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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Ginjal 

2.1.1 Anatomi Ginjal 

 Sistem kemih manusia terdiri dari organ pembentuk urin yaitu ginjal, serta 

struktur yang menyalurkan urin ke luar tubuh yaitu ureter, vesika urinaria, dan 

uretra. Ginjal manusia adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang 

terletak pada dinding posterior abdomen, di luar rongga peritoneum. Pada orang 

dewasa masing – masing beratnya sekitar 150 gram dan seukuran kepalan tangan. 

Arteri dan vena renalis, cairan limfatik, suplai saraf, dan ureter masing – masing 

masuk dan keluar ginjal di lekukan medial setiap ginjal, disebut sebagai hilus 

renalis. Ginjal dikelilingi oleh kapsul fibrosa yang keras untuk melindunginya.16,17 

 Bila ginjal dibagi dua dari atas ke bawah dapat terlihat dua daerah utama, 

yaitu korteks di bagian tepi dan medula di bagian tengah. Medula ginjal terbagi 

menjadi beberapa massa jaringan berbentuk kerucut yang disebut sebagai 

piramida ginjal. Dasar dari setiap piramida dimulai dari perbatasan antara korteks 

dengan medula dan apeksnya pada papilla yang menonjol ke dalam ruang pelvis 

ginjal. Batas luar pelvis terbagi menjadi kantong – kantong dengan ujung terbuka 

yang disebut kalises mayor, yang meluas ke bawah dan terbagi menjadi kalises 

minor, yang mengumpulkan urin dari tubulus setiap papilla. Dinding kalises, 

pelvis, dan ureter terdiri dari elemen kontraktil yang mendorong urin menuju 

vesika urinaria. 16 
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 Vesika urinaria atau kandung kemih (buli-buli) yang merupakan tempat 

penyimpanan urin temporer, adalah sebuah kantung berongga yang dapat 

diregangkan dan volumenya disesuaikan dengan mengubah – ubah status 

kontraktil otot polos di dindingnya. Kemudian urin dikosongkan dari kandung 

kemih secara berkala melalui uretra.17 

 Uretra adalah sebuah saluran pengeluaran urin dari kandung kemih. Pada 

wanita uretra berbentuk lurus dan pendek, berjalan secara langsung dari leher 

kandung kemih ke luar tubuh. Sedangkan uretra pria jauh lebih panjang dan 

melengkung dari kandung kemih ke luar tubuh, melewati kelenjar prostat dan 

penis. Uretra pria memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saluran pengeluaran urin 

dan saluran untuk semen dari organ reproduksi. Kelenjar prostat terletak di bawah 

leher kandung kemih dan mengelilingi uretra pria. Apabila terjadi hipertrofi 

prostat, yang sering terjadi pada usia pertengahan sampai lanjut, dapat 

menyumbat uretra secara parsial atau total, sehingga aliran urin terganggu.17 

 Darah yang mengalir ke kedua ginjal sekitar 22% dari curah jantung atau 

110 mL/menit. Arteri renalis memasuki hilus dan bercabang menjadi arteri 

interlobaris, arteri arkuata, arteri interlobularis (arteri radialis), dan arteriol aferen 

yang menuju ke kapiler glomerulus.16 

2.1.2 Fisiologi Ginjal 

 Kedua ginjal manusia berperan dalam mempertahankan stabilitas volume 

dan komposisi elektrolit cairan ekstrasel dengan menyesuaikan jumlah air dan 

berbagai konstituen plasma yang akan disimpan di dalam tubuh atau dikeluarkan 

melalui urin. Jika terdapat kelebihan air atau elektrolit tertentu di cairan ekstrasel, 



9	  	  
	  
	  

	  

misalnya garam (NaCl), ginjal dapat mengeliminasi kelebihan tersebut dalam 

urin. Jika terdapat kekurangan, ginjal dapat membatasi kehilangan zat tersebut 

melalui urin, sehingga dapat menyimpan sampai lebih banyak zat tersebut didapat 

dari makanan. Ginjal juga merupakan jalan penting untuk mengeluarkan berbagai 

zat sisa metabolik yang toksik dan senyawa asing yang tidak dapat dikeluarkan 

dalam bentuk padat dari dalam tubuh. Ginjal harus menghasilkan minimal 500 

mL urin berisi zat sisa per harinya. H2O yang dikeluarkan di urin berasal dari 

plasma darah. Kecuali pada keadaan ekstrim, ginjal mampu mempertahankan 

stabilitas lingkungan cairan internal walaupun pemasukan cairan dan elektrolit 

berubah – ubah. Selain itu ginjal juga melakukan penyesuaian dalam pengeluaran 

konstituen cairan ekstrasel melalui urin untuk mengkompensasi pengeluaran 

abnormal, misalnya melalui keringat berlebihan, muntah, diare, atau 

perdarahan.16,17 

 Berikut ini adalah fungsi spesifik ginjal manusia yang sebagian besar 

bertujuan untuk mempertahankan kestabilan lingkungan cairan internal:17 

1) Mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh. 

2) Mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion cairan ekstrasel, 

termasuk Na+, Cl-, K+, HCO3
-, Ca2+, Mg2+, SO4

-, PO4
-, dan H+. 

3) Memelihara volume plasma yang sesuai, sehingga sangat berperan 

dalam pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. 

4) Membantu memelihara keseimbangan asam-basa tubuh. 

5) Memelihara osmolaritas (konsentrasi zat terlarut) berbagai cairan 

tubuh. 
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6) Mengeskresikan produk sisa metabolisme tubuh, misalnya urea, asam 

urat, dan kreatinin. 

7) Mengeksresikan banyak senyawa asing, misalnya obat, pestisida, zat 

penambah pada makanan, dll. 

8) Mensekresikan eritropoetin untuk merangsang pembentukan eritrosit. 

9) Mensekresikan renin yang memicu reaksi penting dalam konservasi 

garam. 

10) Mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. 

 

2.2 Proses Produksi Urin 

Produksi urin terjadi di kedua ginjal manusia melalui beberapa proses. 

Proses yang pertama adalah proses filtrasi melalui dinding kapiler glomerulus ke 

dalam tubulus renalis di ginjal. Proses berikutnya adalah sekresi dan eksresi yang 

terjadi dalam tubulus renalis dan kemudian di salurkan ke dalam pelvis renalis. 

Proses ini berperan penting dalam menentukan komposisi urin sesuai kondisi 

tubuh. Dari pelvis renalis, urin dialirkan ke vesika urinaria untuk dikeluarkan 

dalam proses miksi.6 Jumlah produksi urin dewasa normal adalah 800 – 2000 

mL/hari atau 1 cc/kgBB/jam dengan jumlah intake cairan 2 L/hari.18  

2.2.1 Filtrasi Glomerulus 

 Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi cairan melalui kapiler 

glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Cairan yang difiltrasi harus melewati tiga 

lapisan yang membentuk membran glomerulus yaitu: dinding kapiler glomerulus, 

lapisan gelatinosa aseluler (membran basal), dan lapisan dalam kapsula Bowman. 
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Ketiga lapisan ini impermeabel terhadap protein plasma dan eritrosit, tetapi 

permeabel terhadap H2O dan zat terlarut lain yang ukuran molekulnya kecil. 

Kalsium dan asam lemak tidak difiltrasi secara bebas karena sebagian besar zat 

tersebut terikat pada protein plasma. Cairan hasil filtrasi disebut filtrat 

glomerulus.17  

 Glomerulus Filtration Rate (GFR) dipengaruhi oleh (1) keseimbangan 

kekuatan osmotik koloid dan hidrostatik yang bekerja melintas membran kapiler 

dan (2) koefisien filtrasi kapiler (Kf), hasil permeabilitas kapiler dan luas 

permukaan filtrasi kapiler. Kapiler glomerulus mempunyai laju filtrasi yang jauh 

lebih tinggi bila dibandingkan sebagian besar kapiler lainnya karena tekanan 

hidrostatik glomerulus yang tinggi dan Kf yang besar. GFR orang dewasa normal 

sekitar 125 mL/menit atau 180 L/hari.16,19 

 Kemampuan filtrasi glomerulus salah satunya ditentukan oleh ukuran 

molekul. Bila berat molekul suatu zat mendekati berat molekul albumin, 

kemampuan filtrasi akan menurun cepat hingga mendekati nol. Sedangkan 

elektrolit kecil seperti natrium dan senyawa organik seperti glukosa akan difiltrasi 

secara bebas.19 

 Kekuatan yang mendorong filtrasi glomerulus adalah tekanan hidrostatik 

glomerulus sendiri dan tekanan osmotik koloid kapsula Bowman. Sedangkan 

aliran darah ke ginjal ditentukan oleh sistem saraf simpatik dan dikontrol oleh 

beberapa hormon. Norepinefrin, epinefrin, dan endotelin mengakibatkan 

terjadinya konstriksi pembuluh darah renal dan menurunkan GFR. Angiotensin II 
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mengakibatkan konstriksi arteriol. Sedangkan prostaglandin dan bradikinin 

mengakibatkan terjadinya vasodilatasi dan meningkatkan GFR.16,17,19 

2.2.2 Reabsorbsi dan Sekresi Tubulus 

 Filtrat glomerulus akan memasuki tubulus proksimal ginjal, lalu ke ansa 

Henle, tubulus distal, dan duktus koligentes. Ketika filtrat glomerulus memasuki 

tubulus ginjal, zat – zat tertentu dalam filtrat direabsorbsi secara selektif dan 

kembali ke dalam darah. Reabsorbsi  glukosa dan asam amino hampir sempurna 

dari tubulus. Produk buangan kreatinin dan ureum sulit direabsorbsi sehingga 

dieksresikan dalam jumlah relatif besar.17,19 

 Proses reabsorbsi tubulus terdiri dari transpor aktif dan transpor pasif. 

Proses transpor aktif adalah proses yang membutuhkan ATP, sedangkan proses 

transpor pasif tidak. Reabsorbsi natrium adalah salah satu contoh proses transpor 

aktif. Reabsorbsi air secara pasif melalui osmosis terutama menyertai reabsorbsi 

natrium. Reabsorbsi ureum, klorida, dan zat lain melalui difusi pasif.17 

 Reabsorbsi aktif dan pasif dalam kapasitas besar terjadi pada tubulus 

proksimal ginjal. Tubulus proksimal juga merupakan tempat penting untuk sekresi 

asam dan basa organik, seperti oksalat, garam empedu, urat, dan katekolamin. 

Ginjal juga mensekresi secara langsung obat dan toksin potensial ke dalam 

tubulus untuk mengeluarkannya dari peredaran darah.16,17 

 Ansa Henle mempunyai bagian tebal dan tipis. Segmen dengan epitel tebal 

memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi dan dapat melakukan reabsorbsi aktif. 

Bagian ini impermeabel terhadap air. Sedangkan segmen yang tipis sangat 
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permeabel terhadap air, tetapi sedikit permeabel terhadap kebanyakan zat 

terlarut.16 

 Tubulus distal ginjal mempunyai karakteristik yang sama dengan segmen 

tebal ansa Henle, yaitu mereabsorbsi ion – ion termasuk natrium, kalium, dan 

klorida. Tubulus distal impermeabel terhadap air dan ureum. Tubulus distal 

bagian akhir dan tubulus koligentes kortikalis mempunyai karakteristik fungsional 

yang sama dan terdiri dari dua sel yang berbeda, yaitu sel prinsipalis dan sel 

intercalated. Sel prinsipalis mereabsorbsi air dan natrium, serta mensekresikan 

ion kalium ke dalam lumen. Sel intercalated mereabsobsi ion kalium dan 

bikarbonat, serta mensekresikan ion hidrogen.8,16,17 

 Duktus koligentes medulla merupakan bagian terakhir dari proses 

produksi urin. Duktus ini berperan penting dalam menentukan keluaran akhir dari 

air dan zat terlarut dalam urin. Permeabilitasnya diatur oleh kadar Anti Diuretic 

Hormone (ADH). Saat kadar ADH tinggi, air banyak diresorbsi ke dalam 

interstitial medulla sehingga mengurangi volume urin. Segmen ini permeabel 

ureum sehingga dapat membantu osmolalitas daerah ginjal ini, dan berperan 

dalam membentuk urin yang pekat. Duktus koligentes bagian medulla berperan 

dalam mengatur keseimbangan asam – basa dengan mensekresikan ion 

hidrogen.16 

 Kontrol hormonal meregulasi reabsorbsi tubulus. Aldosteron 

meningkatkan reabsorbsi natrium dan sekresi kalium. ADH meningkatkan 

reabsorbsi air. Peptida natriuretik atrium menurunkan reabsorbsi air dan natrium. 



14	  	  
	  
	  

	  

Hormon paratiroid meningkatkan reabsorbsi kalsium. Aktivasi sistem saraf 

simpatis juga meningkatkan reabsorbsi natrium.16,17 

 

2.3 HES  

 HES adalah larutan koloid sintetik yang menyerupai glikogen, polisakarida 

alami yang dimodifikasikan. HES memiliki pH ±5,5. Bahan dasar pembentuk 

HES adalah amilopektin, polimer glukosa dengan banyak cabang, diperoleh baik 

dari lilin jagung atau tepung kentang. Struktur dengan banyak cabang ini 

membuat HES sebagai koloid sintetik pertama dengan konfigurasi globular yang 

mirip dengan koloid albumin alami. Larutan HES 6% sama efektifnya dengan 

albumin 5% sebagai plasma expander. HES memiliki viskositas yang jauh lebih 

rendah dari pada dekstran atau gelatin, tetapi tidak serendah viskositas albumin.20 

 HES memiliki berat molekul bervariasi, yaitu dari molekul besar (≥ 400 

kD), molekul sedang (200 – 400 kD), dan molekul kecil (≤ 200 kD). Efek 

samping perdarahan lebih kecil pada HES dengan molekul kecil dibandingkan 

molekul besar.7,21 

Larutan tepung (starch) alami memiliki sifat tidak stabil dan secara cepat 

mengalami hidrolisis oleh enzim α-amilase, yaitu suatu enzim yang bertanggung 

jawab untuk proses hidrolisis. Hidroksilasi atau esterifikasi digunakan untuk 

menstabilkan larutan, memperlambat hidrolisis, dan meningkatkan molekul 

hidrofil. Hidroksilasi ini dapat terjadi pada posisi C2, C3 dan C6, namun 

hidroksietil pada molekul glukosa paling disukai pada pada C2, tetapi esterifikasi 

terjadi pada C3 atau mungkin C6.20 
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Golongan hidroksietil meningkatkan solubilitas dan berpengaruh terhadap 

α–amylase sehingga meningkatkan kecepatan reduksi hidrolisis dan berguna 

untuk durasi di intravaskular. Karakteristik HES tidak hanya pada perbedaan berat 

molekul tetapi juga pada substitusi molar (C2, C3, dan C6) dan juga derajat 

substitusinya (0.4 – 0,7). Substitusi molar merupakan derajat glukosa pada starch 

yang digantikan oleh unit hidroksietil, sedangkan derajat substitusi molar adalah 

rasio antara unit glukosa yang membawa hidroksietil dengan jumlah total unit 

glukosa. Oleh karena itu golongan hidroksietil yang berada di posisi C2 dan C6 

berperan penting walaupun hidroksietil pada posisi C2 mempunyai tingkat 

hidrolisis lebih efektif dibanding pada posisi C6.20,22 

HES merupakan polisakarida yang mirip dengan glikogen yang sangat 

dipengaruhi oleh berat molekulnya, substitusi molarnya, dan rasio C2/C6 (pola 

substitusi atom karbon pada glukosa).15,23 Jenis HES yang berbeda – beda 

berkorelasi dengan berat molekulnya antara 130 - 200 kD dengan derajat 

substitusi molarnya antara 0.4 (kanji tetra) – 0.7 (kanji heta). Larutan HES juga 

dibedakan berdasarkan konsentrasinya dalam persen (gram dalam 100 mL).24 

Eliminasi dari HES tergantung dari derajat substitusinya. Molekul HES 

yang berukuran lebih kecil dari ambang batas ginjal (60 - 70 kD) diekskresikan 

lewat urin, sementara molekul yang lebih besar akan didegradasi oleh α–amylase 

di dalam darah hingga dapat difiltrasi oleh glomerulus dan diekskresikan melalui 

urin. Sebagian HES disimpan dalam sistem retikuloendothelial dan dipecah secara 

lambat menjadi CO2 dan air. Pemberian yang banyak dan sediaan lama dengan 

berat molekul yang besar serta derajat penggantian yang tinggi (khususnya kanji 



16	  	  
	  
	  

	  

heta dan kanji heksa) berkorelasi dengan penyimpanan dalam jaringan yang 

banyak.15,24 

HES terbukti bermanfaat dalam pengelolaan pasien sepsis. HES 

melemahkan kemotaksis leukosit melalui endotelial sel, menurunkan regulasi sel 

mediator inflamasi dalam darah selama sepsis, dan memperbaiki fungsi paru 

selama endotoksemia.25 

HES, sama seperti koloid lain juga mempunyai kemampuan menjaga 

tekanan onkotik sehingga cairan lebih lama bertahan. Menurut American Thoracic 

Society (2004) dan Boldt (2004), koloid lebih cepat memulihkan perfusi jaringan 

dalam penanganan resusitasi. Sedangkan berkaitan dengan gangguan fungsi ginjal 

akut masih terdapat banyak perdebatan. Menurut Boldt,26 akibat akumulasi 

hidrolisa koloid menyebabkan obstruksi tubuler dan iskemia meduler, tetapi ada 

keterbatasan pada bukti patologis. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya 

konsentrasi tinggi akumulasi hasil hidrolisa HES didalam jaringan ginjal sehingga 

menyebabkan nekrosis jaringan (Lukasewitz, 1998).24 

Pada kasus dimana terjadi penurunan volume intravaskuler, koreksi segera 

untuk mencegah gagal ginjal akut sangat penting untuk dilakukan. Seperti telah 

banyak disebutkan bahwa pemberian cairan koloid memberikan keuntungan 

dibandingkan dengan kristaloid, pemberian HES pada pasien dengan sepsis berat 

lebih banyak dilakukan dan telah terbukti adanya lesi osmotik pada tubuler 

proksimal dan distal pada pasien yang dilakukan donor ginjal.25 Menurut  

penelitian Christian Ertmer dkk pada domba dengan syok septik akibat pemberian 

endotoksin (Salmonella thyphosa), diuresis terendah terjadi pada kelompok 
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domba yang diberi cairan HES 200 kD dibandingkan kelompok domba yang 

diberi HES 130 kD dan cairan kristaloid.13 

Efek samping HES yang menguntungkan adalah pada tekanan onkotik 

koloid, dimana HES mempunyai kemampuan untuk meningkatkan tekanan 

onkotik. Efek pada volume darah, dimana semua HES dapat meningkatkan 

volume darah namun tingkatan dan durasi efek ini bervariasi tergantung pada 

berat molekulnya. Efek menyumpal, pada penelitian Zikiria dkk pada tikus 

dengan kerusakan endotel akibat terbakar menunjukkan bahwa fraksi HES dengan 

berat molekul antara 100 – 300 kD bertindak sebagai penyumpal lebih baik 

daripada HES berat molekul < 50 kD atau > 300 kD. Efek pada aliran darah 

regional yaitu mengembalikan aliran darah regional seperti splanknik dan ginjal. 

Efek mikrosirkulasi, berbeda untuk berbagai macam HES karena menurunkan 

viskositas, mengganggu rouleaux dan menurunkan daya adesif leukosit 

berdasarkan berat molekulnya. HES menurunkan deformasi trombosit dan 

menurunkan agregasi trombosit. Efek samping HES yang merugikan antara lain 

tergantung dari berat molekul yang meliputi reaksi anafilaktik, pruritus, akumulasi 

dalam jaringan, pembatasan penggunaan pada gagal ginjal.27  

Dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa terjadinya penurunan aliran 

darah akibat volume dan perfusi yang turun dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan ginjal akut (Bagshaw 2007; Grocott 2005), dikatakan juga pemilihan 

cairan yang tepat dan cepat juga menentukan dalam mengatasi akibat ini. HES 

sebagai koloid sintesis juga memberikan peranan dalam gangguan ginjal akut, 

walaupun secara umum HES mengisi kekosongan pada volume intravaskuler 
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(Boldt 2003; Davidson 2006; Wiedermann, 2004; Wiedermann 2008). Pengaruh 

ini lebih ditekankan akibat berat molekul, derajat substitusi dan ikatan 

perbandingan C2/C6. Semakin besar berat molekul, semakin tinggi substitusi 

molarnya, dan semakin tinggi perbandingan C2/C6 akan semakin mempengaruhi 

kemampuan fungsi ginjal (Ferber 1985; Jungheinrich 2005).23 

 

2.4 Sectio Caesaria 

2.4.1 Fisiologi Kehamilan 

 Perubahan hemodinamik yang besar dimulai pada awal trimester pertama 

masa kehamilan. Peningkatan volume darah, frekuensi jantung, dan penurunan 

vaskuler sistemik menyebabkan peningkatan cardiac output yang diperlukan 

untuk mempertahankan kehamilan.22,27 

 Pada minggu ke-5 cardiac output akan meningkat untuk mengurangi 

resistensi vaskuler sistemik. Selain itu juga terjadi peningkatan denyut jantung. 

Antara minggu ke-10 dan 20 terjadi peningkatan volume plasma sehingga juga 

terjadi peningkatan preload. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron juga 

akan menyebabkan vasodilatasi dan penurunan resistensi vaskuler. Ventrikel kiri 

akan mengalami hipertrofi dan dilatasi untuk memfasilitasi perubahan cardiac 

output (CO), tetapi kontraktilitasnya tidak berubah.27 

 Volume darah akan meningkat secara progresif mulai minggu ke-6 - 8 

kehamilan dan mencapai puncaknya pada minggu ke-32 – 34 dengan perubahan 

kecil setelahnya. Volume plasma akan meningkat sekitar 40 – 45%. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron pada ginjal yang diinisiasi oleh jalur 
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renin-angiotensin dan aldosteron. Eritropoetin ginjal akan meningkatkan jumlah 

eritrosit sebanyak 20 – 30%. Penambahan volume darah ini sebagian besar berupa 

plasma dan eritrosit. Tanpa diketahui penyebabnya, jumlah leukosit akan 

meningkat antara 5.000 – 12.000/µL dan mencapai puncak saat persalinan dan 

masa nifas antara 14.000 – 16.000/µL. Keseimbangan koagulasi intravaskuler dan 

fibrinolisis juga akan terpengaruhi sehingga menginduksi terjadinya 

hiperkoagulasi.27 

Perubahan hemodinamik selama persalinan terjadi secara mendadak. 

Setiap kontraksi rahim ±500 mL darah dilepaskan ke sirkulasi, mendorong 

peningkatan tinggi dalam CO dan tekanan darah. CO dapat meningkat sampai 

50% di atas nilai dasar selama kala II persalinan. Peningkatan mendadak pada 

venous return terjadi setelah melahirkan, karena autotransfusi dari rahim dan juga 

karena bayi tidak lagi menekan vena kava inferior. Autotransfusi terjadi terus 

menerus dalam 24 - 72 jam setelah melahirkan.28 

Semua perubahan mendadak pada sistem kardiovaskuler di atas 

merupakan risiko tinggi untuk pasien dengan penyakit jantung. Pendekatan 

multidisipliner sangat penting dilakukan selama persalinan.27,28 

2.4.2 Sectio Caesaria 

Sectio cesaria (SC) adalah pengeluaran janin melalui sayatan pada 

dinding perut dan rahim. Operasi sectio caesaria telah meningkat dari tahun ke 

tahun. Angka kejadiannya berkisar 3 – 8 % pada 20 tahun yang lalu di Amerika 

Serikat dan saat ini berkisar 9 – 30 % tergantung dari geografis dan karakteristik 

penduduk.26 SC juga dikatakan menurunkan angka kematian ibu dan anak.29,30 
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Bedah SC sering dilakukan terutama pada kasus dimana dengan 

persalinan pervaginam tidak dapat dilakukan atau akan menimbulkan risiko pada 

janin dan atau pada ibunya. Indikasi tersebut bisa berupa operasi SC yang 

berulang, ketidaksesuaian antara panggul dan kepala janin (Cephalopelvic 

Disproportion atau CPD), distosia, malposisi and malpresentasi, fetal distress, dan 

indikasi lainnya seperti placenta previa, preeklamsia-eklamsia, gemelli, janin 

yang abnormal, kanker leher rahim, serta kelainan mata.29 

 

2.5 Anestesi Spinal 

Anestesi spinal (intratekal) adalah suatu cara untuk menimbulkan atau 

menghasilkan hilangnya sensasi dan blok motorik dengan jalan memasukkan obat 

anestesi lokal secara langsung ke dalam cairan serebrospinalis dalam ruang 

subarakhnoid. Blok yang dihasilkan dari cabang-cabang saraf anterior, posterior, 

serabut saraf posterior dan bagian dari medula spinalis akibat hilangnya aktivitas 

otonom, sensoris dan motoris, tidak permanen. Jarum spinal hanya dapat 

diinsersikan di bawah vertebra lumbal dua dan di atas vertebra sakralis satu, 

dikarenakan adanya ujung medula spinalis pada batas atas dan penyatuan vertebra 

sakralis yang tidak memungkinkan dilakukan insersi pada batas bawah.31,32 

Anestesi spinal adalah salah satu teknik yang paling sering dipilih pada 

operasi SC, karena memiliki onset cepat dan jumlah yang digunakan lebih sedikit. 

Salah satu efek samping yang paling sering dijumpai pada teknik anestesi spinal 

adalah terjadinya hipotensi.31,33,34 
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Hipotensi yang terjadi dikarenakan vasodilatasi, penurunan tekanan darah 

sistolik, dan penurunan tekanan darah arteri rata – rata akibat efek samping 

anestesi spinal terhadap blok saraf sympatis. Penurunan isi sekuncup dan laju 

jantung juga dapat menjadi komplikasi dari anestesi spinal. Untuk mengatasi itu 

biasanya diberikan loading cairan kristaloid atau koloid. Keuntungan dalam 

memberikan loading dengan cairan koloid dibandingkan kristaloid adalah 

durasinya dalam intravaskuler. Namun pemberian cairan koloid juga telah 

dikatakan tidak aman, berkaitan dengan penururnan GFR.34,35 

Efek pada kardiovaskular di atas harus segera diantisipasi secara bertahap 

untuk meminimalkan derajat hipotensi. Pemberian volume dengan 10-20 mL/kg 

intravena pada pasien sehat akan mengkompensasi sebagian pada venous pooling. 

Perubahan letak uterus sebelah kiri pada kehamilan juga membantu 

meminimalkan obstruksi pada venous return. Meskipun beberapa upaya, hipotensi 

mungkin masih terjadi dan harus segera diterapi. Pada 50 – 80% kasus anestesi 

spinal pada bedah SC tetap terjadi hipotensi walaupun telah diberikan preload 20 

mL/kg kristaloid dan pasien diposisikan miring. Pemberian cairan dapat 

ditingkatkan dan autotranfusi akan lebih baik dengan menempatkan pasien pada 

head down position. Bradikardi harus segera diterapi dengan atropin dan hipotensi 

dengan vasopressors.34,36 

Dalam beberapa kasus, anestesi spinal tidak dapat diberikan kepada pasien. 

Beberapa keadaan pasien yang merupakan kontraindikasi dilakukannya anestesi 

spinal dapat dilihat pada tabel.37 
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Tabel 2. Kontraindikasi anestesi spinal 

Kontaindikasi Anestesi Spinal 
Absolut 
 

Infeksi pada tempat suntikan 
Pasien menolak 
Terapi anti koagulan 
Gangguan perdarahan 
Hipovolemi dan syok 
Terapi beta blocker 
Septikemia  
Curah jantung terbatas 
Tekanan intra kranial yang meningkat 

Relatif 
 

Sepsis 
Pasien tidak kooperatif 
Penyakit neurologi aktif 
Penyakit jantung iskemik (IHD) 
Skoliosis 
Riwayat operasi laminektomi 

 

2.6  Korelasi HES dengan Produksi Urin 

 Sebagaimana telah disebutkan di atas, HES dapat dibedakan berdasarkan 

berat molekul, substitusi molar, dan derajat substitusi. Berdasarkan berat 

molekulnya, HES dapat dibagi menjadi HES dengan molekul besar  (≥ 400 kD), 

molekul sedang (200 – 400 kD), dan molekul kecil (≤ 200 kD). Substitusi molar 

dapat terjadi pada C2, C3, dan C6. Sedangkan berdasarkan derajat substitusinya 

terdapat 0,4 (kanji tetra) sampai dengan 0,7 (kanji heta). Semakin besar berat 

molekul, semakin tinggi substitusi molarnya, dan semakin tinggi derajat substitusi 

dari suatu HES akan semakin mempengaruhi kemampuan fungsi ginjal.23 Hal ini 

juga akan mempengaruhi jumlah produksi urin, sehingga urin dapat dijadikan 

salah satu parameter untuk menilai fungsi ginjal. 

  


