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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Penyakit Ginjal Kronik 

Penyakit ginjal kronik (PGK) adalah adanya kerusakan struktural atau 

fungsional ginjal dan/atau penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 

60mL/menit/1,73m² yang berlangsung lebih dari tiga bulan.9 Panyakit ginjal kronik 

mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya 

berakhir dengan gagal ginjal. Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang 

ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang 

memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, seperti transplantasi ginjal atau 

dialisis.2 

 

2.2 Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik 

Klasifikasi penyakit ginjal kronik berdasarkan dua hal, yaitu atas dasar 

derajat (stage) penyakit dan atas dasar diagnosis etiologi.2 

Klasifikasi atas dasar derajat penyakit, dibuat berdasarkan Laju Filtrasi 

Glomerulus (LFG), yang dihitung dengan rumus Kockcroft-Gault sebagai berikut 
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Klasifikasi tersebut tampak pada tabel berikut 



Tabel 2 : Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik berdasarkan Derajat Penyakit 

Derajat Penjelasan LFG (mL/menit/1,73m²) 

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal/ meningkat ≥90 

2 Kerusakan ginjal dengan LFG turun ringan 60-89 

3 Kerusakan ginjal dengan LFG turun sedang 30-59 

4 Kerusakan ginjal dengan LFG turun berat 15-29 

5 Gagal ginjal <15 atau dialisis 
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2.3 Etiologi dan Faktor Risiko Penyakit Ginjal Kronik 

Etiologi PGK sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Tabel 

di bawah ini menunjukkan penyebab utama dan insiden penyakit ginjal kronik di 

Indonesia. Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) tahun 2000 mencatat 

penyebab gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. 

Tabel 3. Penyebab Gagal Ginjal yang Menjalani Hemodialisis tahun 2000 

Penyebab Insiden 

Glomerulonefritis 

Diabetes Melitus 

Obstruksi dan Infeksi 

Hipertensi 

Sebab lain 

46,39% 

18,65% 

12,85% 

8,46% 

13,65% 
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Penyakit Dalam FKUI; 2014. P. 2159-2165 

 

 



Sebab lain di antaranya, nefritis lupus, nefropati urat, intoksikasi obat, 

penyakit ginjal bawaan, tumor ginjal, dan penyebab yang tidak diketahui.2 

Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik 

seperti diabetes mellitus, hipertensi, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, 

pertambahan usia, obesitas, riwayat keluarga, merokok, penyakit autoimun, 

penyakit ginjal bawaan, keracunan obat, dan penyakit kardiovaskular.5,7 

2.3.1 Diabetes Melitus 

2.3.1.1 Definisi dan Klasifikasi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit 

metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena 

sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-keduanya.10 Penyakit ini 

berlangsung secara kronik progresif.11 

Klasifikasi DM berdasarkan etiologi menurut American 

Diabetes Association (ADA) 

1) Diabetes melitus tipe 1 atau Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus (IDDM) 

Adanya kerusakan sel beta pankreas akibat autoimun yang 

umumnya menjurus kepada defisiensi insulin absolut. Diabetes 

melitus tipe ini disebabkan oleh kekurangan insulin dalam 

darah yang terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas. 

2) Diabetes Melitus Tipe 2 atau Non Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus (NIDDM) 



Disebabkan oleh adanya resistensi insulin. Kadar insulin dapat 

normal atau bahkan meningkat tetapi fungsi insulin untuk 

metabolisme glukosa tidak ada yang kurang yang akibatnya 

glukosa dalam darah tetap tinggi sehingga terjadi hiperglikemi. 

3) Diabetes Melitus Tipe Lain 

a) Defek genetik fungsi sel beta 

b) Defek genetik kerja insulin 

c) Penyakit eksokrin pankreas 

d) Endokrinopati 

e) Karena obat/zat kimia 

f) Infeksi 

g) Imunologi (jarang) 

h) Sindroma genetik lain 

4) Diabetes Kehamilan 

2.3.1.2 Diagnosis Diabetes Melitus 

Diagnosis DM harus didasarkan atas pemeriksaan konsentrasi 

glukosa darah. Untuk diagnosis, pemeriksaan yang dianjurkan 

adalah pemeriksaan glukosa dengan cara enzimatik dengan bahan 

darah plasma vena.10 

Perkumpulan Endokrinologi  Indonesia (PERKENI) membagi 

alur diagnosis menjadi dua bagian besar berdasarkan ada tidaknya 

gejala khas DM. Gejala khas DM terdiri dari poliuria, polidipsia, 

polifagia dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, 



sedangkan gejala tidak khas DM diantaranya lemass, kesemutan, 

luka yang sulit sembuh, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi (pria) dan 

pruritus vulva (wanita).13 

Diagnosis DM juga dapat ditegakkan melalui cara berikut:10 

1) Gejala klasik DM + glukosa plasma sewaktu > 200 mg/dL 

(11,1 mmol/L) 

2) Gejala klasik DM + glukosa  plasma puasa > 126 mg/dL (7,0 

mmol/L) 

Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan 

sedikitnya 8 jam 

3) Glukosa plasma 2 jam pada Tes toleransi glukosa oral > 200 

mg/dL (11,1 mmol/L) 

TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban 

glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa anhidrus yang 

dilarutkan ke dalam air 

2.3.1.3 Hubungan Diabetes Melitus dan Penyakit Ginjal Kronik 

Penyakit ginjal kronik dengan diabetes tipe 2 adalah masalah 

besar bagi pasien dan sistem kesehatan. Penyakit ginjal kronik sering 

berkembang menjadi End Stage Renal Disease (ESRD) dengan 

adanya komplikasi. Pasien dengan diabetes dan ESRD sekarang 

telah diterima untuk terapi pengganti ginjal dan jumlahnya terus 

meningkat, di beberapa negara saat ini lebih dari sepertiganya adalah 

pasien baru.14,15,16 Dibandingkan dengan individu tanpa diabetes, 



pasien dengan diabetes tipe 2 tampaknya lebih berisiko untuk 

berkembang menjadi Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) 

dan tentu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan 

fibrosis dan sirosis.17,18,19 

Keadaan hiperglikemia yang lama akan berakibat buruk pada 

ginjal dan dapat menyebabkan terjadinya fibrosis dan inflamasi pada 

glomerulus dan tubulus. Kondisi ini menyebabkan percepatan 

kerusakan fungsi ginjal.20 

2.3.2 Hipertensi 

2.3.2.1 Definisi dan Diagnosis Hipertensi 

Hipertensi merupakan manifestasi gangguan keseimbangan 

hemodinamik sistem kardiovaskular, yang mana patofisiologinya 

adalah multifaktorial, sehingga tidak bisa diterangkan dengan hanya 

satu mekanisme tunggal.21 Paling penting ialah tekanan darah harus 

persistens di atas atau sama dengan 140/90 mmHg. Persistensi 

peningkatan di atas 140/90 mmHg ini harus terbukti, sebab bisa saja 

peningkatan tekanan darah tersebut bersifat transient atau hanya 

merupakan peningkatan diurnal dari tekanan darah yang normal 

sesuia siklus sirkardian (pagi sampai siang tekanan darah meningkat, 

mala hari tekanan darah menurun, tetapi masih dalam batas 

normal.22 



Terdapat lebih dari sepuluh guidline yang telah 

disosialisasikan di seluruh dunia, tiap negara mempunyai guidline 

atau konsensus sendiri-sendiri sesuai dengan bukti klinis yang 

mereka yakini, atau berdasarkan suatu kesimpulan studi meta 

analisa. Pendekatan klinis hipertensi hendaknya mengacu kepada 

guidline yang ada, yang bukti epidemiologis klinisnya kuat.23 

Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, 

disusul merokok dan dislipidemia. Hipertensi juga merupakan faktor 

risiko independen, sebab terlibat dalam proses terjadinya mortalitas 

dan morbiditas dari kejadian penyakit kardiovaskular (PKV). Jadi 

hipertensi bukanlah suatu penanda risiko (risk marker) tapi memang 

betul-betul suatu faktor risiko yang independen.24 

Umumnnya penderita hipertensi tidak mempunyai keluhan. 

Hipertensi adalah tipe the silent killer. Penderita baru mempunyai 

keluhan setelah mengalami komplikasi di TOD.23 

Anamnesis meliputi:23 

1) Lama menderita hipertensi dan derajat tekanan darah 

2) Indikasi adanya hipertensi sekunder 

3) Faktor-faktor risiko 

4) Gejala kerusakan organ 

5) Pengobatan anti hipertensi sebelumnya 

6) Faktor-faktor pribadi, keluarga dan lingkungan 



2.3.2.2 Hubungan Hipertensi dan Penyakit Ginjal Kronik 

Hipertensi yang berlangsung lama akan menyebabkan 

perubahan resistensi arteriol afferen dan terjadi penyempitan arteriol 

afferen akibat perubahan struktur mikrovaskular. Kondisi ini akan 

menyebabkan iskemik glomerular dan mengaktivasi respon 

inflamasi. Hasilnya akan terjadi pelepasan mediator inflamasi, 

endotelin dan aktivasi angiotensin II intrarenal. Kondisi ini akan 

menyebabkan terjadinya apoptosis, meningkatkan produksi matriks 

dan deposit pada mikrovaskular glomerulus dan terjadilah sklerosis 

glomerulus atau nefrosklerosis.25 

2.3.3 Batu Saluran Kemih 

2.3.3.1 Definisi dan Diagnosis Batu Saluran Kemih 

Batu saluran kemih merupakan benda padat yang dibentuk 

oleh presipitasi berbagai zat terlarut dalam urin pada saluran kemih. 

Batu dapat terjadi sebagai akibat ataupun penyebab dari ISK. 

Sebagian besar batu dapat keluar tanpa terjadi komplikasi.26 

Batu saluran kemih menurut tempatnya digolongkan menjadi 

batu ginjal dan batu kandung kemih. Batu ginjal merupakan keadaan 

tidak normal di dalam ginjal, dan mengandung komponen kristal 

serta matriks organik. Lokasi batu ginjal dijumpai khas di kaliks atau 

pelvis dan bila akan keluar dapat terhenti di ureter atau di kandung 

kemih.27 



Batu saluran kemih pada umumnya mengandung unsur: 

kalsium oksalat atau kalsium fosfat, asam urat, magnesium-amonium 

fosfat (MAP), xantin,dan sistin, silikat, dan senyawa lainnya. Data 

mengenai kandungan/komposisi zat yang terdapat pada batu sangat 

penting untuk usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya 

batu residif.28 

Cara penetapan diagnosis penyebab batu :27 

1) Riwayat penyakit batu : tanyakan jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, hubungan keadaan penyakit, infeksi dan 

penggunaan obat-obatan, dan riwayat mengenai keluarga yang 

menderita batu saluran kemih 

2) Gambaran batu saluran kemih dilakukan pemeriksaan: 

a) Ultrasonografi 

b) Pemeriksaan radiografi (foto polos abdomen) 

c) Urogram 

d) CT-scan helikal dan kontras 

3) Investigasi biokimia : pemeriksaan laboratorium rutin, sampel 

dan air kemih, pemeriksaan pH, berat jenis air kemih, sedimen 

air kemih (untuk menentukan hematuri, leukosituria, dan 

kristaluria), dan pemeriksaan kultur kuman (penting jika ada 

infeksi daluran kemih). 

 



2.3.3.2 Hubungan Batu Saluran Kemih dan Penyakit Ginjal Kronik 

Obstruksi yang dihasilkan oleh batu saluran kemih dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan intratubular yang diikuti oleh 

vasokonstriksi pembuluh darah hingga mengakibatkan iskemik pada 

ginjal. Iskemik pada waktu yang lama dapat menyebabkan 

glomerulosklerosis, atrofi tubulus dan fibrosis interstisial. Obstruksi 

komplit pada ginjal selama 24 jam akan mengakibatkan kehilangan 

fungsi neuron secara permanen sebanyak 15%.29 

2.3.4 Usia 

Pertambahan usia akan mempengaruhi anatomi, fisiologi, dan sitologi 

pada ginjal. Setelah usia 30 tahun, ginjal akan mengalami atrofi dan ketebalan 

kortek ginjal akan berkurang sekitar 20% setiap dekade. Perubahan lain yang 

akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia berupa penebalan membran 

basal glomerulus, ekspansi mesangium glomerular dan terjadinya deposit 

protein matriks ekstraselular sehingga menyebabkan glomerulosklerosis.30,31 

2.3.5 Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 

penyakit ginjal kronik. Terjadinya infeksi saluran kemih disertai refluks 

vesiko ureter akan memperbesar terbentuknya skar di ginjal yang akan 

menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal.32,33 

 

 



2.3.6 Merokok 

Merokok berhubungan dengan progresifitas PGK. Nikotin 

mengstimulasi stres oksidatif dan proliferasi dari sel mesangial dan 

meningkatkan produksi dari fibronectin dan TGF- β1, berujung pada fibrosis. 

Berhenti merokok pada pasien dengan diabetes memperlambat penurunan 

dari LFG dan menurunkan ekskresi TGF- β oleh ginjal. Merokok dapat 

memperburuk angka bertahan hidup pada penerima transplantasi ginjal.34 

2.3.7 Obesitas 

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan obesitas sebagai faktor 

penyebab penting dalam penyakit ginjal.35,36 Tetapi data yang 

menghubungkan obesitas dan penyakit ginjal kronik telah berkurang sejauh 

ini. Beberapa studi telah menyelidiki hubungan antara obesitas dan proteinuri 

dalam populasi umum.37,38 Secara luas diketahui bahwa obesitas 

meningkatkan risiko yang nyata pada diabetes dan hipertensi, sedangkan 

hipertensi dan diabetes merupakan kontributor penting untuk penyakit ginjal 

kronik stadium akhir.39,40 Ejerblad, dkk tahun 2006 menemukan bahwa 

obesitas secara independen terkait dengan peningkatan risiko dari penyakit 

ginjal kronik.41 

2.3.8 Riwayat Keluarga 

Prevalensi dari riwayat keluarga dan ESRD pada populasi umum tanpa 

ESRD dimana tidak terdapat perbedaan ras, belum diteliti secara luas. Sedikit 



informasi yang tersedia tentang prevalensi gangguan fungsi ginjal di antara 

anggota keluarga. 

Riwayat keluarga dengan penyakit ginjal kronik tidak jarang di antara 

orang Amerika yang lebih tua. Tetapi, individu tersebut lebih sering 

mempunyai faktor risiko lain yang mendukung munculnya penyakit ginjal 

kronik seperti diabetes, obesitas dan terdapat perbedaan ras.42 

2.3.9 Penyakit Kardiovaskular 

Beberapa hipotesis telah diusulkan sebagai pemahaman dasar untuk 

hubungan antara PGK dan Penyakit kardiovaskular (PKV). Faktor risiko yang 

berhubungan dengan PGK yaitu, anemia dan hipertensi yang terbukti erat 

terkait dengan patologi kardiovaskuler, walaupun demikian mengoreksi 

faktor-faktor risiko tersebut tidak secara signifikan menurunkan kematian 

akibat PKV. Dikatakan bahwa harus ada 'rantai yang hilang' untuk  

menghubungan antara jantung dan ginjal. Racun uremik telah diusulkan 

sebagai ‘rantai yang hilang’ dalam hubungan ini.43 

Bukti yang muncul menunjukkan bahwa protein - terikat racun uremik 

(PBUTs), di indoxyl sulfat tertentu (IS) dan pcresyl sulfat (PCS) merupakan 

faktor potensial dalam patogenesis dan perkembangan cardiorenal synfrome 

(CRS).44 Kedua hal tersebut telah terbukti berhubungan dengan 

perkembangan ginjal dan peningkatan kematian kardiovaskular.45,46 Kedua 

PBUTSs tersebut telah ditunjukkan untuk mengerahkan efek merugikan 

terhadap kardiovaskular dan patologi ginjal, termasuk radang ginjal dan 

fibrosis, peningkatan protein dan sintesis kolagen di dalam hati dan disfungsi 



endotel.44,47 Peningkatan PBUTs, khususnya IS telah terlibat dalam kalsifikasi 

vaskular, yang umumnya ditemukan pada pasien PGK stadium lanjut dan 

dikaitkan dengan hasil kardiovaskular yang buruk.48 Selain itu, IS juga 

mempercepat perusakan ginjal dan stres oksidatif jantung.49 

2.3.10 Penyakit Ginjal Bawaan 

Penyakit ginjal bawaan adalah gangguan yang hadir pada saat lahir. 

Penyakit ginjal polikistik adalah kelainan langka di mana anak-anak 

mewarisi gen cacat dari kedua orang tuanya yang menyebabkan kista penuh 

cairan untuk mengembangkan ginjal dan mengganti unit penyaringan 

darah.50 

Penyakit ginjal bawaan turut mengambil peran dalam pembentukan 

PGK. Genetik, inflamasi, fibrogenik, lingkungan, dan faktor epigenetik 

kurang diketahui secara pasti, perhatian telah difokuskan pada 

meminimalkan cedera ginjal obstruktif dan mengoptimalkan hasil jangka 

panjang untuk menghindari atau setidaknya, menunda perkembangan PGK. 

 Terdapat anomali ginjal bawaan lain seperti displasia ginjal dengan 

atau tanpa vesiko - ureter refluks / dengan atau tanpa katup uretra posterior; 

yang biasa ditemukan di kalangan anak-anak muda.51 

 

2.4 Patofisiologi Penyakit Ginjal Kronik 

Patofisiologi PGK mencakup dua rangkaian mekanisme kerusakan yang luas: 

1) Mekanisme pemicu yang spesifik untuk etiologi yang mendasari (mis. 

Kompleks imun dan mediator inflamasi pada jenis-jenis tertentu 



glomerulonefritis, atau pajanan terhadap toksin pada jenis-jenis tertentu yang 

mengenai tubulus dan interstisium) 

2) Serangkaian mekanisme progresif, melibatkan hiperfiltrasi dan hipertrofi 

nefron hidup yang tersisa, yang merupakan konsekuensi umum setelah 

berkurangnya massa ginjal dalam jangka, apapun etiologi yang mendasarinya 

Respons terhadap pengurangan jumlah nefron ini diperantai oleh hormon-

hormon vasoaktif, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Akhirnya berbagai adaptasi 

jangka pendek berupa hiperfiltrasi dan hipertrofi ini menjadi maladaptif karena 

peningkatan tekanan dan aliran mempermudah terjadinya sklerosis dan lenyapnya 

nefron yang tersisa. Peningkatan aktivitas intrarenal sumbu renin-angiotensin 

tampaknya ikut berperan baik dalam hiperfiltrasi adaptif tahap awal maupun 

hipertrofi dan sklerosis maladaptif tahap berikutnya, yang terakhir disebut, sebagian 

berkaitan dengan stimulasi transforming growth factor β (TGF-β). Proses ini 

menjelaskan mengapa berkurangnya massa ginjal akibat cedera dapat menyebabkan 

kemerosotan progresif fungsi ginjal bertahun-tahun kemudian.52 

Beberapa hal yang juga dianggap berperan terhadap terjadinya progresifitas 

Penyakit ginjal kronik adalah albuminuria, hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia. 

Terdapat variabilitas interindividual untuk terjadinya sklerosis dan fibroisis 

glomerulus maupun tubulointerstisial. 

Stadium paling dini penyakit ginjal kronik, terjadi kehilangan daya cadang 

ginjal (renal reserve), pada keadaan mana basal LFG masih normal atau malah 

meningkat. Kemudian perlahan tapi pasti, akan terjadi penurunan fungsi nefron 

yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. 



Ketika LFG sebesar 60%, pasien masih belum merasakan keluhan (asimtomatik), 

tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. Saat LFG sebesar 

30%, mulai terjadi keluhan pada pasien seperti, nokturia, badan lemah, mual, nafsu 

makan kurang dan penurunan berat badan. Saat LFG dibawah 30%, pasien 

memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti, anemia, peningkatan 

tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, mual, muntah 

dan lain sebagainya. Pasien juga mudah terkena infeksi saluran kemih, infeksi 

saluran napas, maupun infeksi saluran cerna. Juga akan terjadi gangguan 

keseimbagan air seperti hipo atau hipervalemia, gangguan keseimbangan elektrolit 

antara lain natrium dan kalium. LFG di bawah 15% pasien sudah memerlukan 

terapi pengganti ginjal (renal replacement therapy) antara lain dialisis atau 

transplantasi ginjal. Jika telah mencapai keadaan ini pasien dikatakan sampai pada 

stadium gagal ginjal.2 

 

2.5 Diagnosis Penyakit Ginjal Kronik 

2.5.1 Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 

Aspek-aspek tertentu dalam anamnesis yang penting untuk penyakit 

ginjal antara lain adalah riwayat hipertensi (yang dapat menyebabkan PGK 

atau mencerminkan PGK), diabetes melitus, urinalisis abnormal, dan masalah 

kehamilan misalnya preeklampsia atau kematian janin dini. Anamnesis obat 

yang teliti perlu dilakukan: misalnya, pasien mungkin tidak menceritakan 

sendiri pemakaian analgesik. Obat-obat lain yang perlu dipertimbangkan 

adalah obat antiinflamasi nonsteroid, emas, penisilamin, litium. Dalam 



mengevaluasi sindrom uremik, pertanyaan tentang nafsu makan, penurunan 

berat, mual, cegukan, edema perifer, keram otot, pruritus, dan “tungkai yang 

gelisah” (restless leg) akan sangat membantu. 

Pemeriksaan fisik difokuskan pada tekanan darah dan kerusakan organ 

target akibat hipertensi. Karena itu, funduskopi dan pemeriksaan prekordial 

(left ventricular heave, bunyi jantung keempat) perlu dilakukan. Funduskopi 

penting pada pasien diabetes untuk mencari tanda-tanda retinopati 

diabetikum, yang berkaitan dengan nefropati. Pemeriksaan fisik lain terhadap 

manifestasi PGK adalah edema dan polineuropati sensorik. Ditemukannya 

asteriksis atau bunyi gesek perikardium yang tidak disebabkan oleh kausa lain 

biasanya menandakan adanya sindrom uremik.52 

2.5.2 Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium penyakit ginjal kronik meliputi :2 

1) Sesuai penyakit yang mendasarinya 

2) Penurunan fungsi ginjal berupa : 

a) Peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum 

b) Penurunan LFG (rumus Kockcroft-Gault) 

3) Kelainan biokimia darah meliputi : 

a) Penurunan kadar hemoglobin 

b) Peningkatan kadar asam urat 

c) Hiper atau hipokalemia 

d) Hiponatremia 

e) Hiper atau hipokloremia 



f) Hiperfosfatemia 

g) Hipokalsemia 

h) Asidosis metabolik 

4) Kelainan urinalisis meliputi : 

a) Proteiuria 

b) Hematuria 

c) Leukosuria 

d) Cast 

e) Isostenuria 

2.5.3 Pemeriksaan Pencitraan 

Pemeriksaan pencitraan penyakit ginjal kronik meliputi: 2,52 

1) Foto polos abdomen, bisa tampak radio-opak 

2) Pielografi intravena jarang dikerjakan, karena kontras sering tidak bisa 

melewati filter glomerulus 

3) Pielografi antegrad atau retrograd dilakukan sesuai indikasi 

4) Ultrasonografi ginjal yang dapat menentukan apakah keduanya 

simetrik, memberi perkiraan tentang ukuran ginjal, dan menyingkirkan 

massa ginjal serta tanda-tanda obstruksi 

2.5.4 Biopsi dan Pemeriksaan Histopatologi Ginjal 

Pasien dengan ginjal kecil tidak dianjurkan karena :52 

1) Secara teknis sulit dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

menyebabkan perdarahan dan efek samping lainnya 



2) Biasanya sudah terdapat sedemikian banyak jaringan parut sehingga 

penyakit yang mendasari mungkin tidak jelas terligat 

3) Kesempatan untuk memberikan terapi spesifik penyakit telah terlewat 

4) Hipertensi tak terkontrol, infeksi aktif saluran kemih, diatesis 

perdarahan dan obesitas morbid 

Pemeriksaan histopatologi ini bertujuan untuk untuk mengetahui 

etiologi, menetapkan terapi, prognosis, dan mengevaluasi hasil terapi yang 

telah diberikan.2 

 

2.6 Penatalaksanaan Penyakit Ginjal Kronik 

Penatalaksanaan terhadap penyakit ginjal kronik meliputi :2 

1) Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya 

2) Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid (comorbid condition) 

3) Memperlambat pemburukan (progression) fungsi ginjal 

4) Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular 

5) Pencegahan dan terapi terhadap komplikasi 

6) Terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal 

 

 

 

 



2.7 Kerangka Teori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Kerangka Teori 

 

 

2.8 Kerangka Konsep 

Pada penelitian ini variabel lain yang tidak diikutsertakan diantaranya adalah 

riwayat keluarga dan penyakit ginjal bawaan sehingga kriteria yang ditetapkan 

untuk subjek penelitian yaitu tidak memiliki penyakit ginjal bawaan dan riwayat 

keluarga tidak menderita Penyakit ginjal kronik, penyakit kardiovaskular sehingga 

kriteria yang ditetapkan untuk subjek penelitian yaitu tidak memiliki penyakit 

kardiovaskular, jenis kelamin sehingga jumlah subjek penelitian antara laki-laki 

dan perempuan akan disamakan, obesitas  sehingga kriteria yang ditetapkan untuk 

subjek penelitian yaitu IMT antara 18,5-23,0. Infeksi saluran kemih sehingga 

subjek penelitian tidak memiliki riwayat infeksi saluran kemih. Sehingga Kerangka 

Konsep yang dibuat adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2: Kerangka Konsep 

 

2.9 Hipotesis 

1) Diabetes melitus merupakan faktor risiko dari Penyakit ginjal kronik 

2) Hipertensi merupakan faktor risiko dari Penyakit ginjal kronik 

3) Batu saluran kemih merupakan faktor risiko dari Penyakit ginjal kronik 

4) Usia merupakan faktor risiko dari Penyakit ginjal kronik 
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