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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Ginjal 

a. Anatomi 

                      

            Gambar 1. Anatomi Ginjal Manusia (Moore dan Agur., 2002) 

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 lapisan jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari trauma dan 

memfiksasi ginjal ( Tortora dan Derrickson., 2011). 

Ginjal memiliki korteks ginjal di bagian luar yang berwarna 

coklat gelap. Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring disebut 
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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 eksresi 

kemudian disalurkan ke tubulus kolektivus menuju pelvis ginjal 

(Tortora dan Derrickson., 2011). 

b. Fisiologi 

Ginjal adalah organ penting yang memiliki peran cukup besar 

dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Hal ini terlihat pada 

fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam 

dalam darah, pengatur keseimbangan asam basa darah dan pengatur 

eksresi bahan buangan atau kelebihan garam . Proses pengaturan 

kebutuhan keseimbangan air ini diawali oleh kemampuan bagian 

glomerulus sebagai penyaring cairan. Cairan yang tersaring kemudian 

mengalir melalui tubulus renalis yang sel – selnya menyerap semua 

bahan yang dibutuhkan (Damayanti, dkk., 2015). 

Ginjal yang tidak dirawat dengan baik dapat mengakibatkan 

penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal ( renal atau kidney failure ) adalah 

kasus penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara akut (kambuhan) 

maupun kronik (menahun). Gagal ginjal akut apabila terjadi penurunan 

fungsi ginjal berlangsung secara tiba- tiba, tetapi kemudian dapat 

kembali normal setelah penyebabnya dapat segera diatasi. Sedangkan 

gagal ginjal kronik gejalanya muncul secara bertahap, biasanya tidak 
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menimbulkan gejala awal yang jelas, sehingga penurunan fungsi ginjal 

tersebut tidak dirasakan dan berlanjut hingga tahap parah (Alam dan 

Hadibroto., 2008). 

Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume 

dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan 

mengeksresi zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal 

dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dengan 

reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di 

sepanjang tubulus ginjal.  Kelebihan zat terlarut dan air di eksresikan 

keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpulan urin (Price dan 

Wilson., 2012). 

Ginjal mendapatkan darah yang harus disaring dari arteri. 

Ginjal kemudian akan mengambil zat - zat yang berbahaya dari dari 

darah. Zat – zat yang diambil dari darah pun diubah menjadi urin. Urin 

lalu akan dikumpulkan dan dialirkan ke ureter. Setelah ureter, urin 

akan ditampung terlebih dahulu di kandung kemih. Bila orang tersebut 

merasakan keinginan berkemih dan keadaan memungkinkan, maka 

urin yang ditampung di kandung kemih akan dikeluarkan lewat uretra 

(Sherwood., 2011). 

Tiga proses utama akan terjadi di nefron dalam pembentukan 

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

dengan filtrasi sejumlah besar cairan yang hampir bebas protein dari 

kapiler glomerulus ke kapsula bowman. Kebanyakan zat dalam plasma 
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kecuali protein, difiltrasi secara bebas sehingga konsentrasinya pada 

filtrat glomerulus dalam kapsula bowman hampir sama dengan plasma. 

Awalnya zat akan difiltrasi secara bebas oleh kapiler glomerulus tetapi 

tidak difiltrasi kemudian direabsorpsi parsial, reabsorpsi lengkap dan 

kemudian akan dieksresi (Sherwood., 2011). 

2. Gagal Ginjal Kronik 

a. Definisi 

Penyakit gagal ginjal kronik merupakan penurunan fungsi 

ginjal progresif yang ireversibel ketika ginjal tidak mampu 

mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit yang 

menyebabkan terjadinya uremia dan azoternia (Bayhakki., 2012).  

Kriteria penyakit gagal ginjal kronik 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), LFG < 60 ml/menit/1,73m2 selama tiga bulan dengan atau tanpa 

kerusakan ginjal Saat faal ginjal yang masih tersisa sudah minimal 

mengakibatkan pengobatan konservatif tidak dapat memberi 

pertolongan yang diharapkan lagi (Suwitra., 2009). 
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b. Klasifikasi 

Tabel 1. Stadium dan Deskripsi dari Gagal Ginjal Kronik 

Stadium Deskripsi LFG (Laju Filtrasi 

Glomerulus) 

(ml/menit/1,73m2) 

 

Stadium 1 

 

Kerusakan ginjal dengan LFG 

normal atau meningkat 

≥ 90 

 

 

Stadium 2 

 

Kerusakan ginjal dengan 

penurunan LFG ringan 

60 - 89 

Stadium 3 

 

Kerusakan ginjal dengan 

penurunan LFG sedang 

30 - 59 

Stadium 4 

 

Kerusakan ginjal dengan 

penurunan LFG berat 

15 - 29 

Stadium 5 Gagal ginjal < 15 

           Sumber : Lewis, dkk., 2004. 

c. Patofisiologi 

Pada penyakit gagal ginjal kronik masa nefron yang berkurang 

menyebabkan masa nefron yang tersisa melakukan kompensasi 

hiperfiltrasi. Proses kompensasi ini berlangsung baik hingga sel nefron 

tak mampu melakukannya lagi dan pada akhirnya nefron ini akan 

menjadi sklerosis. Karena proses ini, maka terjadi penurunan fungsi 

nefron. Proses ini terus berlangsung dan mengakibatkan penurunan 

LFG secara progresif. Pada akhirnya pasien sudah memerlukan terapi 

pengganti ginjal (Suwitra., 2009 ). 

1) Gangguan klirens renal   

Banyak masalah yang muncul pada gagal ginjal sebagai 

akibat dari penurunan jumlah glomelurus yang berfungsi, penurunan 

laju filtrasi glomelurus/Glomerular Filtration Rate (GFR) dapat 
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didekteksi dengan mendapatkan urin 24 jam untuk pemeriksaan 

kreatinin. Penurunan GFR mengakibatkan klirens kreatinin akan 

menurun dan kadar nitrogen urea/ Blood Urea Nitrogen (BUN) akan 

meningkat. BUN tidak hanya dipengaruhi oleh gangguan renal tetapi 

dapat juga dipengaruhi oleh masukan protein dalam diet, 

katabolisme dan medikasi seperti steroid (Smeltzer dan Bare., 2008).  

2) Retensi cairan dan natrium.  

Kerusakan ginjal menyebabkan ginjal tidak mampu 

mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin. Pada gangguan ginjal 

tahap akhir respon ginjal terhadap masukan cairan dan elektrolit 

tidak terjadi. Pasien sering menahan natrium dan cairan sehingga 

menimbulkan risiko edema, gagal jantung kongesif dan hipertensi. 

Hipertensi juga terjadi karena aktivitas aksi rennin angiotensin 

kerjasama antara hormon rennin dan angiotensin meningkatkan 

aldosteron. Pasien mempunyai kecenderungan untuk kehilangan 

garam. Episode mual dan diare menyebabkan penipisan air dan 

natrium, yang semakin memperburuk status uremik (Smeltzer dan 

Bare., 2008).  

3) Asidosis  

Ketidakmampuan ginjal dalam melakukan fungsinya dalam 

mengeksresikan muatan asam (H+) yang berlebihan membuat 

asidosis metabolik. Penurunan asam akibat ketidak mampuan 

tubulus ginjal untuk menyekresikan ammonia dan mengabsorsi 
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natrium bikarbonat, penurunan eksresi fosfat dan asam organik lain 

juga terjadi. Gejala anoreksia, mual dan lelah yang sering ditemukan 

pada pasien uremia, sebagian disebabkan oleh asidosis. Gejala yang 

sudah jelas akibat asidosis adalah pernafasan kusmaul yaitu 

pernafasan yang berat dan dalam yang timbul karena kebutuhan 

untuk meningkatkan ekskresi karbondioksida, sehingga mengurangi 

keparahan asidosis (Smeltzer dan Bare., 2008).  

4) Anemia  

Anemia terjadi akibat dari produksi eritroprotein yang tidak 

adekuat, memendeknya usia sel darah merah, devisiensi nutrisi dan 

kecenderungan untuk mengalami pendarahan akibat status uremik, 

terutama dari saluran gastrointestinal. Pada pasien gagal 

ginjal,produksi eritroprotein menurun karena adanya peningkatan 

hormon paratiroid yang merangsang jaringan fibrosa dan anemia 

menjadi berat, disertai keletihan, angina dan napas sesak (Smeltzer 

dan Bare., 2008). 

5) Ketidakseimbangan kalsium dan fosfat  

Kadar serum kalsium dan fosfat tubuh memiliki hubungan 

timbal balik, jika salah satu meningkat, maka yang lain menurun dan 

demikian sebaliknya. Filtrasi glomelurus yang menurun sampai 

sekitar 25% dari normal mengakibatkan terjadi peningkatan kadar 

fosfat serum dan penurunan kadar kalsium serum. Penurunan kadar 

kalsium serum menyebabkan sekresi hormon paratiroid dari kelenjar 
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paratiroid dan akibatnya kalsium di tulang menurun dan 

menyebabkan penyakit dan perubahan pada tulang. Selain itu 

metabolit aktif vitamin D (1,25-dihidrokolekalsiferol) yang dibuat di 

ginjal menurun seiring dengan berkembangnya gagal ginjal. 

Produksi kompleks kalsium meningkat sehingga terbentuk endapan 

garam kalsium fosfat dalam jaringan tubuh. Tempat lazim 

perkembangan kalsium adalah di dalam dan di sekitar sendi 

mengakibatkan artritis, dalam ginjal menyebabkan obstruksi, pada 

jantung menyebabkan distritmia, kardiomiopati dan fibrosis paru. 

Endapan kalsium pada mata dan menyebabkan band keratopati 

(Price danWilson., 2012). 

3. Hemodialisis 

Hemodialisis merupakan terapi yang paling sering digunakan pada 

penderita gagal ginjal kronik. Tujuan utama hemodialisis adalah 

menghilangkan gejala yaitu mengendalikan uremia, kelebihan cairan dan 

ketidakseimbangan elektrolit yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik 

(Kallenbach, dkk., 2005). 

a. Pengertian 

Hemodialisis 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) (Suharyanto dan 

Madjid., 2009). 
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Frekuensi tindakan hemodialisis bervariasi tergantung 

banyaknya fungsi ginjal yang tersisa, rata –rata penderita menjalani 

tiga kali dalam seminggu. Bila dilihat berdasarkan lama pelaksanaan 

hemodialisis paling sedikit tiga sampai empat jam tiap sekali tindakan 

terapi (Brunner dan Suddath., 2006). 

b. Prinsip Hemodialisis 

Penggantian ginjal menggunakan dialisis bertujuan untuk 

mengeluarkan zat terlarut yang tidak diinginkan melalui difusi dan 

hemolfiltrasi untuk mengeluarkan air yang membawa zat terlarut yang 

tidak diinginkan tersebut. 

1) Prinsip Dialisis 

Jika darah dipisahkan dari suatu cairan dengan membran 

semipermiabel, maka elektrolit dan zat lain akan berdifusi melewati 

membran sampai tercapai kesetimbangan. Pada hemodialisis, 

digunakan membran sintetik sedangkan pada dialisis peritoneal, 

digunakan membran peritoneal (O’Callaghan., 2006). 

2) Prinsip Hemofiltrasi 

Hemofiltrasi serupa dengan filtrasi glomerulus. Jika darah 

dipompa pada tekanan hidrostatik yang lebih tinggi daripada cairan 

disisi lain membran, maka air dalam darah akan dipaksa bergerak 

melewati membran dengan cara ultrafiltrasi dengan membawa serta 

elektrolit dan zat terlarut lainnya (O’Callaghan., 2006). 
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Ultrafiltrasi merupakan proses perpindahan cairan dari 

kompartemen darah ke kompartemen dialisat melalui membran 

semipermeabel karena adanya perbedaan tekanan hidrostatik. 

Ultrafiltrasi terjadi apabila kompartemen dialisat menmiliki tekanan 

hidrostatik negatif dan kompartemen darah memiliki tekanan 

hidrostatik positif (Kallenbach, dkk., 2005). 

c. Proses Hemodialisis 

Proses hemodialisis dengan menggunakan selaput membran 

semi permiabel  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).  

Pada hemodialisis, 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). 
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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). 

Selama proses hemodialisis, darah yang kontak dengan dialiser 

dan selang dapat menyebabkan terjadinya pembekuan darah. Hal ini 

dapat mengganggu kinerja dialiser dan proses hemodialisis (Sudoyo, 

dkk., 2009). Untuk mencegah terjadinya pembekuan darah selama 

proses hemodialisis, maka perlu diberikan suatu antikoagulan agar 

aliran darah dalam dialiser dan selang tetap lancar.  Antikoagulan yang 

digunakan adalah heparin (Supeno., 2010). 
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          Gambar 2. Proses Hemodialisis 

( Sumber : US Department of Health and Human Service, 2006 ) 

d. Indikasi Hemodialisis 

Terapi hemodialisis di Indonesia secara ideal dilakukan pada 

pasien dengan laju filtrasi glomerulus < 15 ml/menit (Pernefri., 2003). 

Hemodialisis diindikasikan pada klien dalam keadaan akut yang 

memerlukan terapi dialisis jangka pendek (beberapa hari hingga 

beberapa minggu) atau klien dengan penyakit ginjal tahap akhir yang 

membutuhkan terapi jangka panjang/ permanen. Secara umum indikasi 

dilakukan hemodialisis pada gagal ginjal kronik adalah: 1) LFG kurang 

dari 15 mL/menit/1,73m2 karena mengindikasikan fungsi ekskresi 

ginjal sudah minimal, sehingga terjadi akumulasi zat toksik dalam 

darah; 2) hiperkalemia;  3) asidosis; 4) kegagalan terapi konservatif; 5) 
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kadar ureum lebih dari 200 mg/dL dan kreatinin lebih dari 6 mEq/L; 6) 

kelebihan cairan; 7) anuria berkepanjangan lebih dari 5 hari (Smeltzer 

dan Bare., 2008). 

4. Kalsium  

a. Definisi 

Kalsium (Ca2+) merupakan mineral yang paling banyak 

terdapat di dalam tubuh. Sekitar 99 % kalsium dalam tubuh ditemukan 

dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi selebihnya kalsium tersebar 

di seluruh tubuh termasuk pada cairan ekstraseluler. Kadar kalsium 

dalam darah sekitar 10 mg/dL dengan rentangan 8,8-10,4 mg/ dL. Nilai 

kadar ini harus dipertahankan agar berfungsi dengan baik (Almatsier., 

2009). 

Kalsium darah adalah kalsium yang berada dalam darah dan 

jaringan lunak. Kadar kalsium darah dan cairan sekitar sel ( cairan 

ekstraseluler) harus dikontrol dalam batas kadar yang sempit untuk 

mendapatkan fungsi fisiologis yang normal. Fungsi kalsium adalah 

membentuk tulang dan gigi yang kuat, pengaturan fungsi sel pada 

cairan ekstraseluler dan intraseluler seperti untuk transmisi syaraf, 

kontraksi otot, penggumpalan darah dan menjaga permeabilitas sel serta 

mengatur hormon – hormon dan faktor pertumbuhan (Almatsier, 2009). 

Kadar kalsium dalam darah mencerminkan kalsium total yang 

ada dalam tubuh. Kalsium total ini terdistribusi dalam tiga fraksi utama 

yaitu fraksi yang terikat protein, bebas (terionisasi) dan membentuk 
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kompleks. Fraksi yang terikat protein membentuk 40 – 48 % dari 

kalsium total. Kalsium terionisasi membentuk 45 – 50 % dari kalsium 

total dan sekitar 8 % dari kalsium total membentuk kompleks di dalam 

plasma terutama dengan bikarbonat, sitrat, laktat atau sulfat (Almatsier., 

2009). 

b. Metabolisme kalsium 

Kebutuhan asupan kalsium perhari tergantung pada umur. 

Berdasarkan saran US Dietary Reference intakes 2002, Kebutuhan 

kalsium harian pada umur 9-18 tahun membutuhkan 1.300 miligram. 

Pada orang dewasa 19-50 tahun, kebutuhan kalsium harian mencapai 

1.000 miligram (Baron., 2013). 

Di dalam tubuh, kalsium bersinergi dengan nutrisi lain. 

Vitamin D mengoptimalkan penyerapan kalsium dalam darah, vitamin 

K mengikat kalsium dalam tulang. Penyerapan kalsium dalam tubuh 

perlu bantuan vitamin D, tubuh tidak mampu menyerap kalsium 

langsung dari makanan, sehingga tubuh terpaksa mengambil kalsium 

dari tulang (Baron., 2013). 

Usaha mempertahankan kadar kalsium darah dalam keadaan 

normal tergantung pada keseimbangan antara masukan dan pengeluaran 

kalsium dari aliran darah. Kalsium diabsorbsi pada saluran cerna dan 

pengeluaran kalsium melalui saluran cerna, ginjal dan tulang. Absorbsi 

kalsium terutama terjadi di dalam usus halus yang ditingkatkan oleh 
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kerja hormon paratiroid yang sinergis serta metabolit aktif dari vitamin 

D (Baron., 2013). 

Kalsium di dalam feses terkandung dari diet yang tak 

diabsorbsi, juga kalsiumyang keluar dari plasma ke dalam usus. Dari 

masukan sehari-hari 25 mmol (1 kg) kalsium, 2.5 - 7.5 mmol (0.1 – 0.3 

g) diekskresikan ke dalam urin dan sisanya ditemukan di dalam feses. 

Hampir semua kalsium yang difiltrasi akan diabsorbsi kembali. 

Kalsium berlaku sebagai zat ambang dan bila kadar kalsium turun maka 

eksresinya ke dalam urin berhenti. Pada fungsi ginjal yang normal 

jumlah kalsium yang diekskresikan ke dalam urin meningkat karena 

kadar kalsium serum meningkat. Sekitar 2.5 mmol (0.1 g) kalsium 

hilang setiap hari pada kulit dan keringat. (Baron., 2013). 

c. Gangguan metabolisme kalsium 

Menurut Baron (2013)  kelainan yang disebabkan oleh gangguan kadar 

kalsium pada tubuh yaitu: 

1) Steatorea 

Steatorea terjadi akibat dari peningkatan hebat eksresi 

kalsium feses, ditemukan bila absorbsi kalsium berkurang  

2) Hipokalsemia 

Disebabkan oleh defisiensi masukan atau absorbsi kalsium 

karena hipoparatiroidisme atau karena kehilangan kalsium yang 

berlebihan melalui ginjal pada kerusakan tubulus atau asidosis. 

Sering hipokalsemia merupakan sindrom kegagalan ginjal kronik. 
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Hipokalsemia terlihat jg pada pankreatitis akut. Pada neonatus, hal 

ini mungkin disebabkan oleh makanan yang tinggi fosfat, sehingga 

meningkatkan kalsium didalam usus. Hipokalsemia menyebabkan 

hiperekstabilitas sistem syaraf, yang secara klinis dapat 

dipresentasikan sebagai konvulsi, serta sebagai parestesia. Efek lain 

dari hipokalsemia jangka lama adalah katarak, waktu koagulasi yang 

memanjang dan depresi mental. 

3) Hiperkalsemia 

Hiperkalsemia biasanya karena kelebihan pemecahan tulang, 

baik karena hiperparatiroidisme, maupun karena keganasan, 

termasuk mielomatosis atau kadang-kadang karena imobilisasasi. 

Penyebaran tersering adalah metastasis-metastasisosteolitik didalam 

tulang. Hal ini hanya akibat absorbsi berlebihan bila terdapat 

kelebihan dosis atau hipersensivitas terhadap vitamin D atau 

kelebihan kemasukan alkali beserta kalsium di dalam diet. 

Hiperkalsemia menyebabkan kelemahan otot, gejala-gejala 

gastrointestinalis, giddiness, haus hebat dan kelemahan yang nyata 

serta kerusakan ginjal disertai poliuria .  

Jika serum fosfat normal atau meningkat, mungkin ada 

pengendapan kalsium  fosfat pada berbagai tempat sebagai 

kalsifikasi metastatic. Gejala permukaan kalsifikasi ginjal adalah 

poliuria karena kerusakan tubulus dan kegagalan ginjal timbul jika 

hiperkalsemia memanjang. Hiperkalsemia menyebabkan 
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hiperkalsiuria dan sering menyebabkan kalkulus renalis. 

Hiperkalsemia berat membawa resiko bagi berhentinya jantung 

(cardiac arrest). 

4) Osteoporosis 

Pada osteoporosis, terdapat pengurangan massa tulang yang 

normal, matriks dan kalsium. Osteoporosis timbul jika pembentukan 

matriks tidak sempurna, walaupun konsentrasi kalsium adekuat 

untuk kalsifikasi, ini terlihat jika ada cacat fungsi osteoblast atau 

pada gangguan metabolisme protein tertentu. Bila ada efek kalsium 

yang memanjang, dekstruksi tulang mungkin meningkat dan 

gangguan tulang akibatnya dapat menyerupai osteoporosis. Pada 

osteoporosis kronika, umumnya kadar kalsium ke dalam urin dapat 

meningkat. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Kadar Kalsium 

1) Diuretik tiazid dapat mengganggu eksresi kalsium urun dan 

menyebabkan ginjal 

2) Banyak obat menyebabkan peningkatan atau penurunan kaddar 

kalsium. Suplemen kalsium yang dikonsumsi segera sebelum 

pengumpulan spesimen akan menyebabkan nilai kalsium tinggi 

palsu. 

3) Bagi pasien dengan insufisiensi ginjal menjalani dialisis, resin 

penukar ion kalsium terkadang digunakan untuk hiperkalemia. Resin 

ini dapat meningkatkan kadar kalsium. 
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4) Peningkatan kadar protein serum meningkatkan kalsium, penurunan 

protein menurunkan kalsium (Kemenkes., 2011). 

e. Pemeriksaan Kalsium 

Ada bermacam – macam metode yang dapat digunakan untuk 

menetapkan kadar kalsium darah yaitu metode Clark dan Collip, 

metode chlorinat, metode titrasi EDTA dan metode O-Cresolphthalein 

Complexon. Pada pemeriksaan kadar kalsium darah menggunakan 

metode O-cresolphthalein complexon secara photometri mempunyai 

keuntungan mudah dilakukan, tidak memerlukan waktu banyak dan 

hasilnya dapat dipercaya. Artinya pada metode ini lebih cermat dan 

efisien dibandingkan dengan metode yang lain (Nurpalah dan 

Hariyanti., 2015). 

Prinsip pemeriksaan kalsium metode O-Cresolphthalein 

complexon adalah ion kalsium akan bereaksi dengan O-Cresolphthalein 

complexon membentuk warna ungu kompleks dalam suasana alkalis. 

Intensitas warna ungu tua yang terbenttuk berbanding lurus dengan 

kadar kalsium dan diukur dengan panjang gelombang antara 550 nm – 

580 nm dengan absorbansi maksimal pada 570 nm (Nurpalah dan 

Hariyanti., 2011). 

Pemeriksaan kalsium dapat dilakukan dengan menggunakan 

plasma atau serum. 

1) Serum 
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Serum adalah cairan yang dihasilkan dari darah yang telah 

membeku. Koagulasi mengubah semua fibrinogen menjadi fibrin 

yang padat dan dalam proses mengkonsumsi faktor VIII, faktor V 

dan protrombin. Protein – protein koagulasi lainnya dan protein yang 

tidak terikat dengan hemostasis tetap berada dalam serum dengan 

kadar serupa dengan plasma. Serum normal tidak mengandung 

fibrinogen, protrombin, faktor XII, XI, IX dan VII. Apabila proses 

koagulasi berlangsung secara abnormal serum dapat mengandung 

sisa fibrinogen dan produk pemecahan fibrinogen atau protrombin 

yang belum dikonversi (Sacher dan McPherson., 2004). 

2) Plasma 

Plasma darah adalah bagian cair dari darah yang bebas dari 

sel dan berwarna kuning jernih. Plasma darah didapatkan dengan 

mencegah proses penggumpalan darah dengan cara menambahkan 

senyawa tertentu yang umum dinamai antikoagulan (Sadikin., 2001). 

Plasma merupakan komponen terbesar dari darah (Pearce., 

2008). Besar volumenya adalah 55 % dari volume darah yang terdiri 

dari 90 % berupa air dan 10 % berupa larutan protein, glukosa, 

faktor koagulasi, ion mineral, hormon dan karbondioksida (Yuni, 

2015). 

Keuntungan penggunaan plasma menurut WHO (2002) adalah : 

a) Hemat waktu 

Sampel plasma dapat disentrifugasi langsung setelah pengumpulan 
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sampel tidak seperti serum yang dikoagulasi secara lengkap setelah 

30 menit. 

b) Volume yang lebih banyak 

15 sampai 20 % lebih banyak volume plasma daripada serum yang 

didapatkan dari volume darah yang sama. 

c) Pencegahan dari gangguan koagulasi- induksi 

Pada pemakaian tabung serum, koagulasi dalam tabung primer dan 

sekunder yang sudah disentrifugasi, dapat menghalangi jarum hisap 

dari analyzer. Hal ini dapat dicegah dengan penggunaan 

antikoagulan. 

d) Pencegahan dari gangguan koagulasi- induksi 

Proses koagulasi dapat mengubah konsentrasi banyak konstituen 

dari cairan ekstraseluler melampaui batas yang diijinkan. 

5. Tabung Vakum (Vacutainer Tube ) 

Pemilihan tabung penampung spesimen darah (tabung vakum) 

menentukan kualitas spesimen yang akan diperiksa. Tabung vakum 

merupakan tabung hampa udara sehingga saat pengambilan darah akan 

menyedot sendiri dengan gaya vakum tabung. Tabung vakum terbuat dari 

kaca atau plastik bening dengan berbagai ukuran volume (Dickinson., 

2014). 

Tabung vakum akan terisi darah secara otomatis karena ada 

tekanan negatif di dalamnya. Besarnya tekanan negatif telah diukur secara 

tepat oleh produsen sehingga tabung akan menarik volume tepat sejumlah 
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darah yang ditunjukkan pada label untuk mencapai volume tersebut. Bila 

tabung kehilangan semua atau sebagaian dari tekanan negatifnya maka 

akan gagal dalam pengisian darah. Hilangnya tekanan negatif dapat terjadi 

karena penyimpanan yang tidak benar, membuka tutup tabung dan tabung 

jatuh (Kiswari., 2014). 

Tabung vakum tersedia dalam berbagai ukuran dan vuolume 

berkisar 2 – 15 ml. Ukuran tabung disesuaikan dengan volume sampel 

darah yang diinginkan, jenis pemeriksaan, jenis sampel darah (vena atau 

kapiler), usia pasien dan kondisi vena pasien (Riswanto, 2013). Tabung 

vakum dibedakan jenisnya berdasarkan warna tutup. Tabung dengan 

penutup berkode warna memberikan indikasi mengenai penambahan zat 

aditif di dalam tabung tersebut. Penambahan zat aditif bisa berupa 

antikoagulan seperti oksalat, sitrat, EDTA dan heparin (Kee., 2007).  

Antikoagulan heparin mencegah pembekuan dengan cara 

menghambat pembentukan trombin. Trombin adalah enzim yang 

dibutuhkan untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Plasma dengan 

antikoagulan heparin sering kali digunakan untuk beberapa tes kimia 

misalnya elektrolit (Kiswari., 2014). Heparin dipakai dalam pemeriksaan 

sebagai larutan atau dalam bentuk kering dan tidak mengikat kalsium. 

Heparin jarang digunakan karena harganya mahal tetapi 1 mg heparin 

dalam bentuk kering dapat menjaga membekunya 10 ml darah 

(Gandasoebrata., 2007). 
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Heparin tersedia sebagai garam natrium, lithium, dan amonium. 

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. Hanya 

diperlukan sedikit heparin untuk melapisi bagian dalam tabung 

penampung darah dan cukup untuk memberikan efek antikoagulan yang 

baik. Tabung yang mengandung hepain harus dibalikkan 8 kali setelah 

terisi darah untuk memastikan pencampuran antikoagulan dengan darah. 

(Turgeon., 2012). 

Tabung vakum (Vacutainer tube) yang diberi antikoagulan 

heparin adalah sebagai berikut : 

1) Vacutainer Heparin  

Tabung dengan tutup hijau, berisi natrium atau lithium heparin, 

umumnya digunakan untuk pemeriksaan fragilitas osmotik eritrosit, kimia 

darah (Riswanto., 2013). Vacutainer Lithium Heparin adalah salah satu 

jenis tabung penampung darah (vacutainer tube) yang mengandung 

antikoagulan lithium heparin (Dickinson., 2014).  

 

Gambar 3.Vacutainer Lithium Heparin 

( Sumber : thomassci.com ) 
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2) Plasma Separator Tube (PST) 

Plasma separator tube (PST) adalah tabung yang dilapisi oleh 

lithium heparin dan polimer berbentuk gel untuk pemisahan plasma. 

Sampel yang diperoleh dari tabung ini dapat digunakan untuk pemeriksaan 

kimia dalam plasma. Tabung plasma separator tube dapat mengurangi 

waktu dalam proses penggumpalan darah, sehingga tabung tersebut ideal 

untuk digunakan dalam prosedur STAT dan untuk pasien yang mendapat 

terapi antikoagulan (Dickinson., 2014). 

                            

Gambar 4.Vacutainer Plasma Separator Tube (PST) 

( Sumber : thomassci.com ) 

Pada tahun 1976-an, teknologi tabung berseparator diperkenalkan 

dengan komposisi bahan pengaktif bekuan silica (silica clot activator) dan 

polimer gel yang terdapat di dalam tabung dalam rangka membantu proses 

pembekuan darah dan mengurangi waktu sentrifugasi. Gel pemisah 

digunakan untuk memisahkan serum dari bekuan atau cairan plasma dari 

sel-sel darah (Furqon, dkk., 2015). 

Gel polimer terdiri dari bahan inert dan hidrofobik, yang 

merupakan bagian dari formulasi berbasis poliester. Karena kepadatan 
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tertentu yang bersifat intermediet antara serum atau plasma dan sel darah, 

komponen ini bergerak ke atas selama sentrifugasi dan menghasilkan 

pembatas fisik antara sel darah dan cairan di atasnya (Lippi, dkk., 2014) . 

 

Gambar 5. Skema pemisahan komponen sel-sel dari cairan darah 

( Sumber : Furqan, dkk., 2015 ) 

Posisi gel 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 faktor 

dari pasien sendiri misalnya sedang terapi heparin, hematokrit rendah, 

tingginya protein plasma dan berat jenis serum atau plasma. Karena berat 

jenis serum atau plasma berada pada rentang 1,026 –1,031 g/cm3 dan berat 

jenis bekuan berada pada rentang 1,092 – 1,095 g/cm3, berat jenis gel 

idealnya harus diantara 1,03 to 1,09 g/cm3. Bila berat jenis serum atau 

plasma meningkat dikarenakan hiperproteinemia atau warna radio-

contrast, serum atau plasma tersebut tidak akan terapung diatas gel 

(Furqan, dkk., 2015). 
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Fungsi gel aditif adalah untuk memberikan penghalang fisik dan 

kimia antara plasma dan sel. 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). 

Menurut Dickinson (2014) keuntungan utama pemakaian tabung 

dengan gel dibanding tabung tanpa gel adalah : 

a) Penghalang yang stabil antara plasma dan serum membuat 

stabilitas analit menjadi lebih baik.  

b) Kualitas sampel yang lebih baik 

c) Optimalisasi alur kerja yaitu waktu sentrifugasi yang singkat, 

pemrosesan sampel dan penyimpanan di tabung utama 

d) Tidak menimbulkan kebingungan untuk memindahkan ke tabung 

sekunder. 

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun tabung gel 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan tabung polos, namun perangkat 

ini tidak sepenuhnya sempurna (Bowen RAR dan Remaley AT, 2014). 

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 
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pembekuan dan pencairan sehingga dapat mengakibatkan kontaminasi sel 

darah serum atau plasma. Masalah utama yang dijelaskan sebelumnya 

termasuk ketidakstabilan gel dan ketidakcocokan analit, terutama 

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, total asam lemak bebas (FFA) dan testosterone 

serta terjadi  peningkatan palsu terhadap kalium dan vitamin B12 setelah 

re-sentrifugasi (Lippi, dkk., 2014). 

B. Landasan Teori 

Ginjal yang tidak dirawat dengan baik dapat mengakibatkan 

penyakit gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik merupakan 

penurunan fungsi ginjal progresif yang ireversibel ketika ginjal tidak mampu 

mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit 

(Bayhakki., 2012). Pasien gagal ginjal kronik memerlukan terapi pengganti 

fungsi ginjal untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Pernefri., 

2003). Hemodialisis merupakan terapi yang paling sering digunakan.  

Kalsium merupakan salah satu parameter yang diperiksa pada pasien 

gagal ginjal kronik. Untuk mencegah terjadinya pembekuan darah selama 

proses hemodialisis, maka perlu diberikan suatu antikoagulan agar aliran 

darah dalam dialiser dan selang tetap lancar. Antikoagulan yang digunakan 
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adalah heparin (Supeno., 2010). Penggunaan heparin tersebut menyebabkan 

sampel serum memerlukan waktu yang lebih lama untuk membeku 

sepenuhnya. Jika sampel didiamkan lebih dari waktu yang telah ditentukan 

(30- 60 menit) akan berpengaruh terhadap beberapa analit (Carey, dkk., 2016). 

Penggunaan sampel plasma untuk tes darah pada pasien dialisis 

dapat menghilangkan penundaan dalam pemrosesan sampel yaitu tidak perlu 

menunggu proses pembekuan, masalah teknis laboratorium terkait dengan 

pembentukan fibrin dan pengambilan sampel berulang (Carey, dkk., 2016). 

Heparin tersedia sebagai garam natrium, lithium dan amonium. 

Lithium heparin adalah bentuk heparin yang direkomendasikan karena paling 

tidak mengganggu ketika digunakan untuk melakukan tes ion (Turgeon., 

2012). Tabung vakum yang mengandung antikoagulan lithium heparin ada 

dua macam yaitu tabung tanpa gel (Lithium Heparin Tube) dan tabung 

dengan penambahan gel (Plasma Separator Tube). 

Fungsi gel aditif adalah untuk memberikan penghalang fisik dan 

kimia antara plasma dan sel. Setelah darah masuk ke dalam tabung vakum 

yang memiliki gel, dengan sekali sentrifugasi menyebabkan gel bergerak ke 

atas. Gel menjadi penghalang antara supernatan dan sel (Turgeon., 2012). 

Keuntungan penting lainnya adalah dapat meningkatkan stabilitas analit dan 

mengurangi tingkat hemolisis saat proses pemisahan (Arslan, dkk., 2017). 
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Gambar 6. Kerangka Teori 
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C. Kerangka Konsep 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Gambar 7. Kerangka Konsep 

D. Hipotesis 

Kadar kalsium pada plasma yang dibuat menggunakan tabung vacutainer 

lithium heparin dengan dan tanpa gel separator tidak berbeda pada pasien post 

hemodialisis.  

 

Variabel terikat  

Kadar kalsium 

 

Variabel pengganggu  

1. Sampel hemolisis 

2. Sampel lipemik 

3. Sampel ikterik 

 

Variabel bebas  

Penggunaan 

vacutainer tube 
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