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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Tinjauan tentang Darah 

 Darah adalah jaringan cair yang terdiri atas dua bagian. Bahan cairan 

interseluler adalah yang disebut plasma dan sel-sel darah (Pearce, 2000). 

 Volume darah secara keseluruhan kira-kira satu perdua belas berat badan 

atau kira-kira 5 liter. Sekitar 55 persennya adalah cairan, sedangkan 45 persen 

sisanya terdiri atas sel darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau 

volume sel darah yang dipadatkan yang berkisar antara 40 sampai 47 persen 

(Pearce, 2000). 

2.1.1   Plasma Darah  

Adalah bagian cair darah yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit dan 

protein darah (Bakta, 2006). Plasma darah merupakan komponen cair darah yang 

terdiri dari 91% sampai 92%  air yang berperan sebagai medium transport, dan 

7% sampai 9% terdiri dari zat padat (Price, 2000). 

Plasma adalah cairan berwarna kuning yang dalam reaksi bersifat sedikit 

alkali (Pearce, 2006), dan plasma terdiri dari air 91%, protein 8,0% (albumin, 

globulin, protrombin dan fibrinogen), mineral 0,9% (natrium klorida, natrium 

bikarbonat, garam dari kalsium, fosfor, magnesium dan besi). Sisanya diisi oleh 

sejumlah bahan organik, yaitu glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatinin, 

cholesterol dan asam amino. Selain itu plasma juga berisi gas yaitu oksigen dan 

karbondioksida, hormon-hormon, enzim dan antigen (Pearce, 2000). 
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Cara mendapatkan plasma menurut Soebroto (2000) adalah dengan 

menambahkan antikoagulan ke dalam darah, jadi didalamnya masih terdapat 

fibrinogen. Sedangkan fungsi plasma adalah sebagai medium (perantara) untuk 

menyalurkan makanan, mineral, lemak, glukosa dan asam amino ke jaringan. Juga 

merupakan medium untuk mengangkut bahan buangan seperti urea, asam urat, 

dan sebagai karbondioksida (Pearce, 2000). 

2.1.2    Sel Darah 

2.1.2.1  Sel darah merah atau eritrosit 

 Berbentuk cakram bikonkaf yang tidak berinti yang kira-kira berdiameter 

8µm, tebal 2µ pada bagian tengah tebalnya 1µm atau kurang dari 1µm (Price, 

1984). Sel darah merah dibentuk di dalam sumsung tulang pendek, pipih dan tidak 

beraturan, dan jaringan kanselus pada ujung tulang pipih dan dari sumsum dalam 

batang iga-iga dan dari sternum. Perkembangan sel darah merah dalam sumsum 

tulang melalui berbagai tahap yaitu mula-mula besar dan berisi nukleus tetapi 

tidak ada hemoglobin, kemudian hemoglobin masuk dalam se darah merah dan 

akhirnya kehilangan nukleusnya dan baru kemudian diedarkan kedalam sirkulasi 

darah (Pearce, 2000). 

 Komponen utama sel darah merah adalah protein Hb. Pembentukan Hb 

terjadi dalam sumsum tulang melalui semua pematangan. Sel darah merah 

memasuki sirkulasi sebagai retikulosit dari sumsum tulang sejumlah kecil. 

Hemoglobin masih dihasilkan selama satu atau dua hari. Retikulum kemudian 

larut dan menjadi sel darah merah yang matang (Price, 1984). 

 Jumlah sel darah merah kira-kira 5 juta per mm darah pada rata-rata orang 

dewasa dan berumur 120 hari. Waktu sel darah merah menua, sel ini menjadi 
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lebih kaku dan lebih rapuh dan akhirnya pecah. Hemoglobin difagositosis 

terutama dilimpa, hati dan sumsum tulang, kemudian direduksi menjadi Globin 

dan Hem. Globin masuk kembali ke dalam sumber asam amino, sedangkan besi 

dibebaskan dari hem dan sebagian besar diangkut oleh protein plasma tranferin 

kesumsum tulang untuk pembentukan sel darah merah baru. Sisa besi disimpan 

didalam dan jaringan tubuh yang lain dalam bentuk feritin dan hemosiderin. 

Simpanan ini digunakan lagi kemudian hari (Price, 1984). 

 Fungsi utama sel darah merah adalah untuk mentransport hemoglobin, 

yang selanjutnya membawa oksigen dan paru-paru ke jaringan (Guyton, 1990). 

2.1.2.2   Sel darah putih atau leukosit 

 Sel darah putih rupanya bening dan tidak berwarna. Bentuknya lebih besar 

dari sel darah merah, tetapi jumlahnya lebih kecil. Batas normal sel darah putih 

berkisar 4000-10.000/mm³. 

 Lima jenis sel darah putih yang sudah diidentifikasi dalam darah perifer 

adalah : Eosinofil (1-2%), Basofil (0,5-1%), Neutrofil (55% dari total), Limfosit 

(36%), Monosit (6%) (Price, 1984). 

Fungsi sel darah putih yaitu : 

1.  Sebagai pertahanan tubuh melawan infeksi (Price, 1984). 

2.  Memberikan perlindungan badan terhadap mikroorganisme, yaitu kemampuan 

    sebagai fagosit dan memakan bakteri hidup yang masuk ke peredaran darah . 

3.  Membantu sel trombosit dalam proses penyembuhan luka. 
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2.1.2.3   Trombosit 

 Merupakan bagian terkecil dari unsur seluler sumsung tulang dan sangat 

penting peranannya dalam hemostasis dan pembekuan. Selain itu trombosit bukan 

merupakan sel, melainkan pecahan granular sel berbentuk piringan dan tidak 

berinti (Price, 1984). 

 Trombosit berdiameter 3-4µm dan berumur kira-kira 10 hari. Kira-kira 

sepertiga berada dalam limpa sebagai sumber cadangan dan sisanya berada dalam 

sirkulasi, berjumlah antara 150.000-400.000/mm³ (Price, 1984).  

Fungsinya penting dalam penggumpalan darah : 

1.  Sebagai sumbat sementara dalam proses hemostasis. 

2.  Menghasilkan zat kimia tertentu yang menyebabkan vasokontriksi pembuluh  

      darah. 

3.  Mempertahankan integritas pembuluh darah. 

4.  Sebagai fagosit yang menelan berbagai partikel asing. 

5.  Sebagai alat transport dari substansi tertentu. 

Pemeriksaan Fungsi Trombosit 

 

1. Tes Agregasi Trombosit (TAT) 

Dalam keadaan normal transmisi cahaya pada TAT melalui PRP (Platrelet Rich 

Plasma) yang belum diberi penambahan induktor atau agonist ADP akan rendah, 

namun setelah penambahan induktor atau  agonist ADP maka transmisi cahaya 

melalui PRP (Platelet Rich Plasma) akan meningkat karena trombosit telah 

beragregasi dan mengendap. Sehingga plasma menjadi jernih dan transmisi 

cahaya dapat dibaca oleh alat TAT. 
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2. Sediaan Apus Darah Tepi 

Trombosit dalam keadan normal tidak mudah untuk berlekatan. Hal ini 

dapat dilihat pada gambaran sediaan apus darah tepi. Namun apabila  darah 

dengan anticoagulan citras tersebut diberi penambahan induktor atau agnist ADP 

kemudian didiamkan 3 menit dan dibuat sediaan apus darah tepi maka trombosit 

akan beragregasi dan akan tampak agregat atau kelompok-kelompok trombosit. 

Setelah melalui pengecatan giemsa dapat dilakukan perhitungan dengan cara 

mikroskopik (Wirawan, 2006). 

 

2.1.3  Pembentukan sel darah merah pada gagal ginjal kronik 

Sel darah merah pada pasien dengan gagal ginjal kronik juga memiliki 

waktu hidup yang pendek. Pada normalnya waktu hidup sel darah merah adalah 

120 hari, pada gagal ginjal kronik menjadi 60-90 hari. Pada pasien tanpa gagal 

ginjal, sumsum tulang belakang memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi 

sel darah merah dan mengoreksi waktu hidup sel yang pendek, tetapi respon ini 

berkurang pada pasien gagal ginjal karena defisiensi EPO. Toksin uremia juga 

berkontribusi pada apoptosis sehingga insiden anemia akan meningkat setelah 

dialisis. Terdapat beberapa studi prospektif dan observasional yang menyebutkan 

bahwa uremia berperan dalam supresi sumsum tulang belakang (Lankhorst dan 

Wish, 2010). 
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Gambar 2.1. Eritropoiesis Pada Gagal Ginjal Kronik (Lankhorst dan Wish, 

2010) 

 

2.2     Gagal Ginjal Kronik 

2.2.1  Gagal ginjal kronik (GGK) 

 Gagal ginjal kronik didefinisikan sebagai nilai laju filtrasi glomerulus yang 

berada di bawah batas normal selama lebih dari tiga bulan. Banyak penyakit yang 

dapat menyebabkan gagal ginjal kronik, termasuk glomerulonefritis (30%), 

nefritis interstisial dan nefropati refluks (20%), penyakit ginjal polikistik (10%), 

diabetes melitus (10%), hipertensi/penyakit renovaskular (10%), uropati obstruksi, 

dan penyakit-penyakit lain yang tidak diketahui (20%) (Safitri, 2003). 

 Selama gagal ginjal kronik beberapa nefron termasuk glomeruli dan tubula 

masih berfungsi, sedangkan nefron yang lain sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. 

Nefron yang masih utuh dan berfungsi mengalami hipertrofi dan menghasilkan 

filtrat dalam jumlah banyak. Reabsorpsi tubula juga meningkat walaupun laju 
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filtrasi glomerulus berkurang. Kompensasi nefron yang masih utuh dapat 

membuat ginjal mempertahankan fungsinya sampai tiga perempat nefron rusak. 

Solut dalam cairan menjadi lebih banyak dari yang dapat direabsorpsi dan 

mengakibatkan diuresis osmotik dengan poluria dan haus. Akhirnya nefron yang 

rusak bertambah dan terjadi oliguria akibat sisa metabolisme tidak di eksresikan 

(Baradero dkk, 2009). 

2.2.2   Etiologi 

 Dari data yang sampai saat ini dapat dikumpulkan oleh Indonesian Renal 

Registry (IRR) pada tahun 2007-2008 didapatkan urutan etiologi terbanyak 

sebagai berikut glomerulonefritis (25%), diabetes melitus (23%), hipertensi 

(20%), dan gagal ginjal polikistik (10%) (Roesli, 2008). 

1.  Glomerulonefritis  

Istilah glomerulonefritis digunakan untuk berbagai penyakit ginjal yang 

etiologinya tidak jelas, akan tetapi secara umum memberikan gambaran 

histopatologi tertentu pada glomerulus (Markum, 1998). Berdasarkan sumber 

terjadinya kelainan, glomerulonefritis dibedakan primer dan sekunder. 

Glomerulonefritis primer apabila penyakit dasarnya berasal dari ginjal sendiri, 

sedangkan glomerulonefritis sekunder apabila kelainan ginjal terjadi akibat 

penyakit sistemik lain seperti diabetes melitus, lupus eritematosus sistemik (LES), 

mieloma multipel, atau amiloidosis (Prodjosudjadi, 2006). 

Gambaran klinik glemerulonefritis mungkin tanpa keluhan dan ditemukan 

secara kebetulan dari pemeriksaan urin rutin atau keluhan ringan atau keadaan 

darurat medik yang harus memerlukan terapi pengganti ginjal seperti dialisis 

(Sukandar, 2006). 



12 
 

 

2.  Diabetes Melitus 

Menurut American Diabetes melitusAssiciation (2003) dalam Soegondo 

(2005) diabetes meliyus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau kedua-duanya. 

Diabetes melitus sering disebut sebagai the great imitator, karena penyakit 

ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam 

keluhan. Gejalanya sangat bervariasi. Diabetes melitus dapat timbul secara 

perlahan-lahan sehingga pasien tidak menyadari akan adanya perubahan seoerti 

minum yang menjadi lebih banyak, buang air kecil lebih sering ataupun berat 

badan yang menurun. Gejala tersebut dapat berlangsung lama tanpa diperhatikan, 

sampai kemudian orang tersebut pergi ke dokter dan diperiksa kadar gula 

darahnya (Waspadji, 1996). 

3.  Hipertensi 

Hipertensi adalah tekanan darah sistoliklebih dari 140 mmHg dan tekanan 

darah diastolik lebih dari 90 mmHg, atau bila pasien memakai obat antihipertensi 

(Mansjoer, 2001). Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua 

golongan yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui 

penyebabnya atau idiopatik, dan hipertensi sekunder atau disebut juga hipertensi 

renal (Sidabutar, 1998). 

4.  Ginjal polikistik 

Kista adalah suatu rongga yang berdinding epitel dan berisi cairan atau 

material yang semisolid. Polikistik berarti banyak kista. Pada keadaan ini dapat 

ditemukan kista-kista yang tersebar di kedua ginjal, baik di korteks maupun di 
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medula. Selain oleh karena kelainan genetik, kista dapat disebabkan oleh berbagai 

keadaan atau penyakit. Jadi ginjal polikistik merupakan kelainan genetik yang 

paling sering didapatkan. Nama lain yang lebih dahulu dipakai adalah penyakit 

ginjal polikistik dewasa (adult polycystic kidney disease), oleh karena sebagian 

besar baru bermanifestasi pada usia di atas 30 tahun. Ternyata kelainan ini dapat 

ditemukan paada fetus, bayi dan anak kecil, sehingga isitilah dominan autosomal 

lebih tepat dipakai dari pada istilah penyakit ginjal polikistik dewasa (Suhardjono, 

1998). 

 

2.2.3    Faktor risiko 

 Faktor risiko gagal ginjal kronik, yaitu pada pasien dengan diabetes 

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

dengan riwayat penyakit diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit ginjal dalam 

keluarga (Anonim, 2009). 

2.2.4    Patofisiologi 

 Penurunan fungsi ginjal yang progresif tetap berlangsung terus meskipun 

penyakit primernya telah diatasi atau telah terkontrol. Hal ini menunjukkan 

adanya mekanisme adaptasi sekunder yang sangat berperan pada kerusakan yang 

sedang belangsung pada penyakit ginjal kronik. Bukti lain yang menguatkan 

adanya mekanisme tersebut adalah adanya gambaran histologik ginjal yang sama 

pada penyakit ginjal kronik yang disebabkan oleh penyakit primer apapun. 

Perubahan dan adaptasi nefron yang tersisa setelah kerusakan ginjal yang awal 

akan menyebabkan pembentukan jaringan ikat dan kerusakan nefron yang lebih 
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lanjut. Demikian seterusnya keadaan ini berlanjut menyerupai suatu siklus yang 

berakhir dengan gagal ginjal terminal (Noer, 2006). 

2.2.5 Diagnosis 

 Pendekatan diagnosis gagal ginjal kronik (GGK) mempunyai sasaran 

berikut :  

1.  Memastikan adanya penurunan faal ginjal (LFG) 

2.  Mengejar etiologi GGK yang mungkin dapat dikoreksi 

3.  Mengidentifikasi semua faktor pemburuk faal ginjal (reversible factors) 

4.  Menentukan strategi terapi rasional 

5.  Meramalkan prognosis 

2.2.6 Tahap perkembangan Gagal Ginjal Kronik 

1. Penurunan cadangan ginjal 

a. Sekitar 40-75% nefron tidak berfungsi 

b. Laju filtarasi glomerulus 40-50% normal 

c. BUN dan kreatinin serum masih normal 

d. Pasien asimtomatik 

2. Gagal Ginjal 

a. 75-85% nefron tidak berfungsi 

b. Laju filtrasi glomerulus 20-40% normal 

c. BUN dan kreatinin serum mulai meningkat  

d. Anemia ringan dan azotemia ringan 

e. Nokturia dan poliuria 

3. Gagal Ginjal 

a. Laju filtrasi glomerulus 10-20% normal 
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b. BUN dan kreatinin serum meningkat  

c. Anemia, azotemia, dan asidosis metabolik 

d. Berat jenis urune 

e. Poliuria dan nokturia 

f. Gejala gagal ginjal 

4. End-stage renal disease 

a. Lebih dari 85% nefron tidak berfungsi 

b. Laju filtrasi glomerulus kurang dari 10% normal 

c. BUN dan kreatinin tinggi  

d. Anemia, azotemia, dan asidosis metabolik 

e. Berat jenis urine tetap 1, 010 

f. Oliguria 

g. Gejala gagal ginjal 

2.2.7 Uji Diagnostik 

 Karena CRF mempunyai efek multisistemik, banyak kelainan berat yang 

dapat diketahui dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kadar kreatinin serum 

penting dalam mengevaluasi fungsi ginjal. Kreatinin serum meningkat apabila 

sudah banyak nefron yang rusak sehingga kreatinin tidak dapat diekskresikan oleh 

ginjal. Uji ini adalah indikator yang paling spesifik untuk mengetahui fungsi 

ginjal (Baradero dkk, 2009). 

2.2.8 Pemeriksaan penunjang 

1.   Ureum  

Ureum walaupun terdapat sedikit bukti bahwa ureum bersifat toksik, ureum 

merupakan komponen bernitrogen paling melimpah yang menumpuk pada gagal 
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ginjal. Komponen ini merupakan hasil akhir metabolisme protein dan terutama 

disintesis di hati, di filtrasi dengan bebas dari glomerulus, tetapi sekitar 50% 

direabsorpsi sehingga klirens ureum lebih sedikit dari laju filtrasi glomerulus. 

Produksi ureum akibat katabolisme sel (infeksi, trauma, terapi steroid) atau 

setelah pemberian protein (dari makanan atau akibat perdarahan gastrointestinal) 

kadarnya menurun pada gagal hati. 

2.   Kreatinin  

Kreatinin berasal dari metabolisme kreatin pada otot. Tingkat produksinya 

berhubungan dengan massa otot dan hanya sedikit bergantung pada asupan 

protein. Kadar keratinin serum akan naik di atas ambang normal jika penurunan 

fungsi ginjal mencapai 50%, oleh karena itu kreatinin bukan merupakan indikator 

sensitif untuk kerusakan ginjal ringan sampai sedang. 

3.   Asam urat  

Asam urat plasma sering kali meningkat namun jarang terjadi gout secara 

klinis. Pemeriksaan penunjang hematologi biasanya menunjukkan anemia 

normositik yang merespons terhadap pemberian eritropoetin parental. Kehilangan 

darah melalui traktus gastrointestinal, defisiensi besi, vitamin B12 atau folat, 

penurunan usia eritrosit, hiperparatirodisme, dan toksisitas aluminium juga bisa 

menyebabkan anemia serta harus dipertimbangkan jika tidak ada respon terhadap 

eritropoetin. 

4.   Urinalisis  

Urinalisis harus dilakukan untuk menyingkirkan infeksi saluran kemih dan 

mencari keping selular yang menunjukkan adanya peradangan aktif pada ginjal. 
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5.   Ultrasonografi Ginjal 

Ultrasonografi ginjal menunjukkan obtruksi atau parut ginjal, dan 

memperlihatkan ukuran ginjal. Rontgen polos abdomen juga memperlihatkan 

gambaran garis pinggir ginjal, dan menyingkirkan kemungkinan kalsifikasi 

traktus renalis. Jika ukuran ginjal normal, dan jika penyebab penyakit ginjal tidak 

diketahui, maka biopsi ginjal harus dipertimbangkan. 

2.2.9 Komplikasi  

1.   Penyakit tulang  

Hipokalsemia akibat penurunan sintesis 1,25-(OH)2D3, hiperfosfatemia, dan 

resistensi terhadap kerja PTH di perifer, semuanya turut menyebabkan penyakit 

tulang renal. Terapinya dengan pembatasan fosfat (kalsium karbonat bila kalsium 

belum meningkat akibat hiperparatiroidisme tersier), dan penggunaan derivat Iα-

hidroksilasi vitamin D dosis rendah sedini mungkin. 

2.   Penyakit kardiovaskuler 

Penyakit kardiovaskuler adalah penyebab mortalitas tertinggi pada pasien 

gagal ginjal kronis. Kejadiannya mungkin mencerminkan peningkatan insidensi 

hipertensi, kelainan lipid, intoleransi glukosa, dan kelainan hemodinamik, 

termasuk hipertrofiventrikel kiri. Di antara semua itu, hipertensi mungkin 

merupakan penyakit yang paling dapat diterapi. 

3.   Anemia  

Kadar eritropoetin dalam sirkulasi rendah. Eritropoetin rekombinan parenteral 

meningkatkan kadar hemoglobin, memperbaiki toleransi terhadap aktivitas fisik, 

dan mengurangi kebutuhan tranfusi darah. Pada pasien gagal ginjal stadium lanjut 

sebelum dialisis, eritropoetin mengkoreksi anemia dan memperbaiki keadaan 
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umum, tanpa mempengaruhi tingkat penurunan fungsi ginjal. Hipertensi 

tergantung dosis terjadi pada 35% pasien dan biasanya bisa dikendalikan dengan 

obat-obat penurun tekanan darah, walaupun ensefalopati hipertensi bisa timbul 

mendadak. 

4.   Disfungsi ginjal  

Menurunnya libido dan impotensi sering terrjadi, hiperprolaktinemia 

ditemukan setidaknya sepertiga jumlah pasien, menyebabkan efek inhibisi sekresi 

gonadotropin. Kadar prolaktin bisa diturunkan dengan pemberian bromokriptin, 

walaupun sering timbul efek samping ( mual, muntah, menagtuk, hipotensi 

postural ). 

5.   Gagal ginjal stadium akhir 

Gagal ginjal stadium akhir memerlukan pengganti fungsi ginjal melalui proses 

berikut : 

a.  Hemodialisis  

b.  Dialisis peritoneal  

c.  Transplantasi ginjal ( Rubenstein dkk, 2003). 

 

2.2.9.1 Hemodialisis 

Hemodialisis adalah pengalihan darah pasien dari tubuhnya melalui 

dialiser yang terjadi secara difusi dan ultrafiltrasi, kemudian darah kembali lagi ke 

dalam tubuh pasien. Hemidialisis memerlukan akses ke sirkulasi darah pasien, 

suatu mekanisme untuk membawa darah pasien ke dan dari dializen  ( tempat 

terjadi pertukaran cairan, elektrolit, dan zat sisa tubuh ), serta dializer. 

Ada lima cara memperoleh akses ke sirkulasi darah pasien : 

1. Fistula arteriovena 
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2. Graft arteriovena 

3. Shunt ( pirai ) arteriovena eksternal 

4. Kateterisasi vena femoralis 

5. Kateterisasi vena subklavia 

2.2.9.2 Dialisis peritoneal  

Pada dialisis peritoneal, cairan pendialisis dimasukkan ke dalam rongga 

peritoneum dan peritoneum menjadi membran pendialisis. Hemodialisis 

berlangsung selama 2-4 jam, sedangkan dialisis peritoneal berlangsung 36 jam. 

Dialisis peritoneal dipakai untuk menangani gagal ginjal akut dan kronik. Dialisis 

peritoneal dapat dilakukan di rumah atau di rumah sakit. 

Keuntungan melakukan dialisis peritoneal : 

1.  Dapat memberi status nilai kimiawi darah yang stabil 

2.  Dapat di ajarkan pada pasien sehingga pasien mampu mendialisis sendiri di 

      rumah 

3. Pasien dapat mengonsumsi makanan tinggi protein karena protein ini dapat  

    hilang dalam dialisat (Baradero dkk, 2009). 

2.2.9.3 Transplantasi ginjal  

Transplantasi ginjal adalah terapi pilihan pada sebagian besar pasien, 

namun terbatas karena sedikitnya suplai organ donor ( Rubeinstein dkk, 2003 ). 


