko 

Faktor resiko gagal ginjal kronis yaitu pada pasien dengan diabetes 

melitus dan hipertensi, obesitas atau perokok, berumur lebih dari 50tahun, 

penyakit ginjal dalam keluarga (Susila & Suyanto, 2015). 

 

2.8.Tanda dan Gejala 

Menurut Sekarwana (2006) setiap sistem tubuh pada gagal ginjal kronis 

dipengaruhi kondisi uremia,masa pada pasien akan menunjukkan sejumlah 

tanda dan gejala.keparahan tanda dan gejala bergantung pada bagian dan 

tingkat kerusakan ginjal.usia pasien dan kondisi yang mendasari.Tanda dan 

gejala pasien gagal ginjal kronis adalah sebagai berikut: 

Kondisi yang mendasari.Tanda dan gejala pasien gagal  ginjal kronis adalah 

sebagai berikut: 

1. Manifertasi Kardioveskuler. 

Mencakup hipertensi (akibat retensi cairan dan natrium dari aktivasi sistem 

renin-angiotensin-aldosteron), piting edema (kaki, tangan, sakrum), edema 

periorbital, friction rub perifordial, pembesaran  vena lehel. 

2. Manifestasi Pulmoner. 

Adanya sputum kental, napas dangkal, pernapasan kusmaul. 

3. Manifestas Gastrointestinal 

Napas berbau amnia, ulserasi dan pendarahan pada mulut, muntah, 

konstipasi dan diare, pendarahan saluran gastrointestinal. 

4. Manifestasi Naurologi 

Kelemahan dan keletihan, konfusi, disorientasi , kejang, kelemahan 

tungkai, panas pada telapak kaki, perubahan prilaku. 

5. Manifestasi Muskuloskeletal 
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Kram otot, kekuatan otot hilang, fraktur tulang, foot drop. 

6. Manifestasi Reproduksi 

Amenore dan atrofi testikoler 

 

Selain tanda dan gejala yang ada diatas ada juga tanda dan gejala pada 

penderita gagal ginjal kronik, diantaranya adalah: 

1. Hipertensi 

Sering ditemukan dan dapat diakibatkan oleh meningkatnya prodksi 

renin dan angiotensin, atau akibat kelebihan volume yang di sebabkan 

oleh retensi garam dan air. 

2. Kelainan Kardiopulmoner 

Gagal jantung kongestik dan edema paru-paru terjadi akibat kelebihan-

kelebihan volume. 

3. Kelainan Hematomegali 

Selain anemia,pasien dengan gagal ginjal memiliki waktu perdarahan 

yang lebih lama dan kecenderungan untuk berdarah, meskipun waktu 

protombin, waktu trombo plastin varsal, dan hitung trombisit normal. 

4. Efek Gastrointestinal 

Anoreksia, mual, dan muntah-muntah terjadi pada uremia. 

5. Osteodistrofi Ginjal 

Hiperparatiroidisme menyebabkan ostetis vibrosa kristika dengan pola 

radiologi  yang klasik berupa resopsi tulang superiostial (yang paling 

muda dilihat pada valaks distal dan valaks pertengahan jari kedua dan 

ketiga), osteomalasia, dan kadanag-kadang osteoporosis. 

6. Efek Neoropati 

Neoropati urenia terutama melibatkan tungkai bawah dapat 

menyebabkan gejala ‘Resttlig’ kejang,dan poot drop bila berat . 

7. Efek immunologi  

Pasien dengan gagal ginjal dapat sering mengalami infeksi baterial 

yang berat karena menurunnya fungsi limposit dan geanulosit drop bila 

berat. 

8. Efek demakologis. 

Pruretos sering di temukan  pada pasien dengan gagal ginjal kronis. 
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1.9 Pemeriksaan penujang (Arikunto, S, 2016). 

1. Urine : 

1) Volume   4) Berat jenis 

2) Warna   5) Kreatinin 

3) Sedimen   6) Protein 

2. Darah : 

1) Bun/kreatinin 

2) Hitung darah lengkap 

3) Sel darah merah 

4) Natrium serum 

5) Kalium  

6) Magnesium fosfat 

7) Osmolaritas serum 

8) Sistouretrogram berkemih 

9) Menunjukkan ukuran kandung kemih, refleks kedalam ureter, 

retensi 

 

3. Ultrasono ginjal 

Menunjukkan ukuran kandung kemih, dan adanya massa, kista, 

obstruksi pada saluran perekmihan bagian atas. 

4. Biopsi ginjal 

Mungkin dilakukan secara endoskopi untuk menentukan sel jaringan 

untuk diagnosis histologis. 

5. Endoskopi ginjal nefroskopi 

Dilakukan untuk menentukan pelvis ginjal, seperti keluarnya batu, 

hematuria, dan pengangkatan tumor selektif. 

6. Pemeriksaan EKG 

Untuk melihat adanya hipertropi ventrikel kiri, tanda perikarditis, 

aritmie, dan gangguan elektrolit (hiperkalemi, hipokalsemia) 

7. Pemeriksaan Laboratorium 

1) Laboratorium Darah: 

Bun, Kreatinin, elektrolit (Na, K, Ca, Phospat), Hematologi (Hb, 

trombosit, Ht, Leukosit), protein, antibody (kehilangan protein dan 

immunoglobulin). 
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2) Pemeriksaan Urin 

Warna, PH, BJ, kekeruhan, volume, glukosa, protein, sedimen, 

SDM, keton, SDP, TKK/CCT. 

8. Pemeriksaan USG 

Menilai bentuk dan besarnya ginjal, tebal korteks ginjal, kepadatan 

parenkin ginjal, anatomi sistem pelviokalises, ureter 

proksimal,kandung kemih, serta prostate. 

9. Pemeriksaan radiologi 

Regogram, intravenous pyelography, retrograde pyelography, renal 

aretriografi dan venografi, pemeriksaan rintgen dada, pemeriksaan 

rontgen tulang, foto polos abdomen. 

 

2.1 Komplikasi 

Menurut (NKDEP, 2015) yang mungkin akan terjadi atau timbul akibat 

gagal ginjal kronis, antara lain : 

1. Hiperkalemia 

Hiperkalimia adalah kelebihan kalium yang terjadi bila kalium yang 

normal diekskresikan melalui ginjal terakumulasi didala darah. 

Keseimbangan elektrolit ini dapat mengakibatkan serangan jantung, 

memberikan gejala seperti lemas, merasa tidak nyaman, merasa kram 

diperut. 

 

2. Gastrointestinal 

Meningkatnya kadar gastrin meningkat, ulkus peptikum lebih sering 

terjadi pada pasien dengan gagal ginjal kronik dibandingkan populasi 

normal. Namun demikian, gejala mual, muntah anoreksia, dan dada 

seperti terbakar. Insiden esofagitis seperti angiodisplasia lebih tinggi, 

keduanya dapat menyebutkan perdarahan. Gangguan pengecap dapat 

berkaitan dengan bau nafas yang menyerupai urin. 

 

3. Hipertensi 

Penyakit vaskular dan hipertensi merupakan penyebab utama 

kematian pada gagal ginjal kronik. Pada pasien yang tidak menderita 
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diabetes, hipertensi, mungkin merupakan salah satu faktor yang 

penting. Sebagian besar hipertensi pada penyakit ginjal kronik 

disebabkan hipervolemia akibat retensi natrium dan air. Keadaan ini 

biasanya tidak cukup parah untuk yang bisa menimbulkan edema, 

namun mungkin terdapat ritem jantung tripel. Hipertensi seperti ini 

biasanya memberikan respons terhadap restriksi natrium dan 

pengendalian volume tubuh melalui dialysis, jika fungsi ginjal 

memadai, pemberia furosemid dapat bermanfaat. 

 

4. Anemia 

Anemia harus terarah dengan mengumpulkan semua keluhan yang 

berhubungan dengan retensi atau akumulasi toksin azotemia, etiologi 

Penyakit Gagal Ginjal Kronik, dan perjalanan penyakit termasuk 

semua faktor yang dapat memperburuk faal ginjal (LFG). Kadar 

eritropoietin dalam sirkulasi rendah. Eritropoietin rekombinan 

parenteral meningkatkan kadar hemoglobin, memperbaiki toleransi 

terhadap aktivitas fisik, dan mengurangi kebutuhan tranfusi darah. 

Pada pasien gagal ginjal stadium lanjut sebelum dialisis, eritropoiten 

mengkoreksi anemia dan memperaiki keadaan umum tanpa 

mempengaruhi tingkat penurunan ginjal. Hipertensi tergantung dosis 

terjadi pada 35% pasien dan biasanya bisa dikendalikan dengan obat-

obatan penurunan tekanan darah, walawpun enselafalopati hipertensi 

bisa timbul mendadak.  

 

5. Penyakit tulang 

Hipokalisemia akibat penurunan sistesis 1,25 (OH)2D3 

hiperfosfatemia, dan retensi terhadap kerja PTH diperifer, semuanya 

turut menyebabkan penyakit tulang adrenal. Terapinya dengan 

pembatasan fosfat makana dengan atau tanpa mengikat fofat (kalsium 

bikarbonat bila kalsium belum meningkat akhibat hiperparatiroidisme 

tersier) dan penggunaan derivate la- hidroksilasi vitamin D dosis 

rendah sedini mungkin. 

 


