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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Gagal Ginjal 

a. Definisi 

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) adalah suatu proses 

patofisiologi dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan 

penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel serta 

umumnya berakhir dengan gagal ginjal (Suwitra, 2009). Menurut 

Bayhakki (2012), Gagal Ginjal Kronis (GGK) merupakan penurunan 

fungsi ginjal progresif yang irreversibel ketika ginjal tidak mampu 

mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit 

yang menyebabkan terjadinya uremia dan azoternia. 

 
Gambar 1. Anatomi Ginjal 

Sumber : Chalouhy, et al., 2017.
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Kriteria gagal ginjal kronis adalah terjadi kerusakan ginjal 

lebih dari 3 bulan baik secara struktural atau fungsional dengan atau 

tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus dengan manifestasi kelainan 

patologis dan terdapat tanda kelainan ginjal baik dalam komposisi 

darah atau urin atau kelainan dalam tes pencitraan (imaging test), Laju 

Filtrasi Glomerular (LFG) < 60 ml/menit/1,73m
2
 selama tiga bulan 

dengan atau tanpa kerusakan ginjal (Suwitra, 2009). GGK merupakan 

tahap akhir dari PGK, dimana telah terjadi penurunan yang cukup 

drastis dari faal ekskresi dan faal endokrin ginjal (Rahardjo et al., 

2009). Dari berbagai jenis terapi pengganti, salah satu terapi yang 

sering digunakan adalah hemodialisa (US Department of Health and 

Human Service, 2006). 

 

b. Epidemiologi 

Pada beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, 

ditemukan adanya insidensi GGK yang cukup tinggi, diperkirakan 100 

kasus per 4 juta penduduk pertahun dan akan meningkat sekitar 8% 

setiap tahunnya. Di negara berkembang lainnya, diperkirakan terdapat 

sekitar 40-60 kasus per juta penduduk pertahun (Suwitra, 2009).  

Hal ini juga ditemukan di Malaysia, dengan populasi 18 juta, 

diperkirakan terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal setiap tahunnya. 

Sama halnya dengan Malaysia dan negara berkembang lainnya, jumlah 
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penderita GGK di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan 

pertumbuhannya sekitar 10% setiap tahun (Suwitra, 2009) 

Berdasarkan data yang didapat oleh Perhimpunan Nefrologi 

Indonesia (PERNEFRI), saat ini setidaknya terdapat 300.000 penderita 

GGK di Indonesia. Dari data di beberapa pusat nefrologi di Indonesia 

diperkirakan prevalensi PGK masing-masing berkisar 100 – 150 

perjuta penduduk (Suwitra, 2009). 

 

c. Faktor Resiko 

Gagal ginjal kronis menyerang sekitar 2 dari setiap 100.000 

orang dan dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih sering terjadi 

pada orang dewasa. Penyakit ini lebih sering menyerang pria daripada 

wanita dan lebih sering menyerang orang kulit hitam daripada kulit 

putih (Bilotta, 2012). Individu dengan riwayat penyakit DM, 

hipertensi, dan riwayat penyakit ginjal dalam keluarga lebih beresiko 

terserang GGK daripada mereka yang tidak. (National Kidney 

Foundation, 2009). 

 

d. Patofisiologi 

Patofisiologi GGK diawali dengan adanya PGK yang bersifat 

progresif. Patofisiologinya diawali dengan adanya etiologi yang 

mendasarinya, tetapi dalam proses selanjutnya perkembangan yang 

terjadi kurang lebih sama (Suwitra, 2009). Gagal ginjal kronis sering 
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berlangsung progresif melalui empat stadium. Gagal ginjal mempunyai 

laju filtrasi glomerulus sebesar 20% hingga 25% laju filtrasi normal, 

sementara penyakit ginjal stadium terminal (End-Stage Renal 

Disease/ESRD) memiliki laju filtrasi glomerulus kurang dari 20% laju 

filtrasi  normal (Kowalak, 2012). 

 
Gambar 2. Struktur Bagian-Bagian Nefron 

Sumber : Patton dan Thibodeau, 2016. 

Ketika laju filtrasi glomerulus menurun hingga 30% sampai 

40% maka terjadi asidosis metabolik yang progresif dan sekresi kalium 

dalam tubulus renal meningkat. Kadar kalium total tubuh dapat 

meningkat hingga taraf yang dapat menyebabkan kematian dan 

memerlukan dialysis (Kowalak, 2012). 

Gagal ginjal kronis meningkatkan resiko kematian akibat 

infeksi. Keadaan ini berhubungan dengan supresi imunitas diantarai sel 

dan penurunan jumlah serta fungsi limfosit dan sel-sel fagosit. 
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Ekskresi dan aktivasi hormone pada semua tingkatan akan terganggu. 

Wanita yang menderita gagal ginjal kronis dapat mengalami anovulasi, 

amenore atau tidak mampu mengandung bayinya hingga usia aterm. 

Laki-laki cenderung memiliki jumlah sperma yang berkurang dan 

mengalami impotensi (Kowalak, 2012). 

 

e. Penegakan Diagnosis 

Pendekatan diagnosis mencapai sasaran yang diharapkan bila 

dilakukan pemeriksaan yang terarah dan kronologis, mulai dari 

anamnesis, pemeriksaan fisik diagnosis dan pemeriksaan penunjang 

diagnosis rutin dan khusus (Sukandar, 2006). 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan tujuan untuk 

memastikan dan menentukan derajat penurunan faal, identifikasi 

etiologi dan menentukan perjalanan penyakit termasuk semua faktor 

pemburuk faal ginjal (Elisabet, 2013). 

1) Pemeriksaan faal ginjal 

Pemeriksaan ureum, kreatinin serum dan asam urat serum sudah 

cukup memadai sebagai uji saring untuk faal ginjal (Elisabet, 

2013). 

2) Pemeriksaan laboratorium etiologi GGK 

Analisis urin rutin, mikrobiologi urin, kimia darah, elektrolit dan 

imunodiagnosis (Elisabet, 2013). 
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3) Pemeriksaan laboratorium untuk perjalanan penyakit 

Progresivitas penurunan faal ginjal, hemopoiesis, elektrolit, 

endoktrin, dan pemeriksaan lain berdasarkan indikasi terutama 

faktor pemburuk faal ginjal (Elisabet, 2013). 

Hasil laboratorium untuk diagnosis GGK menunjukkan adanya 

peningkatan pada hasil BUN, kreatinin serum dan elektrolit (Bilotta, 

2012). Terjadi penurunan pH darah arteri dan kadar bikarbonat, kadar 

hemoglobin dan nilai hematokrit yang rendah. Terjadi hiperglikemia 

(tanda kerusakan metabolisme karbohidrat), hipertrigliseridemia dan 

kadar high-density lipoprotein yang rendah (Kowalak, 2012). Kadar 

hematokrit dan hemoglobin rendah, masa hidup sel darah merah 

berkurang dan munculnya defek trombositopenia dan trombosit 

ringan. Selain itu sekresi aldosteron meningkat (Bilotta, 2012). 

 

f. Terapi dan Pengobatan 

Pada penyakit Gagal Ginjal Kronik, terapi umum yang biasa 

dilakukan dapat berupa hemodialisa atau dialisis peritoneum, diet 

rendah protein (pada dialysis peritoneum, diet tinggi protein), diet 

tinggi kalori, rendah natrium, kalium dan fosfor (Bilotta, 2012). Selain 

itu dilakukan juga pembatasan cairan untuk mempertahankan 

keseimbangan cairan, pemberian suplemen besi dan folat atau tranfusi 

sel darah merah untuk mengatasi anemia dan pemberian eritropoietin 

sintesis untuk menstimulasi sumsum tulang agar memproduksi sel 
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darah merah, suplemen zat besi, preparat estrogen, dan desmopresin 

untuk mengatasi efek hematologi (Kowalak, 2012). 

Dialisis dilakukan untuk mengatasi hiperkalemia atau 

ketidakseimbangan cairan. Dialisis intensif dan torakosentesis untuk 

mengurangi dedema paru dan efusi pleura. Sedangkan dialisis 

peritoneal atau hemodialisa untuk membantu mengendalikan penyakit 

ginjal terminal. Selain itu dapat juga dilakukan tranplantasi ginjal yang 

biasanya merupakan terapi pilihan bila donor tersedia (Kowalak, 

2012). 

 

2. Hemodialisa 

a. Definisi 

Hemodialisa merupakan suatu proses yang digunakan pada 

pasien dalam keadaan sakit akut dan memerlukan terapi dialisis 

jangka pendek (beberapa hari hingga beberapa minggu) atau pasien 

dengan penyakit ginjal stadium akhir (End Stage Renal 

Disease/ESRD) (Suharyanto dan Madjid, 2009). Hemodialisa adalah 

suatu proses pembersihan darah dengan menggunakan alat yang 

berfungsi sebagai ginjal buatan (dialyzer) dari zat-zat yang 

konsentrasinya berlebihan di dalam tubuh. Zat-zat tersebut dapat 

berupa zat yang terlarut dalam darah, seperti toksin ureum dan kalium, 

atau zat pelarutnya, yaitu air atau serum darah (Ratnawati, 2014).  
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Hemodialisa di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dan sampai 

sekarang telah dilaksanakan di banyak rumah sakit rujukan. 

Umumnya dipergunakan ginjal buatan yang kompartemen darahnya 

adalah kapiler-kapiler selaput semipermiabel (hollow fibre kidney). 

Kualitas hidup yang diperoleh cukup baik dan panjang umur yang 

tertinggi sampai sekarang 14 tahun. Kendala yang ada adalah biaya 

yang mahal (Sudoyo, et al., 2009). 

Sebagian besar pasien membutuhkan waktu 12-15 jam 

hemodialisa setiap minggunya yang dibagi menjadi 2 atau 3 sesi 

dimana setiap sesinya berlangsung selama 3-6 jam. Kegiatan ini akan 

berlangsung terus menerus seumur hidup, kecuali jika pasien 

menjalani transplantasi ginjal (Brunner dan Suddarth, 2006). Di 

Indonesia, hemodialisa dilakukan 2 kali seminggu dengan setiap 

hemodialisa dilakukan selama 5 jam (Sudoyo, et al., 2009). 

 

b. Prinsip Hemodialisa 

Hemodialisa ini bekerja dengan prinsip kerja transpor 

(eliminasi) zat–zat terlarut (toksin uremia) dan air melalui membran 

semi-permeable (dialyzer) secara osmosis dan difusi (Sudoyo, et al., 

2009). Pada saat proses hemodialisa, darah akan dialirkan melalui 

saringan khusus (dialyzer) yang berfungsi sebagai penyaring sampah 

metabolisme dan air yang berlebih. Kemudian darah yang bersih akan 

dikembalikan ke dalam tubuh. Pengeluaran sampah dan air serta 
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garam yang berlebih akan membantu tubuh mengontrol tekanan darah 

dan kandungan kimia tubuh jadi lebih seimbang (Supeno, 2010). Pada 

hemodialisa digunakan membran sintetik sedangkan pada dialisis 

peritoneal digunakan membran peritoneal (O’Callaghan, 2009). 

 

c. Prosedur Hemodialisa 

Sebelum memulai hemodialisa, melalui tindakan pembedahan, 

pada tubuh pasien akan dibuat jalan masuk ke aliran darah (vascular 

accesspoint) (Sudoyo, et al., 2009). Akses vaskuler dipasang baik pada 

vena subklavikula, jugularis atau femoralis sesuai dengan kebijakan 

instansi. Jika akses vaskuler telah ditetapkan, darah mulai mengalir, 

dibantu oleh pompa darah (Supeno, 2010). 

Mesin dialyzer mempunyai dua kompartemen yaitu 

kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Kedua kompartemen 

tersebut, selain dibatasi oleh membran semi-permeabel, juga 

mempunyai perbedaan tekanan yang disebut sebagai trans-membran 

pressure (Sudoyo, et al., 2009). Proses hemodialisa dengan 

menggunakan selaput membran semipermiabel yang berfungsi seperti 

nefron sehingga dapat mengeluarkan produk sisa metabolisme dan 

mengoreksi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien 

gagal ginjal. Proses dialisa menyebabkan pengeluaran cairan dan sisa 

metabolisme dalam tubuh serta menjaga keseimbangan elektrolit dan 

produk kimiawi dalam tubuh (Ignatavicius dan Workman, 2010).  
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Pada hemodialisa, darah dipompa melewati satu sisi membran 

semipermeabel sementara cairan dialisat dipompa melewati dari sisi 

lain dengan arah gerakan yang berlawanan. Membran biasanya 

diletakkan di dalam wadah sebagai lembaran yang memiliki lubang di 

tengahnya. Jumlah cairan yang dikeluarkan melalui ultrafiltrasi 

dikontrol dengan mengubah tekanan hidrostatik darah dibandingkan 

dengan cairan dialisat (US Department of Health and Human Service, 

2006). 

Cairan dialisat terbuat dari konstituen esensial plasma – 

natrium, kalium, klorida kalsium, magnesium, glukosa dan suatu bufer 

seperti bikarbonat, asetat atau laktat. Darah dan dialisat mencapai 

kesetimbangan di kedua sisi membran. Dengan demikian, komposisi 

plasma dapat dikontrol dengan mengubah komposisi dialisat. 

Konsentrasi kalium dalam dialisat biasanya lebih rendah daripada 

dalam plasma sehingga memacu pergerakan kalium keluar darah. 

Heparin digunakan dalam sirkuit dialisis untuk mencegah 

penggumpalan darah. Pada pasien yang memiliki risiko perdarahan, 

prostasiklin dapat digunakan untuk hal tersebut walaupun dapat 

menyebabkan hipotensi akibat vasodilatasi (US Department of Health 

and Human Service, 2006). 
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Gambar 3. Proses Hemodialisa 

Sumber : US Department of Health and Human Service, 2006 

Selama proses hemodialisa, darah yang kontak dengan dialyzer 

dan selang dapat menyebabkan terjadinya pembekuan darah. Hal ini 

dapat mengganggu kinerja dialyzer dan proses hemodialisa (Sudoyo, 

A.W., et al., 2009). Untuk mencegah terjadinya pembekuan darah 

selama proses hemodialisa, maka perlu diberikan suatu antikoagulan 

agar aliran darah dalam dialyzer dan selang tetap lancar. Antikoagulan 

yang sering digunakan adalah heparin (Supeno, 2010). 

 

3. Vacutainer Tube (Tabung Vakum) 

Pemilihan tabung penampung spesimen darah (tabung vakum) 

menentukan kualitas spesimen yang akan diperiksa (Pramesti, 2018). 

Vacutainer adalah tabung reaksi hampa udara yang terbuat dari kaca atau 

plastik, apabila dilekatkan pada jarum, darah akan mengalir masuk ke 

dalam tabung dan berhenti mengalir ketika sejumlah volume tertentu telah 
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tercapai. Tabung ini pertama kali diciptakan oleh Joseph Kleiner pada 

tahun 1947, kemudian dipatenkan dan diproduksi secara masal oleh 

perusahaan Becton Dickinson (Bush dan Cohen, 2003). Tabung vakum 

dibedakan jenisnya berdasarkan warna tutup (Pramesti, 2018). Warna 

tutup tabung vacutainer digunakan untuk membedakan jenis antikoagulan 

dan kegunaannya dalam pemeriksaan laboratorium (Riswanto, 2013). 

Antikoagulan adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah 

sampel darah membeku. Fungsi antikoagulan untuk mecegah darah tidak 

membeku dengan cara menonaktifkan ion trombin dan protrombin 

(Permenkes RI, 2013). Ada beberapa jenis antikoagulan anorganik, 

antikoagulan biokimia, atau gel dalam tabung penampung darah. CLSI dan 

International Orgaization for Standarisasi (ISO) telah menentukan standar 

konsentrasi bahan aditif yang dimasukkan ke tabung per mililiter darah. 

Proporsi antikoagulan yang tepat adalah sesuatu yang penting untuk 

menghindari kesalahan dalam hasil tes. (Turgeon, 2012). 

 

a. Jenis-Jenis Vacutainer Tube (Tabung Vakum) 

1) Vacutainer Heparin  

Vacutainer Sodium Heparin ataupun Vacutainer Lithium 

Heparin adalah tabung plasma untuk kimia klinis dengan bahan 

aditif spray-dried sodium heparin atau lithium heparin (Becton 

Dickinson, 2013). Tabung ini bertutup warna hijau umumnya 

digunakan untuk pemeriksaan fragilitas osmotik eritrosit, kimia 
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darah (Riswanto, 2013). Heparin digunakan sebagai antikoagulan 

in vitro dan in vivo yang bertindak sebagai zat yang 

menonaktifkan faktor pembekuan darah, trombin. Ini mencegah 

koagulasi darah dengan menghambat trombin dan faktor Xa 

(Turgeon, 2012). 1 mg dapat menjaga membekunya 10 ml darah 

(Gandasoebrata, 2009).  

Heparin adalah antikoagulan umum yang digunakan dalam 

kimia dan pengujian kimia khusus (Turgeon, 2012). Dipakai 

dalam pemeriksaan sebagai larutan atau dalam bentuk kering dan 

tidak mengikat kalsium (Gandasoebrata, 2009). Heparin adalah 

satu-satunya antikoagulan yang harus digunakan dalam 

penampung darah untuk penentuan pH, gas darah, elektrolit, dan 

kalsium terionisasi. Heparin sebaiknya tidak digunakan untuk 

koagulasi atau tes hematologi (Turgeon, 2012). 

 
Gambar 4. Vacutainer Lithium Heparin 

Sumber : Thomas Scientific, 2018. 

Vacutainer Lithium Heparin adalah salah satu jenis tabung 

penampung darah (vacutainer tube) yang mengandung 
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antikoagulan lithium heparin. Untuk kimia klinis, lithium heparin 

umumnya lebih disukai daripada natrium heparin (Becton 

Dickinson, 2013). Lithium heparin adalah bentuk heparin yang 

direkomendasikan untuk digunakan karena paling tidak mungkin 

mengganggu ketika melakukan tes untuk ion lain. Lithium 

heparin pada dasarnya bebas dari ion asing (Turgeon, 2012). 

Tabung yang mengandung heparin harus dibolak-balikkan 8-10 

kali setelah terisi darah untuk memastikan pencampuran 

antikoagulan dengan darah dan untuk menghindari microclotting 

(Becton Dickinson, 2013). 

 

2) Plasma Separator Tube  

Plasma Lithium Heparin (PST) adalah tabung dengan 

tutup hijau terang, berisi gel separator dengan antikoagulan 

lithium heparin. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia 

darah (Riswanto, 2013).  

 
Gambar 5. Vacutainer Plasma Separator Tube (PST) 

Sumber : Thomas Scientific, 2018.  
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Gel pemisah digunakan untuk memisahkan serum dari 

bekuan atau cairan plasma dari sel-sel darah (Furqon, et al., 

2015). Gel dari sebagian besar tabung darah terdiri dari bahan 

inert dan hidrofobik, yang merupakan bagian dari formulasi 

berbasis poliester. Karena kepadatan tertentu, yang bersifat 

intermediet antara serum/plasma dan sel darah, komponen ini 

bergerak ke atas selama sentrifugasi, dan menghasilkan pembatas 

fisik antara sel darah dan cairan diatasnya (Lippi et.al., 2014). 

 
Gambar 6. Skema pemisahan komponen sel dari cairan darah 

Sumber : Kunshan et.al., 2012. 

Posisi jel setelah pemusingan dipengaruhi oleh berbagai 

karakteristik tabung, seperti berat jenis, tekanan, viskositas, 

densitas dan bahan tabung. Selain itu dapat pula disebabkan oleh 

pengaruh suhu, kecepatan sentrifugasi, aselerasi dan deselerasi, 

penyimpanan dan factor dari pasien sendiri misalnya sedang 

terapi heparin, hematokrit rendah, tingginya protein plasma dan 

berat jenis serum/plasma. Karena berat jenis serum/plasma berada 

pada rentang 1,026 – 1,031 g/cm3 dan berat jenis bekuan berada 
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pada rentang 1,092 – 1,095 g/cm3, berat jenis jel idealnya harus 

diantara 1,03 to 1,09 g/cm3 (Furqon, et al., 2015). Menurut 

Spiritus, et al. (2003), bila berat jenis serum/plasma meningkat 

dikarenakan hiperproteinemia, serum/plasma tersebut tidak akan 

terapung diatas jel (Furqon, et al., 2015). 

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Vacutainer dengan gel separator 

Gel inert memisahkan plasma dan sel sehingga mencegah 

kontaminasi plasma dari komponen sel (Becton Dickinson, 2013). 

Penggunaannya menawarkan manfaat yang signifikan dalam 

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan spesimen pada tabung 

primer. Setelah darah masuk ke dalam tabung vacutainer yang 

memiliki gel, dengan sekali sentrifugasi maka menyebabkan gel 

viskositasnya menurun, memungkinkannya untuk bergerak atau 

mengalir keatas. Setelah sentrifugasi berhenti, gel menjadi penghalang 

tak bergerak antara supernatan dan sel (Turgeon, 2012). 

Keuntungan utama tabung gel (separator tube) dibandingkan 

tabung non-gel adalah :  

1) Pembatas yang stabil antara plasma dan sel, oleh karena itu 

stabilitas analit lebih baik (Becton Dickinson, 2013). 

2) Kualitas sampel yang lebih baik (Becton Dickinson, 2013). 
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3) Karena adanya penghalang fisik berupa gel yang stabil antara 

plasma atau serum dan sel-sel darah di bawahnya dapat diperoleh 

dengan satu langkah sentrifugasi (Lippi, et.al., 2014). 

4) Optimalisasi alur kerja : waktu sentrifugasi singkat, pengolahan 

sampel dan pengumpulan sampel di tabung utama (Becton 

Dickinson, 2013). 

5) Tidak ada kemungkinan kebingungan/kesalahan karena 

penggunaan sekunder tabung (Becton Dickinson, 2013).. 

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun tabung gel 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan tabung polos, namun 

perangkat ini tidak sepenuhnya sempurna. Satu-satunya keterbatasan 

utama yang dinyatakan oleh pabrik pembuatnya tentang penanganan 

sampel adalah bahwa separator tube yang memiliki gel tidak boleh 

dibekukan karena komposisi fisik gel dapat berubah setelah 

pembekuan dan pencairan sehingga dapat mengakibatkan kontaminasi 

sel darah serum atau plasma (Lippi, et al., 2014). 

Beberapa masalah lainya adalah ketidakstabilan gel dan 

ketidakcocokan analit disebabkan oleh flotasi gel separator yang tidak 

sesuai pada sampel pasien, ketidakstabilan fisik dari poliester berbasis 

polimer dalam kondisi suhu ekstrim, pelepasan pelumas dan surfaktan 

organosilicone yang dapat mengganggu pemeriksaan imunologi 

tertentu, adsorpsi gel penghalang terhadap sejumlah analit seperti 

antidepresan atau benzodiazepine, tiroksin bebas (fT4) dan transferin, 
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total asam lemak bebas (FFA) dan testosterone serta terjadi  

peningkatan palsu terhadap kalium dan vitamin B12 setelah re-

sentrifugasi (Lippi et.al., 2014). 

 

4. Klorida (Cl
-
) 

a. Pendahuluan 

Menurut Anas (2009), elektrolit darah adalah zat kimia yang 

menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika 

berada dalam larutan. Ion terbagi menjadi anion dan kation tergantung 

mereka bergerak dalam medan listrik menuju katode atau anode yang 

menunjukkan mereka mempunyai muatan positif atau negatif 

(Mokoagow, 2017). Ion bermuatan positif disebut kation dan ion 

bermuatan negatif disebut anion (Yaswir dan Ferawati, 2012). 

Dalam keadaan normal, kadar kation dan anion seimbang, 

sehingga keberdayaan (potensial) listrik cairan tubuh bersifat netral 

(Yustiani, et al., 2009). Pemeliharaan tekanan osmotik dan distribusi 

beberapa kompartemen cairan tubuh manusia adalah fungsi utama 

empat elektrolit mayor, yaitu natrium (Na+), kalium (K+), klorida  

(Cl-), dan bikarbonat (HCO3-). Pemeriksaan keempat elektrolit mayor 

tersebut dalam klinis dikenal sebagai “profil elektrolit” (Yaswir dan 

Ferawati, 2012). 

Elektrolit masuk dalam tubuh melalui makanan, minuman dan 

didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Osmolaritas cairan tubuh 
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dipengaruhi oleh kandungan elektrolit dan non elektrolit. 

Keseimbangan elektrolit merupakan suatu hal yang penting agar sel 

dan organ dapat berfungsi secara normal (Nurlaeni, et al., 2017). 

Fungsi elektrolit antara lain mempertahankan tekanan osmotik 

dan sebaran (distribusi) air di berbagai ruang (kompartemen) cairan 

tubuh, mempertahankan pH dalam keadaan terbaik (optimal), 

pengaturan (regulasi) fungsi jantung dan otot-otot lain terbaik 

(optimal), berperan dalam reaksi oksidasi-reduksi (transfer ion), dan 

berperan sebagai kofaktor enzim dalam proses katalisis (Yustiani, et 

al., 2009). 

Sebagian besar proses metabolisme memerlukan dan 

dipengaruhi oleh elektrolit. Keseimbangan keduanya disebut sebagai 

elektronetralitas. Konsentrasi elektrolit yang tidak normal dapat 

menyebabkan banyak gangguan (Yaswir dan Ferawati, 2012). 

Gangguan keseimbangan natrium, kalium dan klorida berupa hipo- 

dan hiper-. Hipo- terjadi bila konsentrasi elektrolit tersebut dalam 

tubuh turun lebih dari beberapa miliekuivalen dibawah nilai normal 

dan hiper- bila konsentrasinya meningkat diatas normal (Yaswir dan 

Ferawati, 2012).  

Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit ini dapat ditemukan 

dalam beberapa keadaan patologis, diantaranya dalam kondisi sakit 

seperti trauma, pendarahan, dehidrasi, penyakit ginjal dan 

kardiovaskular, penurunan tingkat kesadaran. Selain itu tindakan 
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medis seperti preloid untuk mencegah hipotensi pada anestesi spinal, 

suction dan nasogastric tube, tindakan pembedahan juga 

mempengaruhi kondisi keseimbangan elektrolit (Hardjoeno, 2007). 

 

b. Fisiologi Klorida 

Klorida merupakan anion utama dalam cairan ekstrasel (Klutts 

dan Scott, 2006).  Kadar klorida dalam tubuh manusia sekitar 0,15 % 

dari berat total tubuh dan utamanya ditemukan dengan sodium. 

Kurang dari 15 % dari total klorida dalam tubuh berada dalam sel 

dengan konsentrasi terbesar terdapat pada sel darah merah 

(Mokoagow, 2017). Jumlah klorida pada orang dewasa normal sekitar 

30 mEq per kilogram berat badan. Sekitar 88% klorida berada dalam 

cairan ekstraseluler dan 12% dalam cairan intrasel. Konsentrasi 

klorida pada bayi lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak dan 

dewasa (Yaswir dan Ferawati, 2012). 

Jumlah klorida dalam tubuh ditentukan oleh keseimbangan 

antara klorida yang masuk dan yang keluar. Klorida yang masuk 

tergantung dari jumlah dan jenis makanan. Kandungan klorida dalam 

makanan sama dengan natrium. Orang dewasa pada keadaan normal 

rerata mengkonsumsi 50-200 mEq klorida per hari, dan ekskresi 

klorida bersama feses sekitar 1-2 mEq perhari. Drainase lambung atau 

usus pada diare menyebabkan ekskresi klorida mencapai 100 mEq per 

hari. Kadar klorida dalam keringat bervariasi, rerata 40 mEq/L. Bila 
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pengeluaran keringat berlebihan, kehilangan klorida dapat mencapai 

200 mEq per hari (Yaswir dan Ferawati, 2012). 

Klorida berperan penting dalam memelihara keseimbangan 

asam basa tubuh dan cairan melalui pengaturan tekanan osmotik 

(Kemenkes RI, 2011). Pemeriksaan konsentrasi klorida dalam plasma 

berguna sebagai diagnosis banding pada gangguan keseimbangan 

asam-basa, dan menghitung anion gap (Klutts dan Scott, 2006). 

Perubahan konsentasi klorida dalam serum/plasma jarang 

menimbulkan masalah klinis, tetapi tetap perlu dimonitor untuk 

mendiagnosa penyakit atau gangguan keseimbangan asam-basa 

(Kemenkes RI, 2011). 

Nilai normal kadar klorida serum/plasma berkisar antara 97 - 

106 mEq/L atau 97 - 106 mmol/L dalam SI unit. Jika kadar klorida 

pada serum/plasma sudah berada di nilai kritis klorida yaitu <70 atau  

> 120 mEq/L atau mmol/L, hal tersebut perlu diwaspadai (Kemenkes 

RI, 2011). 

 

c. Gangguan Keseimbangan Klorida 

1) Hipoklorinemia 

Hipoklorinemia terjadi jika pengeluaran klorida melebihi 

pemasukan. Pada alkalosis metabolik dengan hipoklorinemia, 

defisit klorida tidak disertai defisit natrium. Hipoklorinemia 

terjadi pada gangguan yang berkaitan dengan retensi bikarbonat, 
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contohnya pada asidosis respiratorik kronik dengan kompensasi 

ginjal (Klutts dan Scott, 2006). 

2) Hiperklorinemia 

Hiperklorinemia terjadi jika pemasukan melebihi pengeluaran 

pada gangguan mekanisme homeostasis dari klorida. 

Hiperklorinemia dapat dijumpai pada kasus obstruksi kelenjar 

prostat, dehidrasi, asidosis tubular ginjal, gagal ginjal akut, 

asidosis metabolik yang disebabkan karena diare yang lama dan 

kehilangan natrium bikarbonat, diabetes insipidus, hiperfungsi 

status adrenokortikal dan penggunaan larutan salin yang 

berlebihan, alkalosis respiratorik. Asidosis hiperklorinemia 

dapat menjadi petanda pada gangguan tubulus ginjal yang luas 

(Klutts dan Scott, 2006). 

3) Implikasi klinik (Kemenkes RI, 2011) 

a) Penurunan konsentrasi klorida dalam serum dapat 

disebabkan oleh muntah, gastritis, diuresis yang agresif, 

luka bakar, kelelahan, diabetic asidosis, infeksi akut. 

Penurunan konsentrasi klorida sering terjadi bersamaan 

dengan alkalosis metabolik. 

b) Peningkatan konsentrasi klorida dalam serum dapat terjadi 

karena dehidrasi, hiperventilasi, asidosis metabolik dan 

penyakit ginjal.  

c) Nilai klorida berguna dalam menilai gangguan asam-basa 
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yang menyertai gangguan fungsi ginjal. Konsentrasi 

klorida dalam plasma dapat dijaga agar tetap mendekati 

nilai normal, walaupun dalam keadaan gagal ginjal. 

d) Konsentrasi natrium, bikarbonat dan klorida dalam serum 

dapat digunakan untuk menghitung gap anion (AG) 

sebagai berikut : 

AG = (Na
+
) – [ HCO3

-
 + Cl

-
] 

e) Gap anion lebih dari 12 mengindikasikan adanya anion 

yang tidak terukur, seperti metanol, urea, keton, laktat dan 

etilen glikol. 

 

d. Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium secara umum bertujuan membantu 

klinisi dalam menemukan (deteksi) penyakit, menetapkan diagnosis, 

menentukan prognosis, menjadi pedoman di dalam penatalaksanaan 

penderita dan pemantauan pengobatan (Yustiani, et al., 2009).  

1) Bahan Pemeriksaan 

Kebanyakan pemeriksaan laboratorium klinis dilakukan pada 

whole blood, serum atau plasma (Turgeon, 2012).  

a) Darah Utuh (Whole Blood) 

Whole Blood merupakan larutan berair yang 

mengandung molekul dan sejumlah elemen seluler dengan 

berbagai ukuran. Darah berfungsi sebagai media 
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pengangkut dan distribusi bagi tubuh dengan  mengirim 

nutrisi penting untuk jaringan dan membuang produk 

limbah. Beberapa komponen darah melakukan peran 

penting dalam pertahanan tubuh dan dalam perbaikan 

jaringan yang rusak (Baynes dan Dominiczak, 2014). 

Pemeriksaan pada whole blood biasanya dilakukan 

bersama dengan pemeriksaan pH dan gas darah dan harus 

segera diperiksa (kurang dari 1 jam) (Klutts dan Scott, 

2006). 

 

b) Serum 

Ketika koagulasi terjadi, cairan kuning pucat yang 

disebut serum akan terpisah dari bekuan dan mengapung 

di bagian atas tabung. Selama proses koagulasi, faktor-

faktor tertentu yang ada dalam sampel darah akan habis 

(Turgeon, 2012). Serum adalah supernatan yang diperoleh 

setelah sampel darah telah dibiarkan untuk membeku 

secara spontan (biasanya membutuhkan 30-45 menit) 

(Baynes dan Dominiczak, 2014).  

Susunannya hampir sama dengan plasma namun 

tidak mengandung fibrinogen yang merupakan faktor-

faktor pembekuan darah (Pranata, 2016). Selama 

pembekuan, fibrinogen diubah menjadi fibrin sebagai 
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akibat dari pembelahan proteolitik oleh thrombin (Baynes 

dan Dominiczak, 2014).  

Serum adalah substrat pilihan yang lebih 

menguntungkan selama bertahun-tahun dalam pengujian 

sampel darah untuk sebagian besar analit kimia (Carey, et 

al., 2016). Umumnya pada pemeriksaan elektrolit darah 

(Na
+
, K

+
, Cl

-
) digunakan serum sebagai spesimen 

pemeriksaan (Mokoagow, 2017). Tetapi, pada pasien 

dengan ESDR yang diterapi dengan perawatan dialysis, 

penggunaan sampel serum memberikan tantangan 

tersendiri. Sampel dari pasien-pasien dengan ESRD ini, 

setidaknya membutuhkan waktu yang lama (lebih dari 60 

menit) untuk membeku sepenuhnya (Carey, et al., 2016). 

 

c) Plasma 

Plasma adalah komponen darah dalam tabung yang 

telah berisi antikoagulan yang kemudian disentrifuge 

dalam waktu tertentu dengan kecepatan tertentu sehingga 

bagian plasma dan bagian lainnya terpisah (Guder, et al., 

2009).  

Ketika seluruh darah segar dicampur dengan zat 

yang mencegah pembekuan darah, yang disebut 
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antikoagulan dan dibiarkan berdiri untuk sementara waktu, 

maka akan terbentuk tiga lapisan yang berbeda:  

i) Plasma, lapisan atas, cairan berwarna kuning jerami 

yang biasanya mewakili sekitar 55% dari total 

volume.  

ii) Buffy coat, lapisan tengah seluler keabu-abuan putih 

yang terdiri dari leukosit dan trombosit, biasanya 

sekitar 1% dari total volume.  

iii) Eritrosit, lapisan bawah, terdiri dari sel darah merah 

yang padat dan biasanya sekitar 45% dari total 

serum darah (Turgeon, 2012). 

Plasma masih mengandung fibrinogen karena 

penambahan antikoagulan yang mencegah terjadinya 

pembekuan darah (Guder, et al., 2009). Untuk seorang 

dokter, plasma merupakan jendela penting dalam 

metabolisme. Karena mudah dikumpulkan, sebagian besar 

tes laboratorium diagnostik dalam biokimia, hematologi 

dan imunologi dilakukan pada sampel plasma (Baynes dan 

Dominiczak, 2014). 

Pada pemeriksaan klorida, antikoagulan yang boleh 

digunakan adalah lithium heparin. Untuk pemeriksaan 

elektrolit, serum atau plasma harus segera dipisahkan. 

Parameter Cl stabil pada suhu 20-25ºC selama 14 hari, 2-
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8ºC selama 14 hari, -20ºC selama 1 tahun  (Kemenkes RI, 

2010). 

 

2) Metode Pemeriksaan 

Klorida jarang diperiksa tersendiri tetapi basanya bersamaan 

dengan elektrolit lain (Hardjoeno, 2007). Beberapa metode 

pemeriksaan elektrolit darah diantaranya sebagai berikut : 

a) Metode Flame Emision Spectrophotometry / FES 

(Spektrofotometer Emisi Nyala) 

Selama bertahun-tahun metode untuk menganalisa 

natrium dan kalium terdiri dari flame photometry dimana 

kation-kation tersebut diukur berdasarkan intensitas garis 

speklar emisi atomik saat mendapatkan eksitasi dari sinar 

control (Mokoagow, 2017). Penggunaan spektrofotometer 

emisi nyala di laboratorium berlangsung tidak lama, 

selanjutnya penggunaannya dikombinasi dengan 

elektrokimia untuk mempertahankan penggunaan dan 

keamanan prosedurnya (Klutts dan Scott, 2006). 

Prinsip pemeriksaan spektrofotometer emisi nyala 

adalah sampel diencerkan dengan cairan pengencer yang 

berisi litium atau cesium, kemudian dihisap dan dibakar 

pada nyala gas propan. Ion natrium, kalium, litium, atau 

sesium bila mengalami pemanasan akan memancarkan 
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cahaya dengan panjang gelombang tertentu (natrium 

berwarna kuning dengan panjang gelombang 589nm, 

kalium berwarna ungu dengan panjang gelombang 768 

nm, litium 671 nm, sesium 825 nm). Pancaran cahaya 

akibat pemanasan ion dipisahkan dengan filter dan dibawa 

ke detector sinar (Klutts dan Scott, 2006).  

 

b) Metode Ion Selective Electode / ISE (Elektroda Ion 

Selektif) 

Metode ini adalah metode standar dari WHO/IFCC 

dan merupakan metode yang banyak digunakan saat ini 

(Kemenkes RI, 2010). Data dari College of American 

Pathologists (CAP) pada 5400 laboratorium yang 

memeriksa natrium dan kalium, lebih dari 99% 

menggunakan metode ISE (Klutts dan Scott, 2006).  

Metode ISE mempunyai akurasi yang baik, 

koefisien variasi kurang dari 1,5%, kalibrator dapat 

dipercaya dan mempunyai program pemantapan mutu 

yang baik. ISE ada dua macam yaitu ISE direk dan ISE 

indirek. ISE direk memeriksa secara langsung pada sampel 

plasma, serum dan darah utuh. Metode inilah yang 

umumnya digunakan pada laboratorium gawat darurat. 

Metode ISE indirek yang diberkembang lebih dulu dalam 
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sejarah teknologi ISE, yaitu memeriksa sampel yang sudah 

diencerkan (Klutts dan Scott, 2006). 

 
Gambar 7. Bagian-Bagian Alat Pengukur Kadar Elektrolit 

dengan Metode ISE 

Sumber : Instrumentation Laboratory, 2010. 

Metode ISE (Ion Selektive Elektrode) prinsip 

pemeriksaanya didasarkan pada adanya potensial muatan 

listrik yang diantara kedua elektrode (bolam, kalommel) 

(Mokoagow, 2017). Dengan mengubah aktivitas ion dalam 

larutan menjadi tegangan listrik yang dapat diukur dengan 

voltmeter atau pH-meter (Kemenkes RI, 2010). Membran 

ion selektif pada alat mengalami reaksi dengan elektrolit 

sampel. Membran merupakan penukar ion, bereaksi 

terhadap perubahan listrik ion sehingga menyebabkan 

perubahan potensial membran (Klutts dan Scott, 2006). 

Tegangan listrik yang dihasilkan tergantung pada 

logaritma konsentrasi ion sesuai dengan rumus Nernst 

(Kemenkes RI, 2010). Hasilnya kemudian dihubungkan 
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dengan amplifier dan ditampilkan oleh alat (Klutts dan 

Scott, 2006). 

 

c) Metode Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS 

(Spektrofotometer Serapan Atom) 

Prinsip pemeriksaan dengan spektrofotometer 

serapan atom adalah teknik emisi dengan elemen pada 

sampel mendapat sinar dari hollow cathode dan cahaya 

yang ditimbulkan diukur sebagai level energi yang paling 

rendah. Elemen yang mendapat sinar dalam bentuk ikatan 

kimia (atom) dan ditempatkan pada ground state (atom 

netral). Metode spektrofotometer serapan atom 

mempunyai sensitivitas spesifisitas yang lebih tinggi 

dibandingkan metode spektrofotometer nyala emisi 

(Yaswir dan Ferawati, 2012). 

 

3) Faktor Pengganggu dalam Pemeriksaan Klorida (Kemenkes RI, 

2011) 

a) Konsentrasi klorida plasma pada bayi biasanya lebih tinggi 

dibandingkan pada anak-anak dan dewasa. 

b) Beberapa obat tertentu dapat mengubah kadar klorida. 

Penggunaan obat yang dapat meninggikan kadar klorida 

atau menurunkan kadar klorida seperti thisid, furosemid, 



38 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

bikarbonat harus dihentikan sebelum pemeriksaan kadar 

klorida (Hardjoeno, 2007). 

c) Peningkatan klorida terkait dengan infus garam IV berlebih. 

 

B. Landasan Teori 

Gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir (End Stage Renal 

Disease/ESRD) merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan 

irreversible (tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme dan 

keseimbangan elektrolit), sehingga menyebabkan uremia (retensi urea dan 

sampah nitrogen lain dalam darah) (Muhammad, 2012). Dari berbagai jenis 

terapi pengganti, salah satu terapi yang sering digunakan adalah hemodialisa 

(US Department of Health and Human Service, 2006). 

Untuk mencegah terjadinya pembekuan darah selama proses 

hemodialisa, maka perlu diberikan suatu antikoagulan (biasanya heparin) agar 

aliran darah dalam dialyzer dan selang tetap lancar (Supeno, 2010). 

Penggunaan antikoagulan ini menyebabkan sampel darah untuk pemeriksaan 

post hemodialisa, dari pasien-pasien dengan ESRD membutuhkan waktu yang 

lama untuk membeku sepenuhnya (Carey, et al., 2016).  

Lithium heparin adalah bentuk heparin yang direkomendasikan untuk 

digunakan karena paling tidak mungkin mengganggu ketika melakukan tes 

untuk ion lain. Menurut Guder, et al. (2009), penggunaan plasma lithium 

heparin lebih menguntungkan bagi teknisi laboratorium karena tidak perlu 

waktu tambasuhan untuk pembekuan darah, durasi sentrifugasi juga lebih 
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pendek, mengurangi turn-around time (TAT) dan tidak ada gangguan yang 

disebabkan oleh mikrofibrin. Sampel plasma lithium heparin juga dapat 

diterima untuk sebagian besar tes kimia yang terlibat dalam perawatan pasien 

ESRD (Carey, et al., 2016). 

Penggunaan tabung vacutainer lithium heparin telah luas digunakan di 

beberapa rumah sakit dan laboratorium klinik sebagai wadah penampung 

darah saat preparasi sampel plasma lithium heparin. Namun dengan kemajuan 

teknologi, beberapa rumah sakit dan laboratorium klinik lainnya telah beralih 

menggunakan tabung Plasma Separator Tube untuk preparasi sampel plasma 

lithium heparin. 

Tabung vacutainer yang memiliki gel, dengan sekali sentrifugasi 

memungkinkan menjadikan gel sebagai penghalang tak bergerak antara 

supernatan dan sel (Turgeon, 2012). Tetapi menurut Lippi, et al. (2014), ada 

kemungkinan ketidakstabilan gel dan ketidakcocokan analit disebabkan oleh 

flotasi gel separator yang tidak sesuai pada sampel pasien. 

Melihat dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pemeriksaan kadar klorida dengan plasma lithium heparin pada pasien post 

hemodialisa yang menggunakan tabung vacutainer lithium heparin dan 

tabung Plasma separator Tube, mengingat pemeriksaan klorida merupakan 

bagian dari pemeriksaan elektrolit yang dilakukan untuk mengetahui etiologi 

dan perjalanan penyakit gagal ginjal kronis (Elisabet, 2013). 
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Bagan 1. Kerangka Teori 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

 
Bagan 2. Hubungan Antar Variabel 

 

Darah sulit membeku 
(serum sulit didapatkan) 

Plasma 
Lithium Heparin 

Vacutainer 
Lithium Heparin 

Plasma Separator Tube 

Pemeriksaan Kadar 
Klorida 

Hemodialisa Gagal Ginjal Pemberian 
antikoagulan 

Hasil Pemeriksaan 

 
Variabel Pengganggu 

 
a. Sampel hemolisis 
b. Sampel lipemik 
c. Sampel ikterik 

 

Variabel Terikat 

 

Kadar Klorida 

Variabel Bebas 
 

 
Penggunaan vacutainer 

tube 
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D. Hipotesis Penelitian 

Pemeriksaan kadar klorida pasien post hemodialisa pada sampel plasma 

lithium heparin yang dibuat menggunakan Separator Tube dan Vacutainer 

memberikan hasil yang tidak signifikan. 




