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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ginjal 

2.1.1 Definisi 

  Ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk kacang yang 

terletak dibelakang rongga abdomen, satu di masing-masing sisi 

kolumna vertebralis, sedikit diatas garis pinggang. Ginjal bekerja 

pada plasma yang mengalir melaluinya untuk menghasilkan urin, 

menghemat bahan-bahan yang akan dipertahankan di dalam tubuh 

dan mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diinginkan melalui urin 

(Sherwood, 2016). 

2.1.2 Fungsi Ginjal 

 Ginjal melakukan fungsi-fungsi spesifik berikut, yang 

sebagian besar membantu mempertahankan stabilitas cairan 

internal; Mempertahankan keseimbangan H2O di tubuh; 

Mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai, terutama 

melalui regulasi keseimbangan H2O. Fungsi ini penting untuk 

mencegah fluks-fluks osmotic masuk atau keluar sel, yang masing-

masing dapat menyebabkan pembengkakkan atau penciutan sel 

yang merugikan; Mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar 

ion CES, termasuk natrium (Na+), klorida (Cl-), kalium (K+), 

calcium (Ca2+), ion hydrogen (H+), bikarbonat (HCO3
-), bahkan 

fluktuasi kecil konsentrasi sebagian besar elektrolit ini dalam CES 
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dapat berpengaruh besar. Sebagai contoh, perubahan konsentrasi 

K+ CES dapat menyebabkan disfungsi jantung yang mematikan; 

Mempertahankan volume plasma yang tepat, yang penting dalam 

pengaturan jangka panjang tekanan darah arter. Fungsi ini 

dilaksanakan melalui peran regulatorik ginjal dalam keseimbangan 

garam (Na+ dan cl-) dan H2O; Membantu mempertahankan 

keseimbangan asam-basa tubuh yang tepat dengan menyesuaikan 

pengeluaran H+ dan HCO3
- di urin; Mengeluarkan 

(mengekskresikan) produk-produk akhir (sisa) metabolisme tubuh, 

misalnya urea, asam urat, dan kreatinin. Jika dibiarkan menumpuk 

maka bahan-bahan sisa ini menjadi racun, terutama bagi otak; 

Mengeluarkan banyak senyawa asing, misalnya obat, aditif 

makanan, pestisida, dan bahan eksogen non-nutritif lain yang 

masuk ke tubuh; Menghasilkan eritropoietin, suatu hormone yang 

merangsang produksi sel darah merah; Menghasilkan rennin, suatu 

hormone enzim yang memicu suatu reaksi berantai yang penting 

dalam pengehmatan garam oleh ginjal; Mengubah vitamin D 

menjadi bentuk aktifnya (Sherwood, 2016). 

Ginjal memproduksi urin yang mengandung zat sisa 

metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 cara, 

yaitu filtrasi glomerulus, reabsorbsi tubulus, dan sekresi tubulus. 

Fungsi utama ginjal adalah untuk zat sia metabolisme serta zat-zat 

lain yang berbahaya bagi tubuh sambil mempertahankan konstituen 

darah yang masih berguna (Sherwood, 2016). 



9 
 

2.1.3  Anatomi dan Fisiologi Ginjal 

Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut 

kapsula fibrosa, terdapat korteks renalis di bagian luar, yang 

berwarna coklat gelap, dan medula renalis di bagian dalam yang 

berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula 

berbentuk kerucut yang disebut piramid renalis, puncak kerucut tadi 

menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut 

papilla renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk 

konkaf sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, 

ureter dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima 

urin yang diproduksi ginjal. Terbagi menjadi dua atau tiga kaliks 

renalis majores yang masing-masing akan bercabang menjadi dua 

atau tiga kaliks renalis minor. Medula terbagi menjadi bagian 

segitiga yang disebut piramid. Piramid-piramid tersebut dikelilingi 

oleh bagian korteks dan tersusun dari segmen-segmen tubulus dan 

duktus pengumpul nefron (Robson L, 2014).  

Ginjal terbentuk oleh unit yang disebut nephron yang 

berjumlah lebih dari satu juta buah pada tiap ginjal. Nefron adalah 

unit fungsional ginjal. Setiap nefron terdiri dari kapsula bowman, 

kapiler glomerulus, tubulus kontortus proksimal, lengkung henle 

dan tubulus kontortus distal. Kapsula bowman dana glomerulus 

berfungsi untuk fitrasi, lalu hasil filtrasi akan disalurkan melalui 

tubulus-tubulus ginjal dan hasil filtrasi akan bermuara pada saluran 

http://nursingbegin.com/prosedur-kateterisasi-urine-pada-pria/
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pengumpul yang berdiameter lebih besar di korteks ginjal (Robson 

L, 2014). 

Pembuluh darah pada ginjal, arteri renalis bercabang-

cabang hingga akhirnya membentuk pembuluh halus yang dikenal 

sebagai arteriol aferen. Arteriol aferen mengalirkan darah ke 

glomerulus. Kapiler-kapiler glomerulus kembali menyatu untuk 

membentuk arteriol lain, arteriol eferen, yang dilalui oleh darah 

yang tidak terfiltrasi untuk meninggalkan glomerulus menuju 

komponen tubular (Sherwood, 2016). 

Komponen tubulus berawal dari kapsul bowman suatu 

invaginasi berdinding rangkap yang melingkupi glomerulus untuk 

mengumpulkan cairan dari kapiler glomerulus. Dari kapsul 

bowman, cairan yang difiltrasi mengalir ke dalam tubulus 

proksimal, yang seluruhnya terletak di dalam korteks dan 

membentuk gulungan-gulungan rapat sepanjang perjalannya. 

Segmen berikutnya adalah ansa henle membentuk lengkung huruf U 

tajam yang masuk kedalam medula ginjal.sel-sel tubulus dan 

vascular membentuk apparatus jukstalomerulus, suatu struktur yang 

terletak di samping glomerulus berperan penting dalam mengatur 

fungsi ginjal. Setelah apparatus juksta glomerulus, tubulus kembali 

membentuk kumpalan erat menjadi tubulus distal, yang berada di 

dalam korteks. Tubulus distal mengalirkan isinya ke dalam duktus 

atau tubulus koligentes. Setiap duktus koligentes berjalan ke dalam 
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medula untuk mengosongkan cairannya ke dalam pelvis ginjal 

(Sherwood, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Proses-proses dasar di ginjal. Semua yang disaring atau disekresi, 

tetapi tidak direabsorpsi akan diekskresikan di urine dan keluar dari 

tubuh. Semua yang difiltrasi dan kemudian direabsorpsi, atau sama 

sekali tidak disaring, akan masuk ke darah vena dan dipertahankan 

dalam tubuh. 

 

Tiga proses dasar yang terlibat dalam pembentukan urin 

yaitu filtrasi glomerulus, reabsorbsi tubulus, dan sekresi tubulus. 

Filtrasi glomerulus adalah langkah pertama pembentukan urin. 

Sekitar 125 ml filtrat glomerulus terbentuk secara kolektif dari 

seluruh glomerulus setiap menit. Jumlah ini sama dengan 180 liter 

setiap hari, hal ini berarti bahwa ginjal menyaring keseluruhan 

volume plasma sekitar 65 kali sehari. Bahan- bahan bermanfaat bagi 

tubuh dikembalikan ke plasma kapiler peritubulus. Perpindahan 

selektif bahan-bahan dari bagian dalam tubulus ke dalam darah ini 
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disebut reabsorbsi tubulus. Bahan-bahan yang direabsorbsi tidak 

keluar dari tubuh melalui urin tetapi dibawa oleh kapiler peritubulus 

ke sistem vena dan kemudian ke jantung untuk di sirkulasi. Proses 

ketiga yaitu sekresi tubulus, adalah pemindahan selektif bahan-

bahan dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus. Sekresi 

tubulus merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dari 

plasma secara cepat dengan mengekstraksi sejumlah tertentu bahan 

dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi di kapiler peritubulus dan 

memindahkan ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil 

filtrasi (sherwood, 2016). 

Eksresi urin adalah pengeluaran bahan-bahan dari tubuh ke 

dalam urin. Semua konstituen plasma yang terfiltrasi atau 

disekresikan tetapi tidak direabsorpsi akan tetap di tubulus dan 

mengalir ke pelvis ginjal untuk diekskresikan sebagai urin dan 

dikeluarkan dari tubuh (sherwood, 2016). 

2.1.4 Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) 

Gaya total yang mendorong filtrasi adalah tekanan darah 

kapiler glomerulus yaitu 55 mm Hg. Jumlah dua gaya yang 

melawan filtrasi adalah 45 mm Hg. Perbedaan netto yang 

mendorong filtrasi disebut tekanan filtrasi netto. LFG bergantung 

tidak saja pada tekanan filtrasi netto tetapi juga pada seberapa luas 

permukaan glomerulus yang tersedia untuk penetrasi dan seberapa 

permeabel membran glomerulus. Tekanan filtrasi netto yang 

menyebabkan filtrasi glomerulus hanyalah disebabkan oleh 
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ketidakseimbangan gaya gaya fisik yang saling berlawanan antara 

plasma kapiler glomerulus dan cairan kapsula bowman, maka 

perubahan di salah satu gaya-gaya fisik ini dapat mempengaruhi 

LFG (Sherwood, 2016). 

Laju filtrasi glomerulus (LFG) merupakan suatu 

pemeriksaan fungsi ginjal untuk menilai fungsi ekskresi ginjal, yang 

dapat diukur dengan perhitungan klirens ginjal. Klirens adalah 

volume plasma yang mengandung semua zat yang larut melalui 

glomerulus serta dibersihkan dari plasma dan diekskresikan ke 

dalam urin, karena itu nilai klirens mewakili fungsi glomerulus. 

Derajat penurunan nilai LFG menandakan beratnya kerusakan ginjal 

(Levey, Becker, &  Inker, 2015).  

Penanda yang digunakan untuk mengukur klirens ginjal 

dapat berasal dari senyawa endogen seperti kreatinin, urea, dan 

cystatinC, dapat juga yang berasal dari senyawa eksogen seperti 

inulin, iohexol dan beberapa senyawa radio aktif  (Surya, Pertiwi, & 

Masrul, 2018) 

2.1.5   Kreatinin 

Kreatinin merupakan hasil metabolisme dari kreatin dan 

fosfokreatin. Kreatinin memiliki berat molekul 113-Da (Dalton). 

Kreatinin difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubular. 

Kreatinin plasma disintesis di otot skelet sehingga kadarnya 

bergantung pada massa otot dan berat badan. Nilai normal kadar 
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kreatinin serum pada tikus yaitu 0,2 - 0,5 mg/dl (Anna, Fauziah, & 

Firdus, 2017). 

Proses awal biosintesis kreatin berlangsung di ginjal yang 

melibatkan asam amino arginin dan glisin. Kreatin diubah menjadi 

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

tidak ada mekanisme reuptake oleh tubuh, sehingga sebagian besar 

kreatinin diekskresi lewat ginjal. Jika terjadi disfungsi renal maka 

kemampuan filtrasi kreatinin akan berkurang dan kreatinin serum 

akan meningkat (Alfonso, Mongan, & Memah, 2016).  

Peningkatan kadar kreatinin serum dua kali lipat 

mengindikasikan adanya penurunan fungsi ginjal sebesar 50%, 

demikian juga peningkatan kadar kreatinin serum tiga kali lipat 

merefleksikan penurunan fungsi ginjal sebesar 75% (Alfonso, 

Mongan, & Memah, 2016). Kadar kreatinin merupakan indikator 

fungsi ginjal yang lebih akurat daripada Blood Urea Nitrogen 

(BUN). Kadar kreatinin dan ureum serum akan meningkat sesuai 

penurunan fungsi ginjal. Menurut malole dan pramono (1989) kadar 

kreatinin normal pada tikus adalah 0,2-0,8 mg/Dl. Sedangkan 

menurut Winarno dan Sundari (2010) mengemukakan bahwa kadar 

normal ureum Tikus Wistar adalah 11.1-19.9 mg/dL  (Amir, et al., 

2015). 

Ada beberapa penyebab peningkatan kadar kreatinin dalam 

darah, yaitu dehidrasi, kelelahan yang berlebihan, penggunaan obat 

yang bersifat toksik pada ginjal, disfungsi ginjal disertai infeksi, 
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hipertensi yang tidak terkontrol, dan penyakit ginjal (Alfonso, 

Mongan, & Memah, 2016). 

2.1.6  Ureum 

Ureum merupakan produk akhir dari metabolisme asam 

amino. Dalam katabolisme protein di pecah menjadi asam amino 

dan deaminasi ammonia. Amonia dalam proses ini di sintesis 

menjadi urea. Ureum adalah produk limbah dari pemecahan protein 

dalam tubuh. Siklus urea (disebut juga siklus ornithine) adalah 

reaksi pengubahan ammonia (NH3) menjadi urea (CO(NH2)2) 

(Loho, Rambert, & Wowor, 2016). 

Urea bersifat racun sehingga dapat membahayakan tubuh 

apabila menumpuk di dalam tubuh. Meningkatnya urea dalam darah 

dapat menandakan adanya masalah pada ginjal. Peningkatan 

nitrogen urea darah (BUN) dapat di sebabkan oleh prerenal 

(dekompensasi jantung, dehidrasi yang berlebihan, peningkatan 

katabolisme protein dan diet tinggi protein), penyebab renal 

(glomerulonephritis akut, nefritis kronis, penyakit ginjal polikistik, 

dan nekrosis tubular ) dan penyebab postrenal (semua jenis 

obstruksi pada saluran kemih, seperti batu ginjal, kelenjar prostat 

yang membesar dan tumor) ) (Loho, Rambert, & Wowor, 2016). 

Peningkatan kadar ureum darah bergantung pada tingkat 

kerusakan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG). Pada LFG sebesar 60%, 

pasien masih belum merasakan keluhan tapi sudah terjadi 

peningkatan kada urea dan kreatinin serum. Pada LFG 30%, mulai 
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terjadi keluhan seperti nokturia, badan lemah, mual, nafsu makan 

kurang, dan penurunan berat badan. Pada LFG <30% pasien 

memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata, seperti anemia, 

peningkatan tekanan darah, mual dan sebagainya, sedangkan pada 

LFG 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius 

antara lain dialisis atau transplantasi ginjal (Loho, Rambert, & 

Wowor, 2016). 

Menurut Winarno dan Sundari (2010) kadar normal ureum 

Tikus Wistar adalah 11.1-19.9 mg/dL  (Amir, et al., 2015). 

Beberapa komplikasi yang manifestasinya sesuai dengan derajat 

penurunan fungsi ginjal yang terjadi antara lain pada penurunan 

LFG sedang (30-59ml/mnt) terjadi hiperfosfatemia, hipokalcemia, 

anemia, hiperparatiroid, hipertensi dan hiperhomosistinemia, 

penurunan LFG berat (15-29ml/mnt) terjadi malnutrisi, asidosis 

metabolic, cenderung hiperkalemia, dan dislipidemia, dan pada 

penurunan fungsi LFG (<15ml/mnt) dapat terjadi gagal ginjal dan 

uremia (Loho, Rambert, & Wowor, 2016) 

2.2 Gagal Ginjal Akut 

2.2.1 Definisi 

Gagal ginjal akut merupakan suatu sindrom ditandai oleh 

penurunan yang cepat pada laju filtrasi glomerulus (LFG) dalam 

waktu beberapa hari sampai beberapa minggu disertai akumulasi zat 

sisa metabolism nitrogen. Sindrom ini sering ditemukan lewat 
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peningkatan kadar kreatinin, ureum serum, disertai dengan 

penurunan output urin  (Mohsenin, 2017). 

Cedera ginjal akut didefinisikan ketika salah satu dari 

kriteria berikut terpenuhi : Serum kreatinin naik sebesar ≥ 0,3 

mg/dL atau ≥ 26,5μmol /L dalam waktu 48 jam atau; Serum 

kreatinin meningkat ≥ 1,5 kali lipat dari nilai referensi, yang 

diketahui atau dianggap telah terjadi dalam waktu satu minggu atau; 

Output urine <0.5ml/kg/hr untuk> 6 jam berturut-turut (Mohsenin, 

2017). 

Tabel I adalah table klasifikasi gagal ginjal akut yang 

dibuat oleh Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 

pada tahun 2012. Klasifikasi dibuat berdasarkan kenaikan kadar 

kreatinin (Cr) serum dan penurunan urine output (UO). Berdasarkan 

klasifikasi tersebut kenaikan kadar kreatinin serum ≥ 0,3 mg/Dl dan 

penurunan urine output <0,5mL/kg/jam sebagai ambang definisi 

dari GGA (GGA tahap I). Penetapan batasan waktu terjadinya 

penurunan fungsi ginjal secara akut, disepakati selama maksimal 48 

jam (Mohsenin, 2017). 

Tabel 2.1 Klasifikasi Gagal Ginjal Akut Kriteria Kidney Disease: Improving 

Global Outcomes (KDIGO) 

Tahap Peningkatan SCr Kriteria UO 

1 ≥1,5-1,9 kali nilai dasar atau peningkatan ≥0,3mg/dL 

(26,5 μmol/L) 

<0,5mL/kg/jam, 

selama 6-12 jam 

2 ≥2,0-2,9 kali nilai dasar <0,5 mL/kg/jam, 
≥12 jam 

3 ≥3,0 kali nilai dasar atau  

peningkatan ≥4,0 mg/Dl (≥353,6 μmol/L) atau 
inisiasi terapi pengganti ginjal, pada pasien <18 tahun, 

penurunan LFG <35mL/min per 1,73m2 

<0,3 mL/kg/min, 

≥24 jam atau 
Anuria ≥12 jam 

 (Mohsenin, 2017). 
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2.2.2 Etiologi  

Banyak penyebab gagal ginjal akut, diklasifikasikan 

kedalam 3 hal, yaitu; prerenal, renal dan postrenal, sebagai berikut:  

Apakah sebelumnya terdapat batu, pernah mengalami trauma; 

pernah mendapat radiasi didaerah pelvik. Apakah terdapat 

hipertropi prostat. GGA Pre renal: Kelainan kelompok ini banyak 

terjadi pada kasus bedah akut. sebagai berikut:  hal-hal yang dapat 

menyebabkan kehilangan cairan misalnya; dari traktus 

gastrointestinal, drain, kehilangan incensible, diuretik, prosedur 

bedah.  GGA renal (parenkim): Kelainan ini sekunder karena 

perubahan pada glomerulus, pembuluh darah atau peradangan. 

GGA post-renal: disebabkan oleh obstruksi intrarenal dan 

ekstrarenal (Makris K & Spanou L, 2016). 

Gagal ginjal akut dapat disebabkan oleh pengunaan obat-

obatan, salah satunya adalah kotrimoksazol. Efek samping dari 

kotrimoksazol apabila digunakan dalam dosis berlebih ialah dapat 

menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut (Phazayattil GS & Shirali 

AC , 2014). 

2.2.3  Epidemiologi 

 Gagal ginjal akut (GGA) menjadi komplikasi medis 

di Negara berkembang, terutama pasien dengan latar belakang 

adanya penyakit diare, penyakit infeksi seperti malaria, 

leptospirosis, dan bencana alam seperti gempa bumi. Insidennya 

meningkat hingga 4 kali lipat di United State sejak 1988 dan 
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diperkirakan terdapat 500 per 100.000 populasi pertahun. Insiden ini 

bahkan lebih tinggi dari insiden stroke (Unitate State Renal Data 

System, 2015).  

Mortalitas pasien dengan GGA dan memerlukan 

hemodialisis masih tinggi. Angka kematian pasien Gagal Ginjal 

Kronik (GGK) adalah 30-40% walaupun sudah dikelola dengan 

baik. Jika dilakukan tindakan bedah dan anestesia nilai ini 

meningkat sampai lebih dari 60%; untuk bedah yang berat seperti 

laparatomi eksplorasi dapat mencapai 90% (Makris K & Spanou L, 

2016). 

2.2.4 Patofisiologi 

Ada tiga patofisiologi utama dari penyebab gagal ginjal 

akut yaitu penurunan perfusi ginjal (pre-renal), penyakit intrinsik 

ginjal (renal), dan obstruksi renal akut (post renal) (Awdishu & Wu, 

2017).  

Gagal Ginjal Akut Pre Renal yaitu pada hipoperfusi ginjal 

yang berat (tekanan arteri rata-rata < 70 mmHg) serta berlangsung 

dalam jangka waktu lama, maka mekanisme otoregulasi tersebut 

akan terganggu dimana arteriol afferent mengalami vasokonstriksi, 

terjadi kontraksi mesangial dan penigkatan reabsorbsi natrium dan 

air. Keadaan ini disebut prerenal atau gagal ginjal akut fungsional 

dimana belum terjadi kerusakan struktural dari ginjal (Awdishu & 

Wu, 2017). 
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Gagal Ginjal Akut Intra Renal (azotemia Intrinsik Renal) 

yaitu berdasarkan lokasi primer kerusakan tubulus penyebab gagal 

ginjal akut intra renal, yaitu : pembuluh darah besar ginjal, 

glomerulus ginjal, tubulus ginjal (nekrosi tubular akut), dan 

intersisiel ginjal (Awdishu & Wu, 2017). 

Gagal ginjal akut intra renal yang sering terjadi adalah 

nekrosi tubular akut disebabkan oleh keadaan iskemia dan 

nefrotoksin. Pada gagal ginjal renal terjadi kelainan vaskular yang 

sering menyebabkan nekrosis tubular akut. Dimana pada NTA 

terjadi kelainan vascular dan tubular. Pada kelainan vaskuler terjadi: 

Peningkatan Ca2+ sitosolik pada arteriol afferent glomerolus yang 

menyebabkan sensitifitas terhadap substansi-substansi 

vasokonstriktor dan gangguan otoregulasi; Terjadi peningkatan 

stress oksidatif yang menyebabkan kerusakan sel endotel vaskular 

ginjal, yang mengakibatkan peningkatan A-II dan ET-1 serta 

penurunan prostaglandin dan ketersediaan nitric oxide yang berasal 

dari endotelial NO-sintase; Peningkatan mediator inflamasi seperti 

tumor nekrosis faktor dan interleukin-18, yang selanjutnya akan 

meningkatkan ekspresi dari intraseluler adhesion molecule-1 dan P-

selectin dari sel endotel, sehingga peningkatan perlekatan sel radang 

terutama sel netrofil. Keadaan ini akan menyebabkan peningkatan 

radikal bebas oksigen. Kesuluruhan proses di atas secara bersama-

sama menyebabkan vasokonstriksi intrarenal yang akan 

menyebabkan penurunan GFR (Awdishu & Wu, 2017). 
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Salah satu penyebab tersering GGA intrinsik lainnya adalah 

sepsis, iskemik dan nefrotoksik baik endogenous dan eksogenous 

dengan dasar patofisiologinya yaitu peradangan, apoptosis dan 

perubahan perfusi regional yang dapat menyebabkan nekrosis 

tubular akut (NTA). Penyebab lain yang lebih jarang ditemui dan 

bisa dikonsep secara anatomi tergantung bagian major dari 

kerusakan parenkim renal : glomerulus, tubulointerstitium, dan 

pembuluh darah (Awdishu & Wu, 2017). 

GGA post-renal disebabkan oleh obstruksi intra-renal dan 

ekstrarenal. Obstruksi intrarenal terjadi karena deposisi kristal (urat, 

oksalat, sulfonamide) dan protein ( mioglobin, hemoglobin). 

Obstruksi ekstrarenal dapat terjadi pada pelvis  ureter oleh obstruksi 

intrinsic (tumor, batu, nekrosis papilla) dan ekstrinsik ( keganasan 

pada pelvis dan retroperitoneal, fibrosis) serta pada kandung kemih 

(batu, tumor, hipertrofi/ keganasan prostate) dan uretra (striktura). 

GGA postrenal terjadi bila obstruksi akut terjadi pada uretra, buli – 

buli dan ureter bilateral, atau obstruksi pada ureter unilateral dimana 

ginjal satunya tidak berfungsi (Awdishu & Wu, 2017). 

2.2.5  Gagal Ginjal Akut sebagai Efek Samping Kotrimoksazol 

Gagal ginjal akut dapat disebabkan oleh penggunaan obat-

obatan, salah satunya adalah kotrimoksazol. Efek samping dari 

kotrimoksazol apabila digunakan dalam dosis berlebih ialah dapat 

menyebabkan terjadinya agal ginjal akut (Phazayattil GS & Shirali 

AC , 2014).  
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Kotrimoksazol dapat terkonsentrasi di korteks ginjal dan 

sel-sel tubulus proksimal yang dapat menyebabkan stres oksidatif 

dan menyebabkan penurunan kapasitas antioksidan ginjal (Elias, 

Geoffrey, & Oputiri, 2014).  Peningkatan radikal bebas dan ROS 

(Reactive Oxygen Species) akan menyebabkan terjadinya kematian 

sel dimana isi-isi sel yang keluar akan berikatan dengan protein 

fibronektin didalam lumen tubular hal ini akan menyebabkan 

penyumbatan sehingga kreatinin dan ureum tidak dapat dikeluarkan 

dengan dengan baik (Kang HR, et al., 2017). 

2.3 Tanaman Kurma 

2.3.1. Taksonomi 

Secara taksonomi kurma ‘Ajwa dapat dilihat sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi   : Tracheophyta 

Subdivisi  : Spermatophytina 

Kelas   : Magnoliopsida 

Subkelas  : Arecidae 

Superordo  : Lilianae 

Ordo  : Arecales 

Famili   : Arecaceae 

Genus    : Phoenix 

Spesies  : Phoenix dactylifera L(Deshpande, et al, 

2017). 

 Kurma atau Phoenix dactylifera berasal dari bahasa 

Yunani, kata“Phoenix” yang artinya buah merah atau ungu, dan 

kata “dactylifera”berasal dari kata“daktulos” yang artinya jari, jadi 
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Phoenix dactylifera berarti buah yang bewarna merah atau ungu dan 

berbentuk seperti jari (Deshpande, et al, 2017). 

 

 
(Ghnimi, et al., 2017). 

Gambar 2.2 

Buah kurma (Phoenix dactylifera) 
 

2.3.2 Morfologi 

Pohon kurma (Phoenix dactylifera)  adalah salah satunya 

pohon buah tertua di wilayah Arab dan sangat luas dibudidayakan 

untuk buah manisnya yang dapat dimakan. Buah kurma adalah buah 

tunggal, lonjong, dan memiliki satu biji. Morfologi buah kurma 

bahwa panjang buah berkisar dari min 2,80 cm hingga maksimal 

5,92 cm. Selain itu, terdapat 5 warna dalam buah kurma kurma yaitu 

berwarna kuning cerah, kuning dengan bintik-bintik merah, oranye, 

merah terang, dan redscarlet. Diameter buah kurma 0,40 cm hingga 

1,37 cm. Kebanyakan tanaman kurma tumbuh di negara-negara 

Arab dan menjadi identitas di Negara tersebut maka seolah-olah 

kurma hanya dapat hidup di daerah tersebut.. Pada kenyataannya 

kurma dapat juga tumbuh di Indonesia sama halnya seperti di Arab  

(Ghnimi, et al., 2017) 

5,92 cm 
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(Rahmani, et al., 2014). 

Gambar 2.3 

Pohon kurma (Phoenix dactylifera) 
 

2.3.3 Jenis-Jenis Kurma 

Berbagai jenis kurma (Phoenix dactylifera) ditemukan di 

seluruh dunia terutama Khodry, Khalas, Ruthana, Sukkary, Sefri, 

Segae, Ajwa, Hilali dan Munifi. Setiap jenis kurma telah 

menunjukkan nilai obat dalam berbagai jenis pencegahan penyakit. 

Kurma dan konstituennya menunjukkan peran dalam pencegahan 

penyakit melalui aktivitas anti-oksidan, anti-inflamasi, dan anti-

bakteri (Rahmani, et al., 2014). Jenis kurma yang banyak beredar di 

Indonesia adalah kurma ‘Ajwa atau sering disebut kurma nabi, 

kurma ini berwarna gelap dan terkenal karena rasanya yang manis 

serta disebutkan dalam banyak hadits (Rodliyana MD et al., 2018) 
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(Rahmani, et al., 2014) 

Gambar 2.4 

Jenis-Jenis Kurma 
 

2.3.4 Kurma ‘Ajwa (Phoenix dactylifera L.) 

Kurma ajwa adalah jenis kurma tumbuh di Arab Saudi / Al-

Madinah Al-Munawara dan memiliki nilai signifikan dalam 

beberapa jenis penyembuhan penyakit (Rahmani, et al., 2014). Buah 

kurma jenis Ajwa, memiliki ciri berbentuk elips berdiameter 1,845 

cm, dengan berat 5,131 gr, panjang 2,459 cm, daging buah setebal 

0,466 cm, berwarna merah terang ketika belum matang dan 

berwarna coklat atau sawo matang ketika buah matang, serta tekstur 

daging lembut (Assirey, 2014). 

2.3.4.1  Manfaat Kurma ‘Ajwa (Phoenix dactylifera L.) 

 Buah kurma berperan penting dalam netralisasi 

radikal bebas dan akhirnya menekan berbagai jenis 

perkembangan penyakit. Sebuah laporan baru-baru ini 

menunjukkan bahwa ekstrak kurma mengandung aktivitas 

antioksidan, antimikroba dan anti-mutagenik. Dalam 
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penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurma 

memiliki konsentrasi polifenol tertinggi di antara buah-

buahan kering. Aktivitas antioksidan dari senyawa fenolik 

adalah hasil dari sifat redoksnya, yang dapat berperan 

penting dalam menyerap dan menetralkan radikal bebas. 

signifikan dan kemampuan antioksidan dalam menurunkan 

prevalensi dan tingkat kematian kanker yang lebih rendah. 

Selain dari manfaat yang telah disebutkan buah kurma 

juga berperan sebagai antimikroba, antiinflamasi, 

antidiabetes, dan perlindungan terhadap ginjal (Rahmani et 

al, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Rahmani, et al., 2014) 

Gambar 2.5 

Manfaat buah kurma dalam pencegahan penyakit 

     

2.3.4.2  Kandungan Kurma ‘Ajwa (Phoenix dactylifera L.) 

 ‘Ajwa merupakan salah satu buah kurma yang 

memiliki banyak keunggulan dilihat dari kandungannya. 

Kandungan nutrisi yang ada pada buah kurma ‘Ajwa yaitu: 
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Tabel 2.2. Kandungan Kimiawi Kurma ‘Ajwa (gr/100gr) 

Kandungan Kimiawi          gr/100gr 

Moisture                           22,8 

Total gula                         74,3 

Sukrosa                            3,2 

Glukosa                            51,3 
Fruktosa                           48,5 

Protein                              2,91 

Lipid                                0,47 

Ash                                 3,43 

  (Assirey, 2014) 

  Tabel 2.3. Kandungan Mineral Kurma ‘Ajwa (mg/100gr) 

Kandungan Mineral mg/100gr 

Calcium 

Phosphorus 
Pottasium 

Sodium 

Magnesium 

187 

27 
476,3 

7,5 

150 

        (Assirey, 2014) 

Tabel 2.4. Kandungan Asam Amino Kurma ‘Ajwa (mg/100gr) 

Ala 

Arg 

Asp 

Cys 
Glu 

Gly 

82 

93 

186 

- 
205 

83 

His 

Iso 

Leu 

Lys 
Met 

Phe 

26 

44 

57 

73 
27 

45 

Pro 

Ser 

Thr 

Try 
Tyr 

Val 

86 

59 

53 

44 
- 

65 

(Assirey, 2014) 

 Tabel 2.5. Kandungan Phytochemical dari bagian-bagian Kurma 

Bagian 

Daun 

Buah 
Biji 

Kulit 

Alkaloids 

+ 

+ 
+ 

+ 

Steroids 

+ 

+ 
+ 

- 

Saponins 

+ 

+ 
- 

- 

Flavonoids 

- 

+ 
- 

+ 

Tannins 

- 

+ 
- 

+ 

Carbohydrates 

+ 

+ 
+ 

+ 

Sumber: (Assirey, 2014) 
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     Tabel 2.6. Kandungan Vitamin pada Kurma ‘Ajwa 

 

Macamnya 

Vitamin A 

Vitamin B1 
Vitamin B2 

Vitamin B3 

Vitamin B5 
Vitamin B6 

Vitamin B9 

Vitamin B12 
Vitamin C 

Vitamin E 

Vitamin K 

 

Jumlah/100gr 

9 IU 

0,046 mg 
0,059 mg 

1,134 mg 

0,525 mg 
0,147 mg 

17 mcg 

- 
0,4 mg 

0,04 mg 

2,4 mcg 

     (Hammid, 2014) 

   

 Senyawa fenolik terkenal karena aktivitas 

antioksidannya yang dapat mengurangi produksi radikal 

bebas dan menurunkan stres oksidatif.  Dalam penelitian 

sebelumnya  konsentrasi senyawa fenol pada kurma 

varietas Piyarom adalah pengukuran tertinggi yaitu 355 

mg / 100 g DW. Sedangkan total senyawa fenolik dalam 

kurma Ajwa adalah 245,66 mg / 100 g DW. Di sisi lain, 

total konsentrasi fenolik yang terendah pada kurma 

varietas Deglet Noor yaitu (232 mg / 100 g DW)  (Kadum, 

et al., 2019). 
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(Kadum, et al., 2019). 

Gambar 2.6 

Total Konsentrasi Fenolik pada Berbagai Varietas Kurma 

2.4 Kotrimoksazol 

 

 

 

 

 

 

 

(Oliveira CHDM, 2019). 

Gambar 2.7 

Struktur kimia kotrimoksazol:(a) Struktur Kimia Sulfametoksazol, (b) Struktur Kimia 

Trimetoprim 

  

 Kotrimoksazol merupakan kemoterapik kombinasi dari 

trimetoprim dan sulfametoksazol yang dapat secara aktif terkonsentrasi di 

korteks ginjal dan sel-sel tubulus proksimal menyebabkan stress oksidatif 

A B 
a b 
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dan peningkatan Reactive Oksigen Spesies (ROS) sehingga terjadi 

penurunan kapasitas antioksidan ginjal (Elias, et al., 2014). Stress oksidatif 

menyebabkan perubahan pada glomerulus dan sel epitel tubulus ginjal  

(Ratliff BB et al., 2016). 

 Kotrimoksazol telah dikaitkan dengan penurunan sekresi tubulus 

kadar kreatinin, yang dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. 

Gagal ginjal akut dapat disebabkan oleh pengunaan obat-obatan, salah 

satunya adalah kotrimoksazol. Efek samping dari kotrimoksazol apabila 

digunakan dalam dosis berlebih ialah dapat menyebabkan terjadinya gagal 

ginjal akut (Phazayattil GS & Shirali AC , 2014).  

 

2.5  Hubungan Kurma dengan Kadar Ureum dan Kreatinin Serum  

 Konsentrasi polifenol yang tinggi dalam ekstrak kurma (Phoenix 

dactylifera) varietas ‘Ajwa (455,88 mg / 100 g) adalah yang tertinggi 

dibandingkan dengan verities lain berperan penting sebagai antioksidan 

dan menonaktifkan radikal bebas sehingga mencegah stress oksidatif 

(Rahmani, et al., 2014).  

Baru-baru ini sebuah studi pada hewan menunjukkan bahwa kurma 

memiliki efek perlindungan potensial melalui modulasi ekspresi sitokin 

dan laporan terbaru pada kurma Ajwa menunjukkan bahwa ekstrak 

poliphenol secara signifikan mengurangi peningkatan kreatinin plasma 

dan konsentrasi urea yang diinduksi dengan memperbaiki kerusakan 

tubular proksimal (Rahmani, et al., 2014). 


