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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Ginjal merupakan salah satu organ vital di dalam tubuh yang memiliki 

banyak fungsi, seperti fungsi filtrasi dan ekskresi zat-zat hasil metabolisme yang 

dihasilkan oleh tubuh. Laju filtrasi glomerulus (LFG) merupakan kecepatan 

glomerulus dalam menyaring plasma darah yang mencerminkan fungsi filtrasi dan 

ekskresi dari ginjal. Dalam satu hari, rata-rata orang dewasa normal memiliki LFG 

sebesar 125mL/min atau 180L/hari dan dikeluarkan sebanyak 1L/hari sedangkan 

sisanya direabsorspsi kembali oleh tubulus ke dalam darah.1 

Jika LFG menurun maka, banyak zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh 

menumpuk di dalam darah dan dapat membahayakan tubuh seperti contohnya 

kreatinin, urea, dan asam urat.2 Kreatinin merupakan produk sisa dari 

metabolisme otot tubuh yang akan dikeluarkan melalui urin. Kadar kreatinin 

normal dalam darah berkisar antara 0,6 – 1,2 mg/dL untuk pria dewasa dan 0,5 – 

1,1 mg/dL untuk wanita dewasa.3 Sementara itu, urea berasal dari pemecahan 

asam amino yang dimetabolisme di hati dan menjadi amonia, kadar amonia yang 

tinggi akan berbahaya bagi sel-sel tubuh sehingga hati mengubahnya lagi menjadi 

urea yang kemudian diekskresikan melalui urin. Jika urea menumpuk di dalam 

tubuh maka bisa menimbulkan gejala uremic syndrome seperti kelelahan, 

gangguan respon terhadap insulin, ketidakseimbangan elektrolit, kejang, koma, 
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dan sebagainya. Sedangkan asam urat adalah zat yang berasal dari pemecahan 

purin nukleotida yaitu adenin dan guanin. Zat-zat ini dapat berasal dari sel yang 

mati ataupun dari asupan makanan. Asam urat yang menumpuk dapat mengkristal 

dan menjadi penyakit gout arthritis.4 

Penurunan fungsi ginjal ini merupakan indikasi dari beberapa penyakit 

seperti contohnya penyakit ginjal kronik yang dahulunya disebut gagal ginjal 

kronis. Prevalensi penyakit ginjal kronik di dunia sebesar 13,4%, sedangkan di 

Indonesia, prevalensi dan insidensinya terus meningkat. Menurut riset kesehatan 

dasar (riskesdas) tahun 2013, sebanyak dua per 1000 atau sekitar 499.800 

penduduk Indonesia yang menderita penyakit ginjal kronik. Penyakit ini memiliki 

prognosis yang buruk. Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS), perawatan penyakit ginjal menduduki peringkat kedua dengan 

pembiayaan terbesar.5 Maka dari itu, pengukuran LFG penting dilakukan untuk 

mengetahui fungsi ginjal dengan akurat. 

Terdapat berbagai macam cara untuk mengukur LFG. Idealnya LFG diukur 

menggunakan bersihan inulin dan kreatinin yang merupakan baku emas untuk 

pemeriksaan nilai LFG. Namun dalam pelaksanaannya cara tersebut tidak praktis 

dikarenakan harus menampung urin dalam waktu 24 jam. Cara lainnya yaitu 

dengan mengukur jumlah kreatinin di dalam darah. Namun, untuk kasus gagal 

ginjal akut sulit menjadi patokan, karena lebih dari 50% perubahan LFG terjadi 

sebelum adanya kenaikan dari serum kreatinin.6 Sehingga, dibuatlah formula 

seperti Cockroft-Gault (CG), Modification of Diet in Renal Disease Study 

(MDRD), Chronic Kidney Disease-EPIdemiology collabotayion (CKD-EPI) 
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untuk menghitung eLFG dengan lebih mudah.7. Formula CG sudah rutin dipakai 

dalam klinis sehari-hari karena lebih praktis dibandingkan formula yang lain, 

tidak dipengaruhi perbedaan ras dan lebih akurat. Meskipun demikian, tingkat 

akurasinya hanya 67.6% - 70.8% untuk menentukan penyakit ginjal akut maupun 

kronik.8 

Renografi isotop menggunakan obat radioaktif, salah satunya adalah 

99mTechnetium Diethylene-Triamine-Pentaacetic Acid (99mTc-DTPA), yang 

merupakan teknik imaging diagnostik yang sudah rutin digunakan sejak tahun 

1980-an untuk menilai fungsi LFG kedua ginjal secara terpisah namun, rumah 

sakit yang memiliki fasilitas renografi isotop masih terbatas jumlahnya di 

Indonesia. 9,10 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hubungan antara nilai LFG yang 

diperoleh berdasarkan pemeriksaan renografi isotop dengan estimasi nilai LFG 

berdasarkan formula CG masih kontroversi. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ramesh Kumar Chaurasia pada tahun 2013, ditemukan bahwa terdapat korelasi 

walaupun minimal antara formula CG dengan renografi isotop pada dewasa 

sehat.11 Sebaliknya, dari penelitian oleh Aisyah Elliyanti pada tahun 2015, tidak 

terdapat korelasi antara formula CG dengan renografi isotop pada pasien gagal 

ginjal kronik stadium 2.12 Pada tahun 2016, Sivasubramaniyan melaporkan bahwa 

tidak terdapat korelasi antara formula CG dengan renografi isotop pada pasien 

penderita gangguan ginjal13. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang masih 

kontroversial tersebut, kami tertarik untuk mengevaluasi hubungan antara nilai 

LFG berdasarkan renografi isotop dan formula CG. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

▪ Baku emas untuk pengukuran nilai LFG adalah dengan bersihan 

inulin, namun dalam pelaksanaannya cara tersebut tidak praktis. 

▪ Banyak metode lain untuk pengukuran nilai eLFG seperti 

menggunakan renografi isotop dan formula CG. 

▪ Hasil penelitian sebelumnya yang masih kontroversial. 

 

1.3.  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka diperoleh 

pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

• Apakah terdapat hubungan antara nilai LFG berdasarkan renografi isotop 

dan formula CG pada panderita gangguan fungsi ginjal?. 

• Berapa besar rata-rata LFG berdasarkan renografi isotop pada penderita 

gangguan fungsi ginjal?. 

• Berapa besar rata-rata LFG berdasarkan formula CG pada penderita 

gangguan fungsi ginjal?. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan nilai LFG berdasarkan renografi isotop 

dengan formula CG pada penderita gangguan fungsi ginjal. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

• Mengetahui rata-rata besarnya nilai LFG dari renografi isotop 

pada penderita gangguan fungsi ginjal. 

• Mengetahui rata-rata besarnya nilai LFG dari formula CG pada 

penderita gangguan ginjal. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

• Menambah ilmu pengetahuan mengenai nilai LFG berdasarkan 

renografi isotop dan formula CG. 

• Meningkatkan minat dan kerjasama antara dosen dan mahasiswa 

dalam penelitian serta publikasi. 

• Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya 

  


