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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai bahan referensi. Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi 

pandangan serta bahan perbandingan antara lain : 

1. Penelitian oleh Arinta, Tori Rihiantoro, dan Hardono (2013) dengan judul 

“Peningkatan Kadar Albumin pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang 

Menjalani Hemodialisis”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni 

terletak pada rancangan penelitian dimana penelitian tersebut menggunakan 

rancangan penelitian cross sectional serta metode pengambilan sampel dengan 

metode total sampling. Hasil penelitian yaitu pasien penyakit ginjal kronis 

yang menjalani hemodialisis < 1 tahun dengan rata-rata kadar albumin 3,20 

g/dl dan pada pasien PGK yang telah menjalani hemodialisis > 1 tahun rata-

rata kadar albumin dalam darah yaitu 3,69 g/dl. 

2. Penelitian oleh Kubrusly (2012) dengan judul “Comparative analysis of pre- 

and post-dialysis albumin levels as indicators of nutritional and morbidity and 

mortality risk in hemodialysis patients”. Adapun perbedaan dengan penelitian 

tersebut yakni pengambilan sampel serum dilakukan sebelum dan sesudah 

hemodialisis. Hasil penelitian yaitu bahwa tingkat albumin setelah dilakukan 

hemodialisis mengalami peningkatan sehingga status protein pasien lebih baik 

dan risiko kematian akibat kekurangan gizi rendah. 

3. Penelitian oleh Mohammad Fuad Almubarok dan Dwi Setiowati (2019) 

dengan judul Gambaran Adekuasi (Ureum & Kreatinin), Haemoglobin, 
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Albumin, Serta Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang 

Menjalani Hemodialisa”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni 

rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian cross 

sectional serta kelompok responden dikelompok hemodialisa dikelompokkan 

menjadi Single-use dan Re-use. Hasilnya yaitu kadar albumin pada responden 

yang menjalani HD single-use memiliki nilai tengah 3,20 gr/dl sedangkan 

pada responden HD re-use memiliki rata-rata adalah 3,16 gr/dl. 

4. Penelitian oleh Arinta dan Tori Rihiantoro (2015) dengan judul “Hubungan 

Lama Menderita Gagal Ginjal Kronik dengan Kadar Albumin pada Pasien 

yang Menjalani Hemodialisis”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut 

yakni rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan cross sectional 

dengan menggambarkan hubungan lama menderita gagal ginjal kronik dengan 

kadar albumin pada pasien hemodialisis. Hasilnya yaitu ada hubungan lama 

menderita gagal ginjal kronik dengan kadar albumin pada pasien yang 

menjalani hemodialisis dimana pasien gagal ginjal kronik > 1 tahun rata- rata 

kadar albumin dalam darah 3,69 g/dl sedangkan kadar albumin pada pasien 

yang menjalani hemodialisis dimana pasien gagal ginjal kronik < 1 tahun rata- 

rata kadar albumin dalam darah 3,20 g/dl. 

5. Penelitian oleh Resi Asadillah Majid (2018) dengan judul “Perbedaan Kadar 

Albumin Pasien Penyakit Ginjal Kronik Stadium 5 yang Telah Menjalani dan 

Belum Menjalani Hemodialisis Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni rancangan 

penelitian yang digunakan yaitu rancangan cross sectional dengan 

pengambilan sampel dilakukan sebelum dan setelah hemodialisis kemudian 
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hasil data dianalisis dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan bermakna kadar albumin pasien penyakit ginjal kronik 

stadium 5 yang telah menjalani dan belum menjalani hemodialisis rutin. 

 

B. Landasan Teori 

1. Ginjal 

a. Anatomi ginjal 

Ginjal manusia ada 2 buah berwarna merah keunguan berbentuk seperti  biji 

kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 11 cm dan lebar 6 cm dengan 

ketebalan 3,5 cm serta berat sekitar 150 gram dengan lekukan menghadap 

kedalam. Ginjal berada dibawah hati dan limpa.Ginjal sebelah kanan terletak lebih 

rendah dari sebelah kiri dikarenakan sebelah kanan terletak organ hati disisi 

atasnya.Lokasi ginjal terletak dipunggung sebelah kanan (lebih mengarah dekat 

tulang belakang) sedikit diatas pinggang kita didalam rongga perut. Kedua ginjal 

dilapisi oleh lemak yang berguna untuk meredam guncangan (Price dan Wilson, 

2012). 

Unit anatomik fungsi ginjal adalah nefron. Nefron merupakan struktur 

kapiler berkelompok dengan fungsi yang sama, terdiri dari glomerulus dan 

tubulus renalis yang dilingkupi oleh kapsula Bowman (Price dan Wilson, 2012). 

Glomerulus merupakan tempat dimana fungsi filtrasi darah berlangsung, 

sedangkan tubulus renalis merupakan tempat untuk reabsorpsi air dan garam yang 

masih diperlukan oleh tubuh. Tiap ginjal mempunyai ± 1 juta nefron. Setiap 

nefron terdiri dari glomerulus (sekumpulan kapiler glomerulus) yang dilalui 

sejumlah besar cairan yang difiltrasi dari darah dan tubulus yang panjang tempat 
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cairan hasil filtrasi diubah menjadi urin dalam perjalanannya menuju pelvis ginjal 

(Guyton dan Hall, 2012). 

Glomerulus berdiameter kira-kira 200 µm dan terdiri dari arteriol aferen, 

arteriol eferen, dan sekelompok kapiler yang dibatasi oleh sel endotel dan dilapisi 

dengan sel epitel yang membentuk lapisan kapsula Bowman dan tubulus renalis. 

Tubulus renalis terdiri dari tubulus kontortus proksimal, ansa Henle, dan tubulus 

kontortus distal. Pada daerah tubulus kontortus proksimal, air dan elektrolit di 

reabsorpsi dalam jumlah ± 80%. Pada daerah ansa Henle terjadi pemekatan urin. 

Pada daerah tubulus kontortus distal mengatur keseimbangan air dan elektrolit 

yang diubah berdasarkan kontrol hormonal (Guyton dan Hall, 2012). 

b. Fungsi ginjal 

Menurut Sherwood (2012), ginjal melakukan fungsi-fungsi spesifik 

berikut yang sebagian besar diantaranya membantu mempertahankan stabilitas 

lingkungan cairan internal: 

1) Mempertahankan kescimbangan air (H2O) di tubuh  

2) Mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai, terutama melalui 

regulasi keseimbangan H2O. Fungsi ini penting untuk mencegah fluks-fluks 

osmotik masuk atau yang keluar sel, yang masing-masing dapat menyebabkan 

pembengkakan atau penciutan sel yang merugikan. 

3) Mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion CES, saraf yang 

termasuk natrium (Na
+
), klorida (Cl

-
), kalium (K

+
), kalsium (Ca

2+
), ion 

hidrogen (H
+
), bikarbonat (HCO

3-
), fosfatberperan (PO4

3-
), sulfat (SO4

2-
), dan 

magnesium (Mg
2+

). Fluktuasi kecil konsentrasi sebagian elektrolit ini dalam 
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CES bahkan dapat berpengaruh besar. Sebagai contoh, perubahan konsentrasi 

K
+
 CES dapat menyebabkan disfungsi jantung yang dapat mematikan. 

4) Mempertahankan volume plasma yang tepat, yang penting dalam pengaturan 

jangka-panjang tekanan darah arteri. Fungsi ini dilaksanakan melalui peran 

regulatorik ginjal dalam keseimbangan garam (NaCl) dan H2O.  

5) Membantu mempertahankan keseimbangan asam-basa tubuh yang tepat 

dengan menyesuaikan pengeluaran H
+
 dan HCO3

-
 di urin. 

6) Mengeluarkan produk-produk akhir (sisa) metabolisme tubuh, misalnya urea 

(dari protein), asam urat (dari asam nukleat), kreatinin (dari kreatin otot), 

bilirubin (dari hemoglobin), dan hormon metabolit, jika dibiarkan menumpuk 

banyak bahan-bahan sisa ini bersifat toksik terutama bagi otak. 

7) Mengekskresikan banyak senyawa asing, misalnya obat, aditif makanan, 

pestisida, dan bahan eksogen non-nutritiflain yang masuk ke tubuh. 

8) Menghasilkan eritropoietin, suatu hormon yang merangsang produksi sel 

darah merah. 

9) Menghasilkan renin, suatu hormon enzimatik yang memicu suatu reaksi 

berantai yang penting dalam konservasi garam oleh ginjal. 

10) Mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. 

c. Sirkulasi ginjal 

Darah yang mengalir ke kedua ginjal normalnya merupakan 25% dari 

curah jantung atau sekitar 1200 ml/menit. Arteri renalis memasuki ginjal melalui 

hilum bersama dengan ureter dan vena renalis, kemudian bercabang secara 

progresif membentuk arteri interlobaris, arteri arkuata, arteri interlobularis 

(disebut juga arteri radialis), dan arteri aferen yang menuju ke kapiler glomerulus, 
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dimana sejumlah cairan dan zat terlarut (kecuali protein plasma) difiltrasi untuk 

membentuk urin. Ujung distal dari setiap glomerular bergabung untuk membentuk 

arteriol eferen, yang menuju jaringan kapiler kedua, yaitu kapiler peritubular yang 

mengelilingi tubulus ginjal (Guyton dan Hall, 2012). 

Arteriol eferen dari setiap glomerulus membentuk kapiler yang 

mengalirkan darah ke sejumlah nefron, dengan demikian tubulus suatu nefron 

tidak selalu mendapat darah hanya dari suatu arteriol eferen saja. Ginjal manusia 

memilki jumlah total luas penampang kapiler 12 m
2
. Volume darah dalam kapiler 

ginjal pada saat tertentu sekitar 30-40 ml (Guyton dan Hall, 2012). 

 

2. Penyakit Ginjal Kronis 

a. Pengertian penyakit ginjal kronis 

Penyakit ginjal kronis adalah penyakit ginjal yang diakibatkan oleh 

kerusakan nefron yang progresif dan ireversibel tanpa memperhatikan 

penyebabnya. Diagnosis ini secara tidak langsung menyatakan bahwa laju filtrasi 

glomerulus (LFG) telah turun selama minimal 3 sampai 6 bulan (Guyton dan Hall, 

2012). 

b. Epidemologi penyakit ginjal kronis 

Di Amerika Serikat, diperkirakan 13% dari total populasi atau lebih dari 

25 juta orang mengalami penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis umumnya 

dialami individu berusia lebih dari 60 tahun dan yang mengalami diabetes, 

hipertensi serta penyakit kardiovaskular lain. Di Indonesia, prevalensi penyakit 

penyakit ginjal kronis pada umur ≥ 15 tahun menurut provinsi ialah antara 1,8% 

hingga 6,4%. Prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan 

terendah di Provinsi DKI Jakarta, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten 
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Kepulauan Bangka Belitung, NTB dan Riau. Penyakit ginjal kronis meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur, meningkat tajam pada kelompok umur 35-44 

tahun (3,31%), diikuti umur 45-54 tahun (5,64%), dan umur 55-74 tahun (7,21%), 

tertinggi pada kelompok umur 65-74 tahun (8,23%). Prevalensi pada laki-laki 

(4,17%) lebih tinggi dari perempuan (3,52%), prevalensi lebih tinggi pada 

masyarakat perkotaan (3,85%) dari pedesaan (3,84%) (Riskesdas, 2018). 

c. Patofisiologi penyakit ginjal kronis 

Patofisiologi penyakit ginjal kronis awalnya tergantung pada penyakit 

yang mendasarinya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya proses yang terjadi 

kurang lebih sama. Berdasarkan proses perjalanan penyakit dari berbagai 

penyebab pada akhirnya akan terjadi kerusakan nefron. Bila nefron rusak maka 

akan terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus dan terjadilah penyakit penyakit 

ginjal kronis yang mana ginjal mengalami gangguan dalam fungsi ekskresi dan 

fungsi non ekskresi (Aisara, Azmi dan Yanni, 2018). 

Pada stadium paling dini penyakit penyakit ginjal kronis, LFG masih 

normal atau malah meningkat, kemudian secara perlahan namun pasti terjadi 

penurunan fungsi nefron yang progresif yang ditandai dengan peningkatan urea 

dan kreatinin serum. Hingga LFG sebesar 60%, pasien belum merasakan keluhan, 

tetapi sudah terjadi peningkatan urea dan kreatinin serum. Sampai pada LFG 30%, 

mulai terjadi keluhan pada pasien seperti nokturia, badan lemah, nafsu makan 

berkurang dan penurunan berat badan. Sampai pada LFG dibawah 30% pasien 

memperlihatkan gejala tanda uremia yang nyata seperti anemia, peningkatan 

tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, muntah dan lain 

sebagainya. Pasien juga mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, 
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infeksi saluran nafas, maupun infeksi saluran cerna. Terjadi gangguan 

keseimbangan air seperti hipovolemia atau hipervolemia serta gangguan 

keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium. Pada LFG dibawah 15% akan 

terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan pasien sudah memerlukan 

dialisis atau transpaltasi ginjal (Guyton dan Hall, 2012). 

d. Klasifikasi penyakit ginjal kronis 

Penyakit ginjal kronis merupakan kondisi dimana terjadi kerusakan ginjal 

dengan nilai LFG <60 ml/menit/1,73 m2 selama ≥3 bulan, yang diklasifikasikan 

menjadi 5 stadium seperti yang tercantum dalam Tabel 1. 

Tabel 1 

Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronis 

Stadium Deskripsi LFG (ml/menit/1,73 m2) 

I 
Kerusakan ginjal dengan 

GFR normal atau meningkat 
>90 

II 
Kerusakan ginjal dengan 

GFR ringan 
60-89 

IIIa 
Kerusakan ginjal dengan 

GFR ringan sampai sedang 
45-59 

IIIb 

Kerusakan ginjal dengan 

penurunan GFR sedang 

hingga berat 

30-44 

IV 
Kerusakan ginjal dengan 

GFR berat 
15-29 

V Penyakit ginjal kronis <15  

(Sumber :KDIGO, Clinical Practice Guideline For The Evaluation and Management of 

Chronic Kidney Disease, 2012).
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3. Hemodialisis 

a. Pengertian hemodialisis 

Hemodialisis merupakan proses difusi melintasi membran semipermeabel 

untuk menyingkirkan substansi yang tidak diinginkan dari darah sementara 

menambahkan komponen yang diinginkan (Harrison, 2014).  Zat sisa yang 

menumpuk pada pasien PGK ditarik dengan mekanisme difusi pasif membran 

semipermeabel. Perpindahan produk sisa metabolik berlangsung mengikuti 

penurunan gradien konsentrasi dari sirkulasi ke dalam dialisat. Dengan metode 

tersebut diharapkan pengeluaran albumin yang terjadi pada pasien PGK dapat 

diturunkan, gejala uremia berkurang, sehingga gambaran klinis pasien juga dapat 

membaik. Hemodialisis dapat mempengaruhi gambaran klinis pasien PGK, 

berupa gejala mual muntah, anoreksia, anemia, pruritus, pigmentasi, kelainan 

psikis, insomnia, hipertensi, maupun gejala lainnya(Aisara, Azmi dan Yanni, 

2018). 

b. Prinsip hemodialisis 

Terdapat 3 komponen utama yang terlibat dalam proses hemodialisis yaitu 

alat dialiser, cairan dialisat dan sistem penghantaran darah. Dialiser adalah alat 

dalam proses dialisis yang mampu mengalirkan darah dan dialisat dalam 

kompartemen-kompartemen di dalamnya, dengan dibatasi membran 

semipermeabel (Harrison, 2013). 

Menurut Harrison (2013), pada hemodialisis terdapat 2 proses fisika yaitu 

proses difusi dan ultrafiltrasi. 

1) Proses difusi adalah perpindahan bahan-bahan baik dari dalam darah ke cairan 

dialisat maupun berpindahnya bahan-bahan terlarut dalam dialisat masuk ke 
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dalam darah pasien melewati membran semipermeabel. Laju difusi terbesar 

terjadi pada perbedaan konsentrasi molekul terbesar, dimana merupakan 

mekanisme utama untuk mengeluarkan molekul kecil seperti urea, kreatinin, 

asam urat, sodium, elektrolit, dan untuk menambahkan serum bikarbonat. Zat 

terlarut yang terikat dengan protein tidak dapat dibuang melalui difusi karena 

protein yang terikat ridak dapat menembus membran.  

2) Proses ultrafiltrasi adalah berpindahnya solvent (air) dengan zat-zat terlarut 

(solute) dari darah melewati membran dialisis masuk ke dalam cairan dialisat 

karena perbedaan tekanan hidrostatik maupun osmotik. Pada proses 

hemodialisis, proses difusi dan filtrasi berjalan secara bersamaan serta dapat 

diprogram sesuai dengan keadaan klinis pasien. Dalam proses hemodialisis, 

cairan dialisat mengalir berlawanan arah dengan darah, sehingga tetap 

mempertahankan kecepatan difusi. 

 

4. Albumin 

a. Pengertian albumin 

Albumin dengan berat molekul 69 kDa merupakan protein utama dalam 

plasma manusia dan membentuk sekitar 60% protein plasma total.Sekitar 40% 

albumin terdapat dalam plasma, dan 60% sisanya terdapat di ruang ekstrasel. 

Kadar albumin serum normal yaitu 3,5 - 5,5 g/dL (Harrison, 2013). 

Hipoalbuminemia merupakan kondisi dimana terjadi penurunan serum albumin 

hingga dibawah 3,5 g/dL, namun signifikansi secara klinis nampak ketika kadar 

serum albumin dibawah 2,5 g/dL. Kondisi rendahnya kadar serum albumin 

merupakan faktor resiko dan dapat digunakan sebagai parameter morbiditas dan 

mortalitas terlepas dari penyakit yang terlibat (Arinta, Rihiantoro and Hardono, 
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2013). Selain itu, pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kadar albumin 

rendah, memiliki mortalitas yang lebih tinggi dan waktu inap yang lebih panjang 

(Putri and Mongan, 2016). 

b. Peran albumin 

Albumin memiliki peran penting dalam pemeliharaan homeostasis terkait 

distribusinya. Serum albumin adalah regulator utama tekanan osmotik koloid yang 

merupakan sekitar 80% dari plasma tekanan osmotik koloid normal dan 50% dari 

kandungan protein. Peran albumin yaitu mencegah perkembangan edema, 

memberikan keseimbangan antara hidrostatik dan tekanan osmotik koloid. 

Albumin serum dapat mengikat beberapa zat yang berbeda dan mengangkut 

beberapa hormon yang berbeda, seperti tiroid dan hormon yang larut dalam 

lemak. Selain itu, albumin juga mengangkut asam lemak rantai panjang ke hati, 

bilirubin tak terkonjugasi, logam, dan ion (ion kalsium). Obat yang mengikat 

serum albumin memiliki peran penting dalam farmakokinetik dan distribusi 

beberapa obat yang dapat mempengaruhi waktu paruh dan mempengaruhi 

metabolisme kadar molekul bebas. Albumin juga berfungsi sebagai penyangga 

plasma, mempertahankan tingkat pH fisiologis, dan mencegah fotodegradasi asam 

folat. Albumin juga memiliki sifat antioksidan dan terlibat dalam mendeteksi 

radikal bebas oksigen dalam patogenesis inflamasi penyakit (Gatta et al., 2012). 

c. Metabolisme albumin 

Pembuatan albumin terjadi di dalam hati. Pembuatan albumin dimulai di 

inti, yaitu gen ditranskripsi menjadi ribonucleic acid messenger (mRNA). mRNA 

disekresi kedalam sitoplasma diikat ribosom, membentuk polysomes yang 

membuat preproalbumin. Preproalbumin adalah molekul albumin dengan asam 
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amino di 24 N terminal rantai panjang. Asam amino rantai panjang meneruskan 

preproalbumin ke membran retikulum endoplasma. Didalam lumen retikulum 

endoplasma, 18 asam amino dibelah, dan meninggalkan proalbumin. Proalbumin 

adalah bentuk intrasel utama albumin. Proalbumin diekspor ke aparatus Golgi, 6 

asam amino rantai panjang diubah menjadi albumin oleh hepatosit. Setelah dibuat, 

albumin segera dikeluarkan, tidak disimpan didalam hati. 

Albumin di dalam intravaskuler kemudian disebarkan ke jaringan dan 

sebagian besar ke kulit. Sekitar 30−40% (210 g) albumin dalam tubuh ditemukan 

dalam vaskulerotot, kulit, hati, usus dan jaringan lain. Albumin memasuki 

intravaskuler melalui dua (2) jalur, yang pertama melalui sistem kelenjar terkait 

limfatik hati menuju ke dalam duktus toraksikus dan yang kedua, albumin dari 

hepatosit menuju sinusoid. Sesudah 2 jam, 90% albumin terdapat dalam 

intravaskuler. Degradasi jumlah keseluruhan albumin di orang dewasa dengan 

berat 70 kg adalah sekitar 14 g/hari atau 5% dari pertukaran protein seluruh tubuh 

per hari. Albumin dipecah di otot dan kulit sebesar 40−60%, di hati 15%, ginjal 

10% dan 10% sisanya merembes ke dalam saluran cerna lewat dinding lambung. 

Hasil degradasi akhir berupa asam amino bebas (Ilmiah, Anniwati and Soehartini, 

2014). 

d. Metode Pemeriksaan 

1) Metode Biuret 

Metode ini menggunakan pereaksi biuret sebagai reagen, dimana 

prinsipnya globulin diendapkan dengan natrium sulfit, dan albumin dalam filtrat 

ditentukan dengan metode Biuret pada penentuan protein total (Kurniawan, 2014). 
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2) Metode Bromocresol Green (BCG) 

Metode ini didasarkan pada pengikatan spesifik bromocresol green 

(BCG), pewarna anionik, dan protein pada pH asam menghasilkan perubahan 

warna indikator dari kuning-hijau menjadi hijau-biru dengan pergeseran 

penyerapan yang dihasilkan panjang gelombang kompleks. Intensitas warna 

terbentuk sebanding dengan konsentrasi albumin di contoh. Prinsip dari metode 

ini adalah bahwa albumin mengikat pewarna anionik pada pH 4.2, dan penyerapan 

kompleks albumin dapat diukur secara spektrofotometri pada 640 nm (Duly et al., 

2013). 

e. Hubungan albumin dengan penyakit ginjal kronis 

Pada penyakit ginjal kronis kehilangan protein melalui urin dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar albumin serum atau hipoalbuminemia. 

Dimana keluarnya albumin melalui urin adalah karena peningkatan permeabilitas 

di tingkat glomerulus yang menyebabkan protein lolos ke dalam filtrat glomerulus 

(Putri and Mongan, 2016).  

Pasien dengan penyakit ginjal kronis akan mengalami hipoalbuminemia 

sebagai komplikasi penyakit dan terapi nutrisinya. Albumin dalam peredaran 

darah merupakan penentu utama tekanan osmotik plasma darah. Akibatnya 

penurunan albumin dalam sirkulasi menyebabkann pergeseran cairan dalam ruang 

intravaskuler. Dalam glomerulus yang normal air difiltrasi sedangkan protein 

tetap tinggal dalam kapiler glomerulus. Pada glomerulus nefritis terdapat 

inflamasi kapiler glomerulus, dan kemudian keluar bersama urin. Kehilangan 

protein lebih dari produksinya akan timbul albuminemia. Mekanisme keluarnya 

urin albumin dari urin adalah peningkatan permeabilitas di tingkat glomerulus 
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yang menyebabkan protein lolos dalam filtrat glomerulus. Konsentrasi protein ini 

melebihi kemampuan sel-sel tubulus ginjal mereabsorbsi dan memprosesnya. 

Secara tradisional kadar proteinuria diperkirakan bermakna untuk menilai 

keparahan penyakit ginjal. Hal tersebut dapat terjadi pada pasien penyakit ginjal 

kronis yang telah menjalani hemodialisis < 1 tahun ditemukan lebih rendah 

daripada pasien yang telah menjalani hemodialisis > 1 tahun, hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang diit pada pasien yang telah 

menjalani hemodialisis dan juga dipengaruhi oleh terapi diuretik yang masih 

diberikan (Arinta, Rihiantoro and Hardono, 2013). 

Albumin dalam peredaran darah merupakan penentu utama tekanan 

osmotik plasma darah. Akibat yang disebabkan oleh penurunan albumin akan 

menyebabkan pergeseran cairandari ruang intravaskuler. Hipoalbumin pada 

pasien penyakit ginjal kronis yang telah menjalani hemodialisis dapat disebabkan 

oleh malnutrisi berat yang diakibat karena proses inflamasi pada pasien penyakit 

ginjal kronis. Adanya inflamasi dikaitkan dengan anoreksia pada pasien dialisis. 

Inflamasi kronis juga bisa mengakibatkan kecepatan penurunan protein otot 

skeletal maupun yang ada di jaringan lain, mengurangi otot dan lemak sehingga 

mengakibatkan hipoalbumin. Selain adanya inflamasi proses hemodialisis yang 

membuang protein dan vitamin bersama dengan dialisat dimana selama 

hemodialisis berjalan akan kehilangan 10-12 gram asam amino, glukosa juga akan 

dikeluarkan melalui dialisat (Arinta, Rihiantoro and Hardono, 2013).  

 


