


 

 

Salam JKM,  

 

           Alhamdulillahirobbillalamin, pada edisi ke dua Jurnal Kesehatan Malang menambah satu 

artikel ilmiah, di edisi perdana kami memuat 4 artikel ilmiah dan pada edisi ke dua ini kami 

mewadahi 6 artikel ilmiah yang terdiri dari 4 artikel hasil penelitian, 1 laporan kasus dan 1 Tinjauan 

Pustaka. JKM mewadahi tidak terbatas pada hasil penelitian tetapi juga laporan kasus dan tinjauan 

pustaka dengan komposisi tertinggi pada hasil penelitian. 

Seperti kita ketahui bahwa dalam era praktik berbasis bukti , kita perlu bukti berbasis praktik yaitu 

suatu laporan yang merupakan informasi secara rinci dari laporan kasus seorang individu 

berdasarkan perawatan klinis sehari-hari kita . Setiap laporan kasus yang dipublikasikan dalam jurnal 

ini diharapkan menambah informasi baru yang berharga untuk pengetahuan medis kita. 

          Pada Edisi kedua ini, JKM menyajikan topik penelitian tentang kanker paru primer, Infeksi 

saluran kemih, diabetes mellitus tipe-2, akurasi pemeriksaan fine needle aspiration biopsy (FNAB), 

laporan kasus pada skar akne dan tinjauan praktis tentang terapi pengganti ginjal akut. 

          Kanker  paru  merupakan  penyebab  kematian utama dalam kelompok kanker, setiap tahun 

terdapat lebih  dari  1,3  juta  kasus  kanker  paru  baru  di  dunia  yang  menyebabkan  sekitar  1,1  

juta  kematian  tiap tahunnya. Sampai saat ini masih sering ditemukan kendala untuk mendapatkan 

jenis sel kanker terutama bila lokasi kanker sulit untuk dilakukan biopsi, sedangkan kemoterapi 

hanya dapat diberikan apabila didapatkan jenis sel kankernya. Oleh karena itu pemeriksaan 

imunohistokimia dengan mengukur ekspresi p53 dan Ki67 pada berbagai jenis histopatologi kanker 

paru, diharapkan akan memberikan solusi untuk memperkirakan kemungkinan jenis sel kanker paru 

melalui peningkatan ekspresi gen p53 dan Ki67, akan tetapi penelitian yang dilakukan Parsama dkk 

membuktikan bahwa tidak didapatkan hubungan bermakna antara ekspresi p53, Ki67  dengan jenis 

histopatologi biopsi bronkus pada kanker paru primer. 

         Standar baku diagnosis Infeksi saluran kemih (ISK) hingga saat ini adalah kultur urine, Seperti 

diketahui untuk pemeriksaan kultur urine diperlukan sampel urine yang memenuhi syarat, waktu 

yang cukup lama untuk mendeteksi bakteri yang tumbuh, biaya yang relatif mahal serta 

membutuhkan tenaga yang terlatih. Implikasinya menyebabkan tertundanya diagnosis dan 

pengobatan yang relevan serta peningkatan resiko terjadinya resistensi karena penggunaan 

antibiotik secara empiris. Dengan menggunakan urine analyzer berbasis flow cytometry diharapkan 

dapat dipakai sebagai metode alternatif untuk identifikasi ISK dan membedakan bakteri Gram-
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negatif dari bakteri Gram-positif , karena alat tersebut  memberikan hasil pemeriksaan dalam waktu 

singkat, biayanya relatif murah, dan pengerjaannya praktis. Hani dkk membuktikan bahwa urine 

analyzer berbasis flow-cytometry memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik untuk mendeteksi 

adanya ISK namun untuk identifikasi bakteri gram-positif dan gram-negatif penyebab ISK masih perlu 

penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel lebih besar karena hasil penelitian membuktikan 

bahwa sensitivitasnya cukup tetapi spesifisitasnya masih kurang. 

          Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes Melitus (DM) di 

Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Diabetes Care, 2004). Sedangkan hasil Riset kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok 

usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, 

DM menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. Nefropati diabetik (ND) terjadi akibat komplikasi diabetes 

yang menyebabkan timbulnya penyakit ginjal kronik. Pada sebagian penderita komplikasi ini akan 

berlanjut menjadi gagal ginjal terminal (GGT) yang memerlukan pengobatan cuci darah atau cangkok 

ginjal. Albuminuria merupakan prediktor independen dan kuat dari penurunan fungsi ginjal baik 

pada nefropati diabetik maupun glomerulopati progresif lainnya, namun pemeriksaan pada tahap 

mikroalbumin urin ini sebenarnya sudah relatif terlambat karena sudah terjadi kerusakan struktur 

ginjal sebelum mikroalbumin urin itu sendiri terjadi, oleh karena itu diteliti podosit urin yang  

diketahui berkolerasi dengan derajat ekskresi albuminuri dan dapat diandalkan dalam deteksi dini 

ND. Moda dkk membuktikan bahwa terdapat peningkatan rerata jumlah podositurin  pada pasien 

diabetes, dimana pasien dengan makroalbuminurin mempunyai rerata jumlah ekskresi podositurin 

lebih tinggi dibanding normo- dan atau mikroalbuminurin, namun ternyata tidak didapatkan 

hubungan antara rerata ekskresi podositurin dengan derajat ekskresi albuminurin.  

          Diagnosis pasti suatu jenis tumor apakah jinak atau ganas adalah dengan pemeriksaan patologi 

anatomi dibawah mikroskop dengan melihat jaringan tumor itu sendiri. Tindakan pengambilan 

jaringan tumor sebagian atau seluruhnya ini disebut tindakan biopsi. Biopsi dilakukan melalui suatu 

operasi yang membutuhkan sarana/ peralatan operasi, dokter bedah yang terlatih, biaya yang tidak 

sedikit serta waktu yang cukup lama, oleh karena itu diperlukan metode lain untuk pemeriksaan 

diagnosis tumor preoperatif yang lebih cepat, aman, dapat mengurangi kebutuhan terhadap 

sarana/alat pembedahan serta biaya yang jauh lebih rendah dibanding biopsi. FNAB (Fine Needle 

Aspiration Biopsy) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan sebuah jarum 

yang halus (lebih kecil dari jarum suntik biasa) ke bagian yang diduga suatu tumor, lalu melakukan 

aspirasi (penyedotan) untuk mengambil isi tumor tsb. Eviana dkk membuktikan bahwa pemeriksaan 

FNAB memiliki nilai sensitifitas, spesifisitas, dan akurasi yang tinggi dalam mendiagnosis tumor 



berbagai organ, namun pemeriksaan FNAB bukan sebagai pengganti diagnosis Histopatologi yang 

merupakan diagnosis pasti (gold standart). 

           Selain hasil hasil penelitian diatas, JKM menyajikan suatu laporan kasus dari bagian kulit. 

Seorang wanita, 23 tahun, mengeluhkan bekas skar cekung di dahi, pipi, dan pelipis sejak sekitar 6 

tahun sebelum kedatangan. Skar tersebut muncul pada lokasi bekas sembuhnya jerawat. 

Jerawat atau Akne Vulgaris adalah penyakit kulit yang terjadi akibat adanya peradangan menahun 

folikel pilosebasea yang ditandai dengan adanya komedo, pustul, nodus, papul dan kista pada 

tempat predileksi (tempat terjadinya). Secara umum menyerang 85-100 % orang,  paling sering 

terjadi pada wanita usia 14-17 tahun, sedangkan pada pria usia 16-19 tahun. Pada seorang gadis 

dapat terjadi pada premenarke. Setelah masa remaja kelainan ini berangsur berkurang. Namun 

kadang-kadang, terutama pada wanita, akne vulgaris menetap sampai dekade umur 30-an atau 

bahkan lebih.  Sinta dan Yasmina  memilih menggunakan tehnik microneedling untuk menangani 

kasus diatas dan hasil yang di dapatkan adalah perbaikan skar akne yang ditunjukkan dengan 

menurunnya skor kualitatif dari derajat 3 menjadi derajat 2, dan penurunan skor kuantitatif dari 17 

menjadi 10. 

         Artikel terakhir yang disajikan oleh Nursamsu merupakan suatu tinjauan praktis tentang Terapi 

Pengganti Ginjal (TPG) pada gagal ginjal akut.  Terapi Pengganti Ginjal akut terdiri atas 4 modalitas, 

yaitu dialisis peritoneal akut (PD), hemodialisis intermiten konvensional akut (IHD), terapi pengganti 

ginjal berkesinambungan (CRRT) dan dialisis hibrid (SLED). Pemilihan modalitas TPG yang optimal 

tergantung kepada kondisi pasien, biaya serta bukti bukti ilmiah yang dapat di pertanggung 

jawabkan karena masing-masing mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Beberapa pedoman 

yang dijadikan rujukan oleh Nursamsu diantaranya Kidney disease: improving global outcomes 

(KDIGO) acute kidney injury work group tahun 2012 , Renal replacement therapy in acute kidney 

injury: controversy and consensus. Critical Care yang dilaporkan oleh Ronco dkk 2015 serta jurnal 

lainnya yang bisa dibaca dalam tulisan beliau dalam artikel terakhir JKM edisi ke 2 ini. 

         Demikianlah ulasan mengenai isi JKM edisi ke 2 ini, harapan kami tulisan diatas dapat 

memberikan  manfaat untuk pembaca dalam meningkatkan ilmu serta memberikan motivasi  dalam 

melakukan penelitian.  Semoga edisi berikutnya dapat lebih baik dari apa yang di sajikan saat ini. 

Kami masih menunggu saran perbaikan, dukungan serta kontribusi para pembaca guna 

meningkatkan kualitas JKM. 

 

Selamat membaca 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kanker paru adalah penyebab utama kematian diantara keganasan manusia karena respon 

kurang terhadap terapi dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kanker paru kurang dari 20%. Kebanyakan 

kematiannya  akibat metastasis jauh. Penanda tumor untuk deteksi dini pemantauan kekambuhan sangat 

penting untuk memperpanjang kelangsungan hidup pasien kanker paru. Di antara marker (penanda) biologis 

baru yang bisa menjadi faktor prognostik pada karsinoma paru diantaranya adalah p53 dan Ki67. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan ekspresi p53 dan ki67 dengan berbagai jenis histopatologi biopsi 

bronkus kanker paru primer. Metode: Penelitian klinis dengan metode penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, secara retrospektif pada biopsi melalui bronkoskopi kasus kanker paru primer, 

kemudian dilakukan pengecatan imunohistokimia  dengan marker p53 dan Ki67. Hasil: Terdapat peningkatan 

ekspresi p53 terhadap sel ganas (p = 0,064) dan ekspresi Ki67 terhadap sel ganas,( p = 0,951) dan didapatkan 

peningkatan ekspresi p53 dan Ki67 pada sel ganas yang sama. (p = 0,693). Kesimpulan: Meskipun didapatkan 

peningkatan ekspresi, tidak didapatkan hubungan bermakna antara peningkatan ekspresi p53 dan Ki67 dengan 

jenis histopatologi biopsi bronkus pada kanker paru primer. 

 

Kata Kunci: histopatologi, kanker paru, imunohistokimia, p53, Ki67 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Lung cancer is the leading cause of death among human malignancies due to lack of response to 

therapy and 5-year survival rate for lung cancer less than 20%. Most deaths are result of distant metastases. 

Tumor marker for early detection of recurrences is essential to prolong the survival of patients. Some markers  

can be a new biological prognostic factors in lung carcinoma such as p53 and Ki67. Purpose of this study was to 

determine relationship of the expression of p53 and ki67 with various types bronchial biopsy histopathology of 

primary lung cancer. Methods: Clinical studies with analytic observational study with cross-sectional, 

retrospective biopsy through bronchoscopy cases of primary lung cancer, then done immunohistochemical 

staining with p53 and Ki67. Results: There are increased expressions of p53 against malignant cells (p = 0,064)  

and Ki67 expressions against malignant cells, (p = 0,951) and increased expressions of p53 and Ki67 in the same 

malignant cells (p = 0,693). Conclusion: Although obtain increased expression, no significant association was 

found between increased expression of p53 and Ki67 with bronchial biopsy histopathology  
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PENDAHULUAN 

Sebuah sel normal dapat menjadi sel kanker 

dengan berbagai penyebab terjadinya ketika 

ketidakseimbangan antara fungsi onkogen dan gen 

supresor tumor dalam proses sel tumbuh. Proses 

yang melibatkan beberapa kelainan genetik termasuk 

mutasi pada gen supresor tumor p53, yang terbukti 

berhubungan dengan prognosis kelangsungan hidup 

yang lebih jelek dan peningkatan resistensi terhadap 

radioterapi dan kemoterapi. Kanker paru adalah 

penyebab utama kematian di antara keganasan 

manusia dan merupakan salah satu yang paling 

berbahaya karena kurangnya respon terhadap terapi 

dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk kanker 

paru adalah kurang dari 20%. Kebanyakan kematian 

pada pasien dengan kanker paru-paru adalah hasil 

metastasis jauh. Pada pasien terdiagnosis dengan 

stadium patologis tanpa metastasis patologis, 

kelangsungan hidup 5 tahun relatif baik sekitar 60% - 

90%. Penanda tumor untuk deteksi dini pemantauan 

kekambuhan sangat penting memperpanjang 

kelangsungan hidup pasien dengan kanker paru.
1,2

 

Imunohistokimia semakin banyak digunakan 

membedakan kankert paru antara adenokarsinoma 

dan karsinoma sel skuamosa. Namun, analisis rinci 

dari profil ekspresi penanda gabungan umum seluruh 

jaringan masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan 

gen p53, yang dikombinasikan dengan penanda 

konvensional lainnya sangat membantu dalam 

meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas untuk 

mendeteksi kanker paru-paru.
3
 

Gen p53 adalah gen supresor tumor yang 

paling sering bermutasi pada kanker. Pada kanker 

paru, gen p53 bermutasi sekitar 50% - 70%. 

Akumulasi protein p53 oleh imunohistokimia positif 

56% - 58% dari NSCLC yang direseksi. Protein p53 

mutant juga terdeteksi di 49% dari stadium I 

adenokarsinoma paru. Akumulasi protein mutan dan 

respon imun humoral untuk menghasilkan anti-p53, 

berkorelasi dengan derajat keganasan, dan angka 

kejadian antibodi juga dikaitkan frekuensi mutasi gen 

p53. Akibatnya, antibodi ini dapat dideteksi dalam 

serum pasien dengan berbagai macam kanker.  

Reaktivasi dari jalur p53 yang rusak akan 

menyebabkan terjadi regresi tumor dan memiliki 

implikasi penting untuk terapi anti-kanker. 
3,4

 

 Di antara penanda biologis baru bisa menjadi 

faktor prognostik untuk karsinoma paru, Ki67 adalah 

protein inti terlibat dalam regulasi proliferasi sel. 

Beberapa studi menunjukkan hubungan antara Ki67 

dan kelangsungan hidup yang rendah pada pasien 

kanker paru-paru. Ekspresi imunohistokimia dari Ki67 

digunakan untuk penilaian proliferasi tumor, dan 

tingkat tinggi Ki67 antigen telah dilaporkan 

berhubungan dengan prognosis buruk di banyak 

kanker.
5,6

 

 Sampai saat ini belum ada penelitian tentang 

p53, dikombinasikan dengan Ki67 diperiksa oleh 

imunohistokimia pada pasien biopsi kanker paru 

primer dikaitkan dengan histopatologi paru-paru, 

sehingga inti dari penelitian ini adalah pemeriksaan 

penanda tumor p53 dan Ki67 di biopsi dari pasien 

kanker paru primer terkait dengan histopatologi paru. 

 

METODE 

Sebuah studi penelitian observasional analitik 

dengan cross sectional, retrospektif pada biopsi 

melalui bronkoskopi kasus kanker paru primer. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

ekspresi gen p53 dan gen Ki67 dengan histopatologi 

bronkus. Slide biopsi bronkus dari kanker paru-paru 

yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

akan diuji pewarnaan imunohistokimia p53 dan Ki67.. 



Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi 

Biopsi bronkus telah terdiagnosis secara histopatologi 

sebagai kanker paru primer yang spesimennya 

didapatkan melalui prosedur Fiber Optic 

Bronchoscopy (FOB) pada kurun waktu Februari 2013-

Februari 2015 dan data rekam medis pasien kanker 

paru primer yang rawat jalan di Poliklinik Paru dan 

rawat inap di RS dr Saiful Anwar Malang yang 

didiagnosis melalui gejala klinis, salah satu 

pemeriksaan radiologis atau kombinasi dari: foto 

rontgen dada PA/AP/Lateral dan CT scan toraks + 

kontras, pada kurun waktu Maret 2013-juni 2015.  

Kriteria ekslusi adalah biopsi kanker paru 

ternyata merupakan metastase kanker dari organ lain 

berdasarkan hasil penelusuran data rekam medis dan 

radiologis. Biopsi pasien kanker paru primer setelah 

dilakukan pemotongan slide untuk pemeriksaan 

imunohistokimia (IHK), jaringan yang tersisa tidak 

cukup untuk dilakukan pengecatan IHK, atau jaringan 

yang tersisa hanya jaringan ikat. 

Data yang diperoleh dicatat pada lembar 

penelitian untuk kemudian diolah dan dilakukan 

analisis serta interpretasi. Uji statistik meng-gunakan 

uji korelasi statistik spearmann dan pearson. 

Perhitungan statistik menggunakan SPSS seri 17.0 

(SPSS Inc., USA). 

 

HASIL 

Berdasarkan rekapitulasi data dasar subjek 

penelitian maka didapatkan  gambaran karakteristik 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. Subjek penelitian 

berusia 42 sampai 80 tahun, dengan nilai rerata usia 

59,8 tahun. Distribusi subjek penelitian berdasarkan 

kelompok usia, terbanyak pada kelompok usia 51-60 

dan 61-70 tahun yaitu masing 8 orang (33%). 

Berdasarkan jenis kelamin, 29% subjek penelitian 

adalah perempuan dan laki-laki sebanyak 71%. Dari 

hasil histopatologi yang terbanyak adalah 

adenocarcinoma sebesar 46%. Dilihat dari status 

merokok berdasarkan indeks Brinkmann  yang 

terbanyak adalah indeks sedang sebesar 46%. 

Stadium kanker paru primer yang terbanyak 

ditemukan adalah stadium 4 sebesar 54%. Dari 

gambaran bronkoskopis didapatkan terbnyak adalah 

massa intralumen sebesar 79%. Karakteristik subjek 

penelitian disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  

Karakteristik N(%) 

Umur (tahun) 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

 

1(4%) 

3(13%) 

8(33%) 

8(33%) 

4(17%) 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

7(29%) 

17(71%) 

Histopatologi Ca Paru Primer: 

Adenocarcinoma 

Squamous cell carcinoma                         

Small cell carcinoma                                   

Adeno squamous carcinoma    

 

11(46%) 

9(37%) 

3(13%) 

1(4%) 

 

Index Brinkmann   

Berat 

Sedang 

Ringan 

Tidak merokok 

Perokok pasif 

 

8(33%) 

11(46%) 

1(4%) 

2(8%) 

2(8%) 

Stadium 

2 

2b 

3a 

3b 

4 

 

2(8%) 

1(4%) 

2(8%) 

6(25%) 

13(54%) 

Gambaran  massa secara bronkoskopik 

Massa intraluminer 

Pendesakan ekstraluminer 

Mukosa oedematus 

Campuran  

 

 

19(79 %) 

3(13%) 

 

1(4%) 

1(4%) 

Sumber: Hasil Penelitian 



Berdasarkan grading ekspresi p53 pada masing-

masing jenis histo PA  dapat diketahui bahwa dari 2 

orang dengan grade ekspresi p53 0, ada 1 orang 

dengan histopatologi small cell carcinoma, 1 orang 

histopatologi adenocarcinoma. Dari 7 orang dengan 

grade ekspresi p53 pada grade 2, ada 2 orang dengan 

histopatologi squamous cell carcinoma, 5 orang 

dengan histopatologi adenocarcinoma. Dari 8 orang 

grade ekspresi p53 pada grade 3, ada 3 orang dengan 

histopatologi squamous cell carcinoma, 1 orang 

dengan histopatologi adenosquamous carcinoma, dan 

4 orang lainnya dengan histopatologi 

adenocarcinoma. Adapun dari 7 orang dengan grade 

ekspresi p53 grade 4, 4 orang menunjukkan 

histopatologi squamous cell carcinoma, 1 orang 

dengan histopatologi adenocarcinoma, dan 2 orang 

lainnya dengan histopatologi small cell carcinoma. 

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman dapat 

diketahui nilai koefisien korelasi Spearman sebesar -

0.385 dengan nilai signifikansi atau nilai p sebesar 

0.064 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara ekspresi 

p53 dengan histopatologi anatomi. Dengan kata lain, 

tinggi rendahnya ekspresi p53 tidak berkaitan dengan 

hasil histopatologi anatomi apapun.  

Berdasarkan rata-rata ekspresi p53 pada 

masing-masing jenis histopatologi dapat diketahui 

bahwa ekspresi tertinggi ada pada histopatologi small 

cell carcinoma, dengan rata-rata 38,07% dari 3 orang 

yang ekspresinya positif , diikuti  dengan squamous 

cell  (33,2%) dan adenosquamous cell (32,0 %). 

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman dapat 

diketahui nilai koefisien korelasi spearman sebesar -

0.013 dengan nilai signifikansi atau nilai p sebesar 

0.951 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara ekspresi 

ki67 dengan histopatologi anatomi. Dengan kata lain, 

tinggi rendahnya ekspresi ki67 tidak berkaitan dengan 

hasil histopatologi anatomi apapun.  

Berdasarkan grading ekspresi ki67 pada 

masing-masing jenis histopatologi. Dari 7 orang yang 

grade ekspresi Ki67 adalah 1, ada 3 orang yang 

histopatologi nya menunjukkan squamous cell 

carcinoma, dan 4 orang lainnya menunjukkan 

histopatologi adenocarcinoma. Dari 7 orang yang 

grade ekspresi Ki67nya pada grade 2, ada 2 orang 

yang histopatologi nya menunjukkan small cell 

carcinoma, 2 orang yang histopatologi nya 

menunjukkan squamous cell carcinoma, dan 3 orang 

lainnya menunjukkan histopatologi adenocarcinoma. 

Dari 7 orang yang grade ekspresi Ki67nya pada grade 

3, ada 1 orang yang histopatologi nya menunjukkan 

small cell carcinoma, 2 orang yang histopatologi nya 

menunjukkan squamous cell carcinoma, dan 4 orang 

lainnya menunjukkan histopatologi adenocarcinoma. 

Adapun dari 3 orang yang grade ekspresi Ki67nya 

pada grade 4, ada 1 orang yang histopatologi nya 

menunjukkan squamous cell carcinoma, 2 orang 

menunjukkan histopatologi adenosquamous cell 

carcinoma.  

Berdasarkan rata-rata ekspresi Ki67 pada 

masing-masing jenis histopatologi dapat diketahui 

bahwa ekspresi tertinggi ada pada histopatologi 

Adenosquamous  cell carcinoma, dengan rata-rata 

93,2 % dari 1 orang yang ekspresinya positif , diikuti  

dengan small cell carcinoma  (25,19%) dan squamous 

cell  carcinoma (23,28 %). 

Berdasarkan hasil uji korelasi dapat diketahui 

nilai koefisien korelasi pearson sebesar -0.085 dengan 

nilai signifikansi atau nilai p sebesar 0,693, sehingga 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

ekspresi ki67 dengan ekspresi p53. Dengan kata lain, 

tinggi rendahnya ekspresi ki67 tidak berkaitan dengan 

tinggi rendahnya ekspresi p53. 



PEMBAHASAN 

Berdasarkan jenis kelamin, 29% subjek 

penelitian adalah perempuan dan laki-laki sebanyak 

71%. Dari hasil histopatologi yang terbanyak adalah 

adenocarcinoma sebesar 46%. Dilihat dari status 

merokok berdasarkan indeks Brinkmann yang 

terbanyak adalah indeks sedang sebesar 46%. 

Stadium kanker paru primer yang terbanyak 

ditemukan adalah stadium 4 sebesar 54%. Dari 

gambaran bronkoskopis didapatkan terbnyak adalah 

massa intralumen sebesar 79%. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa subjek 

penelitian berada pada rentang usia 35-80 tahun 

dengan kelompok rentang usia terbanyak adalah 

rentang usia 51-60 tahun (33%) dan 61-70 tahun 

(33%). Hal ini sesuai dengan literatur yang 

menyatakan bahwa tumor paru jarang terjadi pada 

usia dibawah 40 tahun, namun angka kejadiannya 

meningkat dikalangan usia 40 tahun keatas sampai 

puncaknya 80 tahun, kemudian menurun.
13

 Dari jenis 

kelamin pada penelitian ini yang terbanyak adalah 

jenis kelamin laki-laki sebesar 71% dengan rasio 

perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 2,5:1. 

Hal ini sesuai dengan data pasien kanker paru di RSSA 

Malang dalam tahun 2013 terbanyak berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebesar 67,3% dibandingkan dengan 

perempuan sebesar 32,7%  Rasio penderita kanker 

paru Laki-laki : Perempuan adalah 2 : 1. 
14

 

Dibandingkan dengan data kasus tumor paru yang 

terjadi didunia, perbadingan antara laki-laki : 

perempuan adalah 4 : 3.
13

 Diperkirakan di Indonesia 

kebiasaan merokok masih menjadi hal utama 

penyebab kanker paru, dimana laki-laki lebih dominan 

dibandingkan perempuan. Demikian pula dengan data 

global yang menunjukkan kecenderungan yang sama 

bahwa laki-laki berpeluang lebih besar terkena kanker 

paru. 

Zat karsinogen pada rokok memegang peranan 

penting terhadap kejadian kanker paru. Sekitar 85-

90% penderita kanker paru adalah perokok.
15

  

Riwayat perokok aktif dan pasif dijumpai pada 84% 

dan 8% subjek penelitian. Hal yang sama dijumpai 

pada studi di Nepal yang menemukan bahwa 

sebanyak 85% pasien kanker paru memiliki riwayat 

merokok. 
16

 

Sebagian besar jenis histopatologi subjek 

penelitian ini adalah adenokarsinoma yaitu sebesar 

44%. Hal ini sesua dengan data profil tumor paru di 

RSSA Malang dimana dalam tahun 2013 jenis 

histopatologi terbanyak adalah adenocarcinoma yaitu 

sebesar 59%.
14

 Hasil histopatologi adenokarsinoma 

merupakan tipe kanker paru paling umum dan sering 

ditemukan pada pasien bukan perokok yaitu 20% dari 

semua kanker paru.
2,4

 Pada penelitian ini subjek 

penelitian sebagian besar dengan kanker paru primer 

stadium 4. Hal ini sesuai dengan data profil tumor 

paru di RSSA pada tahun 2008-2013. Hal ini mungkin 

terjadi karena gejala kanker paru cenderung kurang 

spesifik, dimana batuk yang merupakan gejala 

tersering hanya dianggap batuk biasa sehingga pasien 

datang terlambat. 
1
 

Dari seluruh subjek yang dilakukan pemeriksaan 

fiber optic bronchoscopy didapatkan bahwa sebanyak 

80% dengan adanya massa intralumen. Hal ini sesuai 

dengan data profil tumor paru RSSA tahun 2009 

dimana pada semua pasien yang dilakukan 

bronkoskopi pada tahun 2009 sebanyak 48,5% 

didapatkan adanya massa intralumen.
17

 

Dari analisis statistik didapatkan bahwa pada 

penelitian ini tidak ada hubungan bermakna antara 

ekspresi p53 dengan jenis histopatologi kanker paru 

primer. Hal ini berbeda dengan studi Lee (2013) yang 

menyatakan bahwa tingkat positif anti-p53 pada 

NSCLC lebih besar pada pasien dengan large cell 



carcinoma (50%) daripada dengan squamous cell 

carcinoma (14%) dan adenocarcinoma (18%). Segawa, 

et al. juga melaporkan tingkat positivitas anti-p53 

lebih besar pada large cell carcinoma dan small cell 

carcinoma daripada adenocarcinoma. Anti-p53 yang 

terdeteksi pada 13% pasien (13 dari 99) dengan 

NSCLC dan 11,4% (4 dari 35) dengan SCLC dalam studi 

lain. 
18,19

 

Massoni Neto et al (2010) menyatakan korelasi 

p53 berlebih dengan penurunan kelangsungan hidup 

pada karsinoma sel besar. Perbedaan menunjukan 

bahwa sub kelas tumor mungkin menjadi komponen 

penting dalam menilai kelangsungan hidup high grade 

NECs. Meskipun demikian, temuan penelitian ini 

menunjukkan ekspresi p53 berlebih mungkin 

menunjukan diferensiasi tumor, tetapi gagal 

memprediksi perbedaan agresi tumor di subkelompok 

NSCLC dan SCLC. 
19 

Selain itu didapatkan 3 kasus  (12,5 %) ekspresi 

p53 > 50% pada penelitian ini, dimana menurut studi  

oleh lee dkk menunjukan > 50% positivitas adalah 

perubahan paling bermakna tangka kelangsungan 

hidup (survival rate) yang jelek secara keseluruhan (p 

= 0,0008). Sebuah analisis regresi Cox dengan 

beberapa kovariat menunjukkan p53 positif di lebih 

dari 50%(>50%) sel-sel tumor merupakan faktor 

prognostik yang  independen.
20

 

Dari analisis statistik didapatkan bahwa pada 

penelitian ini tidak ada hubungan bermakna antara 

ekspresi p53 dengan jenis histopatologi kanker paru 

primer. Hal ini serupa dengan studi Lee (2011) yang 

menyatakan bahwa Ki67 immunostaining tidak 

berbeda secara signifikan pada jenis histologis (p = 

0,804), status nodal (p = 0,547), status tumor (p = 

0.560) dan staging  tumor paru (menurut AJCC) (p = 

0,229) (Lee, 2011), hal yang menyatakan jenis hasil ini 

sesuai juga dengan studi oleh (soomro I,1998) yang 

menyatakan jenis histopatologi tidak terkait dengan 

faktor prognostik yang diukur dengan ekspresi Ki67. 

Pada penelitian ini didapatkan 13 pasien (54 %) 

dengan ekspresi Ki67 diatas 25%. Dari beberapa studi 

didapatkan, cut-off Ki67 lebih dari 25% 

mengindikasikan tumor yang sangat proliferatif 

(Martin et al., 2004; Jun et al., 2006). Ekspresi Ki67 

juga dianjurkan memakai cut-off > 25% untuk 

mengidentifikasi pasien sensitif terhadap protokol 

kemoterapi pada pasien kanker paru,. Indeks Ki67 

harus dikombinasikan dengan beberapa penanda 

rutin proliferasi lainnya seperti indeks mitosis. 
5, 21

 

Dari analisis statistik didapatkan bahwa pada 

penelitian ini tidak ada hubungan bermakna antara 

peningkatan ekspresi p53 ekspresi Ki67. Belum 

didapatkan hasil penelitian yang mendukung maupun 

berlawanan dengan hasil ini. Hal ini mungkin 

dikarenakan proses patofisiologi terjadi mutasi gen 

p53 dan index proliferasi Ki 67 adalah suatu proses  

dari jalur yang berbeda, sehingga penelitian yang ada 

pada kanker paru lebih mengarahkan kepada 

penggunaan kedua marker tersebut sebagai faktor 

prognostic.
21

 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

sehingga dapat menimbulkan bias pada hasil 

penelitian. Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

Sampel yang digunakan (slide) adalah sampel yang 

sudah tersimpan lama sehingga saat dilakukan 

pengecatan imunohistokimia antigen sel ganas tidak 

muncul akibatnya tidak terjadi ikatan dengan 

antibodi. Teknik pengambilan pengambilan biopsi 

yang menyebabkan sampel yang didapatkan 

berukuran kecil yang menyulitkan saat pembuatan 

preparat untuk pengecatan imunohistokimia 

 

 

 



KESIMPULAN 

1. Tidak didapatkan hubungan bermakna antara 

ekspresi p53 dengan jenis histopatologi biopsi 

bronkus pada kanker paru primer. 

2. Tidak didapatkan hubungan bermakna antara 

ekspresi Ki67 dengan jenis histopatologi biopsi 

bronkus pada kanker paru primer. 

3. Tidak terdapat hubungan antara ekspresi p53 

dengan peningkatan ekspresi Ki67 pada kanker 

paru primer. 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Infeksi saluran kemih (ISK) sering dijumpai di masyarakat dan komplikasi yang timbul akibat 

keadaan ini bisa berakibat fatal. Terapi antibiotik yang tepat di fase awal perjalanan penyakit bisa mencegah 

terjadinya hal ini. Namun, kultur urine sebagai pemeriksaan standar baku memiliki sejumlah keterbatasan, 

diantaranya adalah waktu pengerjaan yang lama dan sebagian besar hasil yang diperoleh adalah negatif. 

Analisis otomatik leukosit dan bakteri urine dengan prinsip flow cytometry merupakan suatu pendekatan 

alternatif yang menjanjikan untuk identifikasi penderita ISK, tetapi data-data mengenai nilai diagnostiknya dari 

berbagai penelitian masih tidak konsisten. Metode: Dilakukan pemeriksaan 50 sampel urine penderita suspek 

ISK dan membandingkan hasil leukosit dan bakteri dari urine analyzer otomatik berbasis flow cytometry dengan 

hasil kultur urine. Hasil: Didapatkan  sensitivitas sebesar 78,95%, spesifisitas 74,19%, dan nilai ramal negatif 

85,19% pada nilai cut-off leukosit ≥265,80/µL.  Didapatkan nilai sensitivitas  89,47%, spesifisitas 83,87%, dan 

nilai ramal negatif 9 2,86%  pada nilai cut-off bakteri ≥734,65 x 10
6
/µL. Kombinasi kedua parameter tersebut 

memberikan nilai sensitivitas  100%, spesifisitas 74,19%, dan nilai ramal negatif 100% jika dibandingkan dengan 

hasil kultur urine. Kesimpulan: Jumlah leukosit dan bakteri urine yang diperiksa secara otomatik dengan urine 

analyzer berbasis flow cytometry memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik untuk mendeteksi adanya ISK. 

Kata kunci: Infeksi saluran kemih (ISK), flow cytometry, urinalisis, kultur urine   

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Urinary Tract Infections (UTIs) are common in the community and its complications can be fatal. 

Appropriate antibiotic therapy in the early phase of the disease course can prevent it. However, urine culture 

as the gold standard test has a number of limitations, including long turnaround time and large proportion of 

negative results. Automated analysis of urine leukocytes and bacteria using the principle of flow cytometry is a 

promising alternative approach for UTI identification, but data on its diagnostic value from various studies have 

been inconsistent.  Methods: We examined urine samples from 50 UTI-suspected patients and compared 

leukocyte and bacteria results from the flow cytometry-based urine analyzer with urine culture results 

Results: At a cut-off value for leukocyte count of ≥265.80/µL, we obtained a sensitivity of 78.95%, a specificity 

of 74.19%, and a NPV of 85.19%. At a cut-off value for bacterial count of ≥734.65 x 10
6
/µL, we obtained a 

sensitivity of 89.47%, a specificity of 83.87%, and a NPV of 92.86%. A combination of both paremeters gives a 

sensitivity of 100%, a specificity of 74.19%, and a NPV of 100%, when compared with urine culture. 

Conclusion: The number of urine leukocyte and bacteria examined automatically by flow cytometry-based 

urine analyzer has good sensitivity and specificity for detecting the presence of UTI. 

Keywords: Urinary Tract Infections (UTI), flow cytometry, urinalysis, urine culture 
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PENDAHULUAN 

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan 

penyakit infeksi yang paling sering dijumpai, setelah 

infeksi saluran pernapasan.
1
 Meskipun seringkali 

asimptomatik atau bergejala ringan, ISK bisa 

menimbulkan komplikasi berat, misalnya sepsis.
2 

Kultur urine masih menjadi pemeriksaan standar baku 

untuk mendiagnosis ISK. Namun, pemeriksaan ini 

relatif mahal, membutuhkan tenaga yang terlatih 

serta waktu lama untuk mengidentifikasi bakteri yang 

relevan serta jenis antibiotik yang sesuai.
3
 Selain itu, 

sebagian besar hasil pemeriksaan ini seringkali 

negatif.
4
 Hal ini akan menyebabkan tertundanya 

diagnosis dan pengobatan atau pemberian antibiotik 

secara empiris yang akan meningkatkan resiko 

terjadinya resistensi.
5 

Leukosituria yang ditemukan bersama dengan 

bakteriuria dapat memprediksi adanya ISK dengan 

lebih baik dibandingkan dengan bakteriuria saja. 

Berdasarkan hal ini, metode yang dapat mendeteksi 

baik leukosit maupun bakteri lebih disukai untuk 

mengidentifikasi penderita ISK.
6 

 Beberapa tahun 

terakhir ini, telah dikembangkan suatu urine analyzer 

yang menggabungkan teknologi flow cytometry (FCM) 

dan zat warna fluorescent untuk menghitung dan 

memilah sel-sel sesuai dengan karakteristiknya, 

dengan hasil akhir yang dipresentasikan dalam bentuk 

angka, histogram, dan scattergram.
1,7

 Berdasarkan 

konteks morfologi bakteri, pola scattergram yang 

dihasilkan oleh alat ini diindikasikan berguna untuk 

membedakan antara bakteri gram-negatif dan gram-

positif.
8
 Alat otomatik ini merupakan suatu 

pendekatan yang menjanjikan untuk mengidentifikasi 

penderita ISK karena bisa memberikan hasil 

pemeriksaan dalam waktu singkat, biayanya relatif 

murah, dan pengerjaannya praktis. Namun demikian, 

data-data mengenai nilai diagnostiknya pada berbagai 

penelitian masih tidak konsisten.
9 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui nilai diagnostik urine analyzer 

berbasis flow cytometry yang dimiliki oleh 

Laboratorium Sentral Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

(RSSA) Malang sebagai metode alternatif untuk 

identifikasi ISK, dengan kultur urine sebagai 

pemeriksaan referensi standar. Nilai diagnostik alat 

ini dalam membedakan bakteri Gram-negatif dari 

bakteri Gram-positif juga akan dievaluasi. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian 

analitik observasional dengan desain potong lintang 

(uji diagnostik) yang dilakukan selama 6 bulan di RSSA 

Malang. Populasi terjangkau adalah penderita yang 

secara klinis dicurigai mengalami ISK di RSSA Malang, 

baik pasien rawat inap maupun rawat jalan. Definisi 

ISK dalam penelitian ini adalah infeksi yang dapat 

terjadi di sepanjang traktus urinarius dan memiliki 

gejala/tanda klinis seperti disuria, polakisuria, 

frekuensi, urgensi, nyeri suprapubik, demam, mual, 

muntah, nyeri ketok sudut kosto vertebral, yang 

dibuktikan dengan adanya hasil kultur urine yang 

positif. 

Kriteria inklusi adalah penderita 18 – 75 tahun 

yang secara klinis dicurigai mengalami ISK, tidak 

mengonsumsi antibiotik sebelum pengambilan 

spesimen, volume spesimen urine memadai (≥10 mL) 

dan tidak memperlihatkan adanya mucus dalam 

jumlah yang berlebihan, gross hemolysis, maupun 

pyuria. Penderita dieksklusi jika spesimen urinenya 

ditampung lebih dari 1 jam. 

Spesimen urine diperoleh dengan cara 

midstream menggunakan wadah yang steril, 

transparan, disposable dan tanpa bahan pengawet. 



Semua spesimen dikumpulkan pada pagi hari, dan 

diproses dalam waktu kurang dari 1 jam setelah 

diperoleh. Sebagian urine yang diperoleh akan 

dipindahkan ke wadah kedua yang juga steril. Urine 

dalam wadah pertama diperiksa dengan Sysmex UF-

500i (Sysmex Co., Jepang), sedangkan urine dalam 

wadah kedua digunakan sebagai bahan kultur.  

Sysmex UF-500i adalah suatu urine analyzer 

otomatik berbasis flow cytometry yang menggunakan 

semi-conductor diode laser dengan panjang 

gelombang 635 nm dan 2 channel terpisah untuk 

analisis sedimen dan bakteri. Dalam channel sedimen, 

eritrosit, leukosit, sel-sel epitel, kristal, dan silinder 

akan didilusi pada suhu 35
o
C, lalu nukleus, sitoplasma, 

serta membran selnya akan diwarnai dengan 

polymethine fluorescent dye. Dalam channel khusus 

bakteri (BACT), urine akan dicampur dengan diluen 

khusus pada suhu 42
o
C yang akan meningkatkan 

permeabilitas membran sel dan mempermudah 

pewarnaan asam nukleat bakteri oleh polymethine 

fluorescent dye. Partikel-partikel tersebut kemudian 

dilewatkan dalam suatu flow cell, ditembak oleh sinar 

laser, diklasifikasikan berdasarkan intensitas cahaya 

yang dipancarkan, dan dihitung jumlahnya masing-

masing. Hasilnya dipresentasikan dalam bentuk 

angka, histogram, dan scattergram. Salah satu 

parameter khusus dari channel BACT, yaitu B_FSC 

(bacteria forward scatter), menyediakan informasi 

mengenai ukuran bakteri. 

Kultur urine dilakukan dengan 

menginokulasikan spesimen pada agar darah dan agar 

MacConkey. Spesimen tanpa pertumbuhan bakteri 

atau spesimen dengan pertumbuhan bakteri 

≤10
5
CFU/mL dianggap negatif, sedangkan jumlah 

>10
5
/mL dianggap positif. Spesimen yang 

menunjukkan adanya pertumbuhan lebih dari 2 jenis 

bakteri, tanpa adanya bakteri yang dominan, 

dianggap positif tetapi dikategorikan sebagai 

spesimen terkontaminasi dan tidak diikutsertakan 

dalam identifikasi jenis bakteri. Identifikasi bakteri 

Gram-negatif dilakukan menggunakan MICROBACT, 

sedangkan identifikasi bakteri Gram-positif dilakukan 

dengan tes Katalase, tes Koagulase, tes Optochin, dan 

tes Bacitracin. 

Nilai cut-off bakteriuria dan leukosituria untuk 

identifikasi ISK akan ditentukan melalui analisis kurva 

receiver operating characteristic (ROC). Melalui 

analisis kurva ROC, dapat ditentukan akurasi 

diagnostik kedua parameter tersebut untuk 

identifikasi ISK berdasarkan area under the curve 

(AUC). Sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif 

(NRP), dan nilai ramal negatif (NRN) jenis bakteri hasil 

pemeriksaan dengan Sysmex UF-500i akan dievaluasi 

terhadap jenis bakteri yang diketahui melalui kultur 

urine menggunakan tabel 2x2. Analisis statistik 

dilakukan dengan menggunakan SPSS for Windows 

software version 17.0. Nilai p <0,05 menunjukkan 

adanya perbedaan statistik yang bermakna 

 

HASIL 

Dari 50 sampel urine yang diperiksa, 23 (46%) 

berasal dari subyek laki-laki dan 27 (54%) berasal dari 

subyek perempuan. Hasil kultur urine yang positif 

dijumpai pada 19 (38%) subyek. Analisis berdasarkan 

jenis kelamin terhadap sampel dengan hasil kultur 

yang positif menunjukkan bahwa subyek perempuan 

(57,89% (11/19)) lebih banyak mengalami ISK 

dibandingkan dengan subyek laki-laki (42,11% (8/19)). 

Dari 19 subyek yang mengalami ISK, 15 (78,94%) 

diantaranya disebabkan oleh bakteri Gram-negatif 

sedangkan 4 (21,06%) lainnya disebabkan oleh bakteri 

Gram-positif (Tabel 1). 

 



Tabel 1. Spesies bakteri yang diisolasi dari kultur 

urine yang positif 

Bakteri n % 

Gram-negatif 15 78,94 

Escherichia coli 8 42,12 

Escherichia coli (ESBL) 1 5,26 

Klebsiela pneumoniae 1 5,26 

Serratia marcescens 1 5,26 

Salmonella arizonae 1 5,26 

Serratia liquefaciens 1 5,26 

Acinetobacter baumannii 1 5,26 

Enterobacter gergoviae 1 5,26 

Gram-positif 4 21,06 

Enterococcus faecalis 2 10,53 

Coagulase-negative 

staphylococci 
2 10,53 

ESBL = Extended-spectrum beta-lactamase 

 

Analisis dengan kurva ROC menunjukkan nilai 

AUC sebesar 0,85 untuk jumlah leukosit dan 0,92 

untuk jumlah bakteri urine yang diperiksa 

menggunakan Sysmex UF-500i. Nilai cut-off terbaik 

untuk leukosit adalah  ≥265,80/µL dan untuk bakteri 

adalah ≥734,65 x10
6
/µL . Hasil sensitivitas, 

spesifisitas, nilai ramal positif, dan nilai ramal negatif 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji diagnostik Sysmex UF-500i untuk 

jumlah leukosit dan bakteri urine versus kultur urine 

 

Leukosit 

≥265,80

/µL 

Bakteri 

≥734,65 

x10
6
/µL 

Leukosit 

≥265,80/µL 

dan/atau 

bakteri 

≥734,65vx10
6
/

µL 

AUC 0,85 0,92  

Sensitivitas 

(%) 
78,95 89,47 100 

Spesifisitas 

(%) 
74,19 83,87 74,19 

NRP (%) 65,22 77,27 70,37 

NRN (%) 85,19 92,86 100 

 

Berdasarkan jenis kelamin, analisis dengan 

kurva ROC menunjukkan nilai AUC sebesar 0,87 untuk 

jumlah leukosit dan 0,98 untuk jumlah bakteri urine 

pada subyek laki-laki. Nilai cut-off terbaik untuk 

leukosit adalah ≥174,90/µL dan untuk bakteri adalah 

≥87,45 x10
6
/µL. Nilai sensitivitas, spesifisitas, NRP, 

dan NRN ditunjukkan pada Tabel 3. Sedangkan, pada 

subyek perempuan, analisis dengan kurva ROC 

menunjukkan nilai AUC sebesar 0,87 untuk jumlah 

leukosit dan 0,89 untuk jumlah bakteri urine. Nilai 

cut-off terbaik untuk leukosit adalah ≥404,15/µL 

sedangkan untuk bakteri adalah ≥1008,15 x10
6
/µL. 

Sensitivitas, spesifisitas, NRP, dan NRN ditunjukkan 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Hasil uji diagnostik Sysmex UF-500i untuk 

jumlah leukosit dan bakteri urine versus kultur urine 

laki-laki 

 

Leukosit 

≥265,80/

µL 

Bakteri 

≥734,65 

x10
6
/µL 

Leukosit 

≥265,80/

µL 

dan/atau 

bakteri 

≥734,65v

x10
6
/µL 

AUC 0,85 0,92  

Sensitivitas 

(%) 
78,95 89,47 100 

Spesifisitas 

(%) 
74,19 83,87 74,19 

NRP (%) 65,22 77,27 70,37 

NRN (%) 85,19 92,86 100 

 

 

 

 



 

Tabel 4. Hasil uji diagnostik Sysmex UF-500i untuk 

jumlah leukosit dan bakteri urine versus kultur urine 

perempuan 

 

Leukosit 

≥404,15/

µL 

Bakteri 

≥1008,15 

x10
6
/µL 

Leukosit 

≥404,15/µL 

&  

bakteri 

≥1008,15 

x10
6
/µL 

AUC 0,87 0,89  

Sensitivitas 

(%) 
81,82 90,91 100 

Spesifisitas 

(%) 
87,5 75 75 

NRP (%) 81,82 71,43 73,33 

NRN (%) 87,5 92,31 100 

 

 

Untuk identifikasi bakteri Gram-negatif dan 

Gram-positif, analisis dengan kurva ROC menunjukkan 

nilai cut-off sebesar 57,15 untuk B_FSC dalam 

penelitian ini, dengan nilai AUC 0,65. Sensitivitas, 

spesifisitas, NRP, dan NRN ditunjukkan pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Hasil uji diagnostik Sysmex UF-500i untuk 

nilai B_FSC 

 B_FSC ≥57,15 

AUC 0,65 

Sensitivitas (%) 75 

Spesifisitas (%) 66,67 

NRP (%) 37,15 

NRN (%) 90,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase sampel dengan hasil kultur positif untuk bakteri Gram-positif atau Gram- 

negatif dengan nilai cut-off B_FSC 57,15 ch 

 

Hasil dari 11 sampel dengan nilai cut-off B_FSC <57,15, 10 (90,91%) berasal dari sampel yang 

menunjukkan pertumbuhan bakteri gram-negatif dan 1 (9,09%) berasal dari sampel yang menunjukkan 

pertumbuhan bakteri gram-positif. Sementara itu, untuk delapan sampel dengan nilai cut-off B_FSC ≥57,15, 

sebanyak 5 (62,5%) sampel berasal dari bakteri Gram-negatif dan 3 (37,5%) sampel lainnya berasal dari bakteri 

Gram-positif (gambar 1). 

DISKUSI 

 Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi 

ISK dengan menggunakan nilai cut-off >10
5
 CFU/mL, 

adalah 38%. Hasil ini sesuai dengan hasil yang 

dilaporkan oleh Manoni et al (2010) dan Broeren et al 

(2011).
1,10

 Sebagian besar dari hasil kultur yang positif 

ini berasal dari sampel urine subyek perempuan 

(57,89%), serupa dengan hasil dalam literatur.
11,12

 

Escherichia coli (42,12%) adalah mikroorganisme yang 

paling banyak diisolasi dari media kultur. Hasil ini juga 

sesuai dengan data dalam literatur.
7,13 

B_FSC<57.15 B_FSC≥57.15

9,09%

37,50%

90,91%

62,50%

Bakteri Gram-Positif Bakteri Gram-Negatif



Evaluasi jumlah leukosit dan bakteri dalam 

urine subyek yang dicurigai mengalami ISK, dilakukan 

dengan menggunakan Sysmex UF-500i, suatu urine 

analyzer berbasis flow cytometry. Nilai cut-off yang 

memberikan sensitivitas dan spesifisitas terbaik untuk 

leukosit urine adalah ≥265,80/µL (sensitivitas 78,95%, 

spesifisitas 74,19) dan untuk bakteri urine adalah 

≥734,65/µL (sensitivitas 89,47%, spesifisitas 83,87%). 

Hasil ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 

hasil yang diperoleh oleh Giesen et al (2013).
14

 Nilai 

cut-off leukosit dan bakteri urine untuk identifikasi ISK 

terhadap hasil kultur urine dalam penelitian ini juga 

kami bedakan berdasarkan jenis kelamin dikarenakan 

adanya perbedaan anatomi saluran kemih antara laki-

laki dan perempuan.
15

 Secara umum, analisis dengan 

kurva ROC menunjukkan bahwa bakteriuria 

merupakan indikator adanya ISK yang lebih baik 

daripada leukosituria. Hasil ini sesuai dengan yang 

dilaporkan oleh Broeren et al (2011).
10 

Nilai cut-off yang memberikan sensitivitas dan 

spesifisitas terbaik untuk leukosit urine pada subyek 

laki-laki adalah ≥174,90/µL (sensitivitas 87,5%, 

spesifisitas 80%) sedangkan pada subyek perempuan 

adalah ≥404,15/µL (sensitivitas 81,82%, spesifisitas 

87,5%). Sementara itu, untuk bakteri urine, nilai cut-

off yang memberikan sensitivitas dan spesifisitas 

terbaik pada subyek laki-laki adalah ≥87,45 x 10
6
/µL 

(sensitivitas 100%, spesifisitas 86,7%) sedangkan pada 

subyek perempuan adalah ≥1008,15 x 10
6
/µL 

(sensitivitas 90,91%, spesifisitas 75%). Hasil ini hampir 

sama dengan hasil yang dilaporkan oleh Giesen et al 

(2013).
14

 Dalam laporan hasil penelitiannya, mereka 

menyatakan bahwa pada subyek laki-laki, sensitivitas 

leukosit dan bakteri urine untuk memprediksi ISK 

lebih baik daripada hasil yang diperoleh dari subyek 

perempuan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi 

oleh cara pengambilan sampel urine yang berbeda 

antara dua kelompok tersebut. Kemungkinan 

kontaminasi pada perempuan  lebih besar daripada 

laki-laki. Jika nilai cut-off leukosit digabungkan dengan 

bakteri urine, pada subyek laki-laki, sensitivitasnya 

sama dengan hasil yang diperoleh dengan 

penggunaan bakteri urine saja sedangkan 

spesifisitasnya menurun. Sementara itu, pada subyek 

perempuan, kombinasi kedua parameter ini 

meningkatkan sensitivitas dan memberikan 

spesifisitas yang sama dengan penggunaan bakteri 

urine saja. Bila tidak dibedakan menurut jenis 

kelamin, kombinasi kedua parameter ini 

meningkatkan sensitivitas dan memberikan 

spesifisitas yang sama dengan penggunaan leukosit 

urine saja. 

Kami juga mencoba meneliti apakah 

parameter B_FSC pada alat ini bisa digunakan untuk 

membedakan bakteri gram-negatif dari bakteri gram-

positif, berdasarkan kecenderungan bakteri gram-

positif untuk beragregasi sehingga terdeteksi sebagai 

partikel yang berukuran lebih besar.
16 

Hasil yang kami 

peroleh berbeda dengan hasil penelitian dalam 

literatur. Dalam penelitiannya, de Rosa et al (2013) 

melaporkan bahwa pada nilai cut-off 30 ch, 

sensitivitas dan spesifisitas B_FSC untuk 

mengidentifikasi bakteri gram-negatif adalah 72,2% 

dan 80,8%.
16

 Sedangkan dalam penelitian kami, 

sensitivitas dan spesifisitas terbaik untuk 

mengidentifikasi bakteri gram-positif dari bakteri 

gram-negatif dihasilkan oleh nilai cut-off B_FSC 

≥57,15 ch, yaitu masing-masing sebesar 75% dan 

66,67%. Kurangnya spesifisitas nilai B_FSC dalam 

membedakan bakteri gram-positif dari bakteri gram-

negatif dalam penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh 

jauh lebih sedikitnya jumlah sampel yang 

menunjukkan pertumbuhan bakteri gram-positif 

(hanya 4 dari 19 sampel dengan hasil kultur positif) 



KESIMPULAN 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah leukosit dan bakteri 

urine yang diperiksa secara otomatik dengan urine 

analyzer berbasis flow-cytometry memiliki sensitivitas 

dan spesifisitas yang baik untuk mendeteksi adanya 

ISK. Dengan demikian, alat ini bisa digunakan sebagai 

metode alternatif untuk mengidentifikasi penderita 

ISK di RSSA Malang. Sementara itu, parameter B_FSC 

menunjukkan sensitivitas yang cukup tetapi 

spesifisitasnya masih kurang untuk bisa digunakan 

dalam identifikasi bakteri gram-positif dan gram-

negatif penyebab ISK. Penelitian lebih lanjut dengan 

jumlah sampel yang lebih besar masih diperlukan, 

karena kemungkinan mendapatkan hasil kultur yang 

menunjukkan pertumbuhan bakteri gram-positif lebih 

besar. Berdasarkan hal tersebut akan diperoleh data 

yang lebih memadai untuk mengetahui kemampuan 

urine analyzer berbasis flow-cytometry dalam 

membedakan bakteri gram-positif dan bakteri gram-

negatif. 
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KORELASI ANTARA EKSKRESI PODOSIT URIN DENGAN ALBUMIN URIN PADA PASIEN DIABETES TIPE-2  

 

Nur Samsu, Didiek Arief, Putu Moda Arsana 

Departemen/SMF  Ilmu Penyakit Dalam FKUB-RSU dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang: nefropati diabetik (ND) secara klinis ditandai dengan mikroalbuminuria yang berkembang 

menjadi makroalbuminuria. Perubahan struktur dan fungsi podosit berkaitan erat dengan  albuminuria. Jejas 

pada podosit ditandai dengan mikroalbuminuria. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

ekskresi podocyturine dengan albuminurine pada pasien diabetik tipe-2. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan cross-sectional, pada pasien rawat jalan endokrinologi RSU dr. Saiful Anwar Malang. Diukur 

beberapa parameter klinis dan laboratorik. Ekskresi podocyturine diukur dengan Anti-human Podocalyxin 

Monoclonal-antibody menggunakan metode ELISA. Hasil: didapatkan 53 pasien dan 34 (64.2%) adalah wanita. 

Lama diabetes tipe-2 rata-rata 6.3 tahun (range=2.5-23.0 tahun) dan rata-rata usia 56.23±8.04 tahun. Rata-rata 

ekskresi urinari albumin 95.89 mg/gr (range=2.00-1426.80 mg/gr), dengan microalbuminurine 22 pasien 

(41.50%) dan nefropati overt 3 pasien (5.7%). Rata-rata ekskresi podocyturine 6,92±6,31/mg kreatinin 

(range=1.51-35.58/mg kreatinin). Parameter klinis, level ekskresi albuminurine secara signifikan berkorelasi 

dengan diabetes yang sudah berlangsung lama (r=0.275, p=0.047) dan BP sistolik (r=0.277, p=0.043). dan laju 

ekskresi podocyturine secara signifikan berkorelasi juga dengan diabetes yang sudah berlangsung lama 

(r=0.342,p=0.012). Laju ekskresi podocyturine secara signifikan berkorelasi dengan kuantitatif ekskresi urin 

kreatinin (r=-0.808,p=0.000). Tidak ada korelasi antara ekskresi podocyturine dengan level laju ekskresi 

albuminurine (r=0.224, p=0.108). Kesimpulan: ada peningkatan ekskresi podocyturine pada pasien 

makroalbuminurik dibandingkan normo- dan atau mikroalbuminurik, tetapi tidak ada korelasi antara ekskresi 

podocyturine dengan level ekskresi albuminurin pada pasien diabetes tipe-2. Ekskresi podocyturine secara 

signifikan berkorelasi dengan diabetes yang berlangsung lama dan kuantitatif ekskresi urin kreatinin. 

 

Kata Kunci: Nefropati Diabetik, Podocyturine, Diabetes yang berlangsung lama, Ekskresi kreatinin urin 

 

ABSTRACT 

 

Background: Clinically, diabetic nephropathy (DN) marked by microalbuminurine to later stages characterized 

by macroalbuminurine. Changes in podocytes structure & function are closely related to increases in 

albuminurine in DN. Podocytes injury occurs in DN being manifested as albuminurine. Objectives of this study 

was to investigate the association between podocyturine excretions with a level of albuminurine excretions 

rate in type-2 diabetic patients. Methods: Its a cross-sectional study, the datas collected from Metabolic 

Endocrinology outpatient of Dr.Saiful Anwar General Hospital Malang. We assess several of clinical parameters 

and laboratoric.  Podocyturine excretion was measured by Anti-human Podocalyxin Monoclonal-antibody with 

ELISA method. Results:  We documented 53 patients and 34 (64.2%) are female. At baseline, the duration of 

type-2 diabetes averaged 6.3 years (range=2.5-23.0 years) and the mean age was 56.23 ±8.04 years old. Mean 

of urinary albumin excretion was 95.89 mg/gr (range=2.00-1426.80 mg/gr), with microalbuminurin was 22 

(41.50%) patients and overt nephropathy was 3 (5.7%) patients. Mean of podocyturine excretions was 

6,92±6,31 permg creatinine (range=1.51-35.58 permg creatinine). The clinical parameters, the level of 

albuminurine excretions were significantly correlated with a long-standing of diabetes (r=0.275,p=0.047) and 

systolic BP  (r=0.277,p=0.043). And, the rate of podocyturine excretions were significantly correlated with a 

long-standing of diabetes too (r=0.342,p=0.012). The rate of podocyturine excretions were significantly 

correlated with quantitative creatinine urine excretions (r=-0.808,p=0.000). There was no correlation between 

podocyturine excretions to a level of albuminurine excretions rate (r=0.224, p=0.108). Conclusions:  There was 

increase of podocyturine excretion in macroalbuminuric patients rather normo- and or microalbuminuric, but 

no correlation between podocyturine excretions with a level of albuminurine excretions in type-2 diabetic 

patients. The podocyturine excretions had significantly correlated with a long-standing of diabetes and 

quantitative creatinine urine excretions.  
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Keywords: Diabetic Nephropathy, Podocyturine, Long-standing of diabetes, Creatinine urine Excretions 

 

  

Korespondensi: 

 

dr. Nur Samsu, SpPD-KGH 

Email : samsu_nrs@yahoo.co.id 

Vol 1, No. 2, Mei - Ags 2016 



PENDAHULUAN 

Salah satu komplikasi kronik Diabetes Mellitus 

(DM) tipe-2 adalah Nefropati Diabetik (ND). Kejadian 

ND ini mengenai kurang lebih sepertiga pasien DM
1-2

.  

Suatu studi observasional menye butkan progresifitas 

perjalanan pada DM tipe-2 untuk terjadinya 

mikroalbuminurin menjadi makroalbuminurin adalah 

2,8% pertahun, dari makroalbuminurin sampai pasien 

mendapatkan terapi pengganti ginjal sebesar 2,3% per 

tahun
3
.  

Paradigma dalam pendekatan terapi DM yang 

selama ini dianut adalah dengan melakukan deteksi 

dan terapi secara dini, yaitu melalui pemeriksaan 

mikroalbuminurin
4-6

. Pemeriksaan pada tahap 

mikroalbuminurin ini sebenarnya sudah relatif 

terlambat karena sudah terjadi kerusakan struktur 

ginjal sebelum mikroalbuminurin itu sendiri terjadi.  

Pada DM tipe-2 akan terjadi kelainan di ginjal 

yang akan terus berkembang selama bertahun-tahun 

meskipun fungsi ginjalnya tetap normal. Penelitian 

membuktikan bahwa berkurangnya jumlah podosit 

pada glomerulus dapat dideteksi secara dini dalam 

perjalanan DM tipe-1 dan 2
7,8

, dan juga bisa menjadi 

prediktor kuat dalam perkembanganya menjadi suatu 

proteinurin
10-12

.  

Penurunan densitas podosit hampir selalu 

ditemukan pada pasien DM dengan mikroalbuminurin 

dan berkolerasi dengan derajat ekskresi albuminurin
12

.  

Sejauh ini penelitian dan pemeriksaan podosit 

urin dilakukan pada penyakit-penyakit glomerulus non-

DM yang dihubungkan dengan derajat jejas pada 

glomerulus melalui biopsi ginjal. Pada pasien DM, 

podosit dapat terlepas dari Glomerular Basement 

Membrane (GBM)  akibat jejas pada podosit itu sendiri 

atau secara tidak langsung melalui kerusakan pada 

GBM akibat akumulasi berbagai matriks dalam podosit, 

peningkatan oksidan dan proteinase
9
. 

Dari uraian diatas pemeriksaan ekskresi 

podosit-urin dapat diandalkan dalam deteksi dini ND
14

. 

Disamping itu, telah dibuktikan bahwa podositurin 

dapat digunakan sebagai petanda untuk 

memperkirakan beratnya aktifitas penyakit dan sebagai 

prediktor progresifitas penyakit
7,12,13,15

.   

 

METODE 

Rancangan penelitian ini adalah survey dengan 

pengumpulan data secara ’cross-sectional’. Sampel 

penelitian adalah pasien DM tipe-2 yang 

berkunjung di Poliklinik Endokrin dan Metabolik RSU 

Dr.Syaiful Anwar Malang pada bulan Juni-Desember 

2009, direkrut dengan metode sampling konsekutif 

setelah mendapatkan penjelasan dan menandatangani 

inform consent. DM tipe-2 ditegakan berdasarkan 

kriteria ADA dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.  

Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik 

Penelitian Kesehatan RSU Dr.Syaiful Anwar Malang. 

Selama periode penelitian didapatkan 53 pasien DM 

tipe-2 yang memenuhi kriteria inklusi, meliputi usia 

antara 40-80 tahun, IMT normal, kadar kreatinin serum 

<1,5 mg/dL dan lama menderita DM lebih dari 2 tahun. 

Kriteria eksklusi meliputi: pasien DM tipe-2 yang 

sedang demam, gagal jantung kongestif, menderita 

infeksi saluran kemih, didapatkan pyuria dan 

hematuria, penyakit ginjal non-DM, hipertensi, sedang 

mendapat terapi penghambat ACE dan atau 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB).  

Sampel penelitian yang memenuhi kriteria akan 

dicatat jenis kelamin, umur, mulai sakit, lama sakit, 

riwayat penyakit dahulu serta keluhan yang ada. 

Dilakukan pemeriksaan fisik, tanda vital umum dan 

pemeriksaan laboratorium. Podositurin diukur dari 

sampel urin dengan metoda ELISA  dan hasil 



pengukuran dinyatakan dalam kadar podosit per mg 

kreatinin. 

Analisa Statistik 

Analisa statistik penelitian menggunakan 

program SPSS For Windows Release 16.0.  Hubungan 

antara ekskresi podositurin dengan 

 

HASIL 

Dalam penelitian dilakukan analisa hubungan ekskresi 

podositurin dengan derajat ekskresi albuminurin, 

karakteristik klinis dan laboratorium subyek penelitian 

serta korelasinya terhadap ekskresi podositurin dan 

derajat ekskresi albuminurin yang mungkin mempunyai 

peranan dalam progresifitas ND. Pada penelitian ini 

dilakukan pula evaluasi pengendalian diabetes di 

Poliklinik rawat jalan dari sampel yang diikutkan dalam 

penelitian.  

  

1. Karakteristik Klinis & Laboratorium Subyek 

Penelitian  

Terdapat 53 pasien DM tipe-2 (19 pria dan 34 

wanita, dengan umur rata-rata 56,23 tahun (range=45-

74 tahun).  Rerata lama subyek menderita DM  tipe-2 

adalah 72,36±60,20 bulan (range=30-276 bulan). Pada 

pemeriksaan IMT didapatkan rerata 23,48±1,48kg/m
2 

(range=18,90-24,97kg/m
2
).  

Untuk karakteristik klinis subyek penelitian 

lainya  tercantum dalam Tabel 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Karakteristik Klinis Subyek Penelitian (n=53) 

Karakteristik Klinis 

Subyek 

Rerata ± SD (Rentang) 

atau Persentase (%)  

Jenis kelamin (wanita) 34 (64,2%) 

Usia (tahun) 56±8,04  (45-74) 

Lama menderita DM (bulan) 72±60,20 (30-276) 

Suhu aksilla (
o
C) 37±0,01 (37,0-37,4) 

Berat badan (kg) 57±6.46  (45,0-74,0) 

Tinggi badan (m) 1,56±0,08  (1,45-1,80) 

Indeks Massa Tubuh (kg/m
2
) 23,48±1,48 (18,90-24,97) 

Normal I 17 (32,1%)  

Normal II 36 (67,9%)  

TD Sistolik (mmHg)  121,45±13,43 (90-138) 

Normal 22 (41,50%) 

Pre-hipertensi 31 (58,50%) 

TD Diastolik (mmHg) 76,32±8,54  (50-85) 

Normal 36 (67,90%) 

Pre-hipertensi 17 (32,10%) 

 

Untuk hasil laboratorium penelitian, 

didapatkan jumlah rerata ekskresi podositurin 

6,92±6,31 per mg kreatinin (range=1,51-35,58 per mg 

kreatinin).  

Untuk karakteristik hasil laboratorium subyek 

penelitian lainya tercantum dalam Tabel 1.2.  

 

2. Hubungan Ekskresi Podositurin dengan Derajat 

Ekskresi Albuminurin 

Terdapat peningkatan jumlah rerata ekskresi 

podositurin diantara pasien penelitian dengan normo-

albuminurin, mikroalbuminurin dan makroalbuminurin, 

tetapi tidak didapatkan hubungan antara rerata 

ekskresi podositurin dengan derajat ekskresi 

albuminurin subyek penelitian (r=0.224, p=0.108).  

Rerata jumlah ekskresi podositurin  pada 

pasien DM tipe-2 dengan makroalbuminurin lebih 

tinggi dibanding pada pasien diabetes dengan normo- 

dan atau mikroalbuminurin, seperti terlihat pada Grafik 

2.1. 

Meskipun tidak didapatkan korelasi antara 

rerata ekskresi podositurin dengan derajat ekskresi 



albuminurin, keduanya mempunyai korelasi yang 

signifikan terhadap lama subyek menderita DM tipe-2.  

Tabel 2 Karakteristik Laboratorium Subyek Penelitian 

(n=53) 

Karakteristik Hasil  

Laboratorium  

Rerata ± SD (Rentang) 

atau Persentase (%)  

Haemoglobine (mg/dL) 13,29±1,39 (10,3-15,7) 

Normal  50 (94,3%) 

Anemia 3 (5,7%) 

Leukosit (u/dL) 7796±1629 (5400-11710) 

Normal 48 (90,6%)  

Leukositosis 5 (9,4%)   

Gula darah puasa (mg/dL) 166,98±61,24 (92-365) 

Gula darah 2 jam PP    

(mg/dL) 

229,55±89,13 (96-519) 

hs-CRP (u/L) 0,155±0,117 (0,004-0,790) 

Ureum serum(mg/dL) 28,78± 9,62 (13,50-55,70) 

Normal 52 (98,10%) 

Meningkat 1 (1,90%) 

Kreatinin serum (mg/dL) 0,88±0,23 (0,50-1,33) 

SGOT (U/L) 26,85±18,01 (11-100) 

  

Normal 49 (92,50%) 

Meningkat 4 (7,50%) 

SGPT (U/L) 30,06±29,40 (8-175) 

Normal 46 (86,80%) 

Meningkat 7 (13,20%) 

Albumin serum (gr/dL) 4,64±0,36 (3,82-5,40) 

Albuminurin  

kwantit.(mg/dL) 

14,19±3,23 (0,24-132,21) 

Albuminurin kwalitatif  

0 29 (54,72%) 

1+ 20 (37,74%) 

2+ 2 (3,77%) 

3+ 0 (0%) 

4+ 2 (3,77%) 

Kreatinin urin kwantit.  

(gr/dL) 

0,205±0,201 (0,016-0,937) 

Albumin-Creatinin Ratio  

(ACR) 

95,89±2,29 (2,10-1422,80) 

Normoalbuminurin 28 (52,80%) 

Mikroalbuminurin 22 (41,50%) 

Makroalbuminurin 3 (5,70%) 

Kolesterol Total (mg/dL) 214,77±44,08 (144-356) 

Kolesterol-HDL (mg/dL) 47,72±9,67 (28-70) 

Kolesterol-LDL (mg/dL) 135,17±32,12 (74-202) 

Trigliserida (mg/dL) 158,09±100,75 (42-564) 

HbA1C (%) 11,00±3,50 (4,43-21,38) 

Podosit urin (/mg  

kreatinin) 

6,92±6,31 (1,51-35,58) 

 

Grafik 1. Rerata Jumlah ekskresi Podositurin dan 

Albuminurin Kwantitatif pasien DM tipe-2 dengan 

Normo-, Mikro- dan Makroalbuminurin 

 

3. Hubungan Derajat Ekskresi Albuminurin dengan 

Karakteristik Klinis Subyek  

Hubungan antara derajat ekskresi albuminurin 

dengan karakteristik klinis subyek penelitian terangkum 

dalam Tabel 3.1. Jumlah rerata ekskresi albuminurin 

adalah 95,89 mg/gr (range=2,00–1426,80 mg/gr).  

Didapatkan rerata lama pasien menderita 

Diabetes dan rerata TD Sistolik lebih tinggi pada pasien 

dengan makroalbuminurin dibandingkan pada pasien 

dengan normo- dan atau mikroalbuminurin, seperti 

terlihat pada Grafik 3.2.  

Dari analisa data diperoleh korelasi bermakna 

antara derajat ekskresi albuminurin dengan lama 

pasien menderita DM tipe-2 (r=0.275,p=0.047) dan 

pemeriksaan TD Sistolik (r=0.277,p=0.043).  
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Grafik 2. Rerata Lama DM tipe-2 dan TD Sistolik berdasarkan Derajat Ekskresi Albuminurin 

 

Tabel 3. Derajat Ekskresi Albuminurin berdasarkan Karakteristik Klinis Subyek Penelitian (n=53) 

 

 

Karakteristik Klinis 

 

 

Derajat Ekskresi Albuminurin  

Normoalbumin 

(n=28) 

 

Mikroalbumin 

(n=22) 

 

Makroalbumin 

(n=3) 

 

p 

Seks  (pria: 

wanita) 

(9:19) (9:13) (1:2) 0,605 

Usia (tahun) 55,71±7,75 56,27±8,40 60,67±9,07 0,643 

Lama menderita 

DM (bulan) 

63,04±28,78 77,18±56,07 124,00±66,09 0,047* 

Suhu aksilla (
o
C) 37,29±0,09 37,29±0,08 37,37±0,06 0,555 

Berat badan (kg) 57,50±5,68 57,11±7,81 55,83±2,36 0,468 

Tinggi badan (m) 1,56±0,.07 1,57±0,09 1,55±0,09 0,724 

Indeks Massa 

Tubuh (kg/m
2
) 

23,67±1,67 23,23±1,48 23,42±1,69 0,112 

Normal 1 7 (25%) 9 (40,9%) 1 (33,3%) 0,285 

Normal 2 21 (75%) 13 (59,1%) 2 (66,7%) 

TD Sistolik (mmHg) 118,54±13,80 124,18±12,80 128,67±10,97 0,044* 

Normal 14 (50%) 7 (31,80%) 1 (33,3%) 0,205 

Pre-hipertensi 14 (50%) 15 (68,20%) 2 (66,7%) 

TD  Diastolik 

(mmHg) 

74,11±9,26 78,55±7,71 80,67±3,06 0,099 

Normal 21 (75%) 13 (59,10%) 2 (66,7%) 0,285 

                 Pre-

hipertensi 

7 (25%) 9 (40,90%) 1 (33,3%) 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

4. Hubungan Rerata Ekskresi Podositurin dengan 

Karakteristik Klinis Subyek  

Pada pemeriksaan ekskresi podositurin 

didapat rerata ekskresi podositurin 6,92±6,31 per mg 

kreatinin (range=1,51-35,58 per mg kreatinin).  

Didapatkan jumlah rerata  ekskresi 

podositurin lebih tinggi pada pasien diabetes dengan 

makroalbuminurin dibanding pada pasien dengan 

normo- dan atau mikroalbuminurin seperti terlihat 

pada Grafik 4.1 berikut. Didapatkan hubungan yang 

signifikan antara rerata ekskresi podositurin pasien 
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penelitian dengan lama subyek menderita DM tipe-2 

(r=0.342,p=0.012).  

Korelasi antara ekskresi podositurin 

berdasarkan karakteristik klinis subyek penelitian 

terangkum dalam Tabel 4.2.  

Dari hasil penelitian didapatkan hubungan 

yang signifikan antara rerata ekskresi podositurin dan 

derajat ekskresi albuminurin dengan lama subyek 

menderita DM. Hubungan tersebut terlihat di Grafik 

4.3. 

 

Grafik 3. Rerata Ekskresi Podositurin berdasarkan 

Derajat ACR 

 

Tabel 4.  Korelasi Ekskresi Podositurin berdasarkan 

Karakteristik Klinis Subyek  

Karakteristik Klinis 

(n=53) 

Ekskresi 

Podositurin 

    P 

Seks  (pria: wanita) (19:34) 0.942 

Usia (tahun) 56.23±8.00 0.091 

Lama menderita DM 

(bulan) 

72.36±60.20 0.012

* 

Suhu aksilla (
o
C) 37.29±0.01 0.781 

Berat badan (kg) 57.24±6.46   0.497 

Tinggi badan (m) 1.56±0.08   0.606 

Indeks Massa Tubuh 

(kg/m
2
) 

23.48±1.48 0.956 

Normal 1 17 (32.1%) 0.955 

Normal 2 36 (67.9%) 

TD Sistolik (mmHg) 121.45±13.43 0.278 

Normal 22 (41.50%) 0.126 

Pre-hipertensi 31 (58.50%) 

TD  Diastolik (mmHg) 76.32±8.54   0.903 

Normal 36 (67.90%) 0.851 

                Pre-hipertensi 17 (32.10%)  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

5. Hubungan Derajat Ekskresi Albuminurin dengan 

Karakteristik Laboratorium  

Derajat ekskresi albuminurin berdasarkan 

karakteristik laboratorium subyek penelitian 

tercantum dalam Tabel 5.1.  

Didapatkan hubungan yang signifikan antara 

derajat ekskresi albuminurin dengan karakteristik 

hasil laboratorium subyek penelitian yang meliputi: 

pengendalian GD Puasa, kreatinin serum kwantitatif, 

albuminurin kwantitatif, kreatininurin kwantitatif dan 

kadar HbA1c.  

Hubungan antara derajat ekskresi 

albuminurin berdasarkan karakteristik laboratorium 

subyek penelitian terangkum dalam Tabel 5.2 dan 

Grafik 5.3  dan 5.4 berikut ini.  

 

Tabel 5. Korelasi Derajat Ekskresi Albuminurin 

dengan Karakteristik Laboratorium 

* Spearman Correlation Test 
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r p* 

 

Pengendalian GD Puasa 

(mg/dL) 

0.283 0.040 

Kadar Kreatinin Serum 

(mg/dL) 

0.279 0.043 

Albuminurin Kwantitatif 

(gr/dL) 

0.664 0.000 

Kreatininurin Kwantitatif  

(gr/dL) 

0.343 0.012 

Kadar HbA1C (%) 0.297 0.031 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.  Gambaran antara Rerata Ekskresi Albuminurin (Albumin:Creatinin Ratio, ACR) 

dan Rerata Ekskresi Podositurin berdasarkan lama Pasien menderita DM tipe-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5. Gambaran Rerata Derajat Ekskresi Albuminurin 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafik 6. Gambaran Rerata Derajat Eksresi Albuminurin berdasarkan Karakteristik Laboratorium 

(1)Berdasarkan Karakteristik Laboratorium (2) 
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Tabel 6.  Korelasi Derajat Ekskresi Albuminurin dengan Karakteristik Laboratorium Subyek (n=53) 

 

Karakteristik Laboratorium 

Derajat Ekskresi Albuminurin p 

Normoalbumin 

(n=28) 

Mikroalbumin 

(n=22) 

Makroalbumin 

(n=3) 

Haemoglobine (mg/dL) 13,14±1,24 13,54±1,60 12,80±1,05  0,508 

Normal 27 (96,4%) 20 (90,9%) 3 (100%)  0,591 

Anemia 1 (3,6%) 2 (9,1%) - 

Leukosit (U/dL) 7545±1544 7937±1688 9100±1811 0,237 

Normal 27 (96,4%) 19 (86,4%) 2 (66,7%) 0,085 

Leukositosis 1 (3,6%) 3 (13,6%) 1 (33,3%) 

GD puasa (mg/dL)**  153,89±58,87 183,23±64,08 170,00±47,69 0,061 

Baik 3 (10,7%) 2 (9,1%)  - 0,040* 

Sedang 9 (32,1%) 2 (9,1%)  - 

Buruk 16 (57,1%) 18 (81,8%) 3 (100%) 

GD 2 jam PP (mg/dL)** 214,46±87,34 247,68±92,75 237,33±79,74 0,179 

Baik 5 (17,9%) 2 (9,1%)  - 0,241 

Sedang 5 (17,9%) 4 (18,2%)  - 

Buruk 18 (64,3%) 16 (72,7%) 3 (100%) 

hs-CRP (U/L) 0,135±.0,089 0,186±0,027 0,120±0,087 0,703 

Ureum serum (mg/dL) 28,53±8,88 28,02±9,36 36,73±17,68 0,878 

Normal 28 (100%) 22 (100%) 2 (66,7%) 0,064 

Meningkat   -   - 1 (33,3) 

Kreatinin Serum (mg/dL) 0,819±0,219 0,937±0,232 0,960±0,133 0.043* 

SGPT (U/L) 27,43±31,07 29,23±15,73 60,67±73,08 0,066 

Normal 25 (89,3%) 19 (86,4%) 2 (66,7%) 0,463 

Meningkat 3 (10,7) 3 (13,6%) 1 (33,3%) 

Albumin serum (mg/dL) 45,58±0,39 47,19±0,34 4,77±0,01 0,199 

Albuminurin kwantit. (mg/gr) 2,76±2,60 16,04±2,87 84,24±6,55 0,000* 

Albuminurin kwalitatif    0,197 

 0 19 (67,9%) 10 (45,5%) -  

1+  9 (32,1%) 11 (50,0%) - 

2+ - 1 (4.5%) - 

3+ - - 1 (33,3%) 

4+ - - 2 (66,7%) 

Kreatinin urin kwantitatif 

(gr/dL) 

0,248±0,242 0,322±0,089 0,895±.0,779 0,012* 

Kolesterol Total (mg/dL)** 204,68±30,83 230,45±54,74 194,00±38,00 0,266 

Baik 11 (39,3%) 7 (31,8%) 2 (66,7%) 0,467 

Sedang 15 (53,6%) 8 (36,4%) 1 (33,3%) 

Buruk 2 (7,1%) 7 (31,8%) - 

Kolesterol-HDL (mg/dL)** 49,14±8,93 46,82±10,69 41,00±6,93 0,096 

Baik 22 (78,6%) 16 (72,7%) 1 (33,3%) 0,258 

Buruk 6 (21,4%) 6 (27,3%) 2 (66,7%) 

Kolesterol-LDL (mg/dL)** 132,04±30.08 140,64±35,89 124,33±21,13 0,526 

Baik 4 (14,3%) 4 (18,2%) - 0,838 

Sedang 9 (32,1%) 4 (18,2%) 2 (66,7%) 

Buruk 15 953,6%) 14 (63,6) 1 (33,3%) 

Trigliserida (mg/dL)** 132,18±55,38 193,41±134,77 141,01±90,79 0,141 

Baik 21 (75,0%) 12 (54,5%) 2 (66,7%) 0,161 

Sedang 2 (7,2%) 2 (9,1%) - 

Buruk 5 (17,9%) 8 (36,4%) 1 (33,3%) 

HbA1C (%)** 10,13±3,04 11,25±2,71 11,73±1,89 0,100 

Baik 4 (14,3%) 1 (4,5%) - 0,031* 

Sedang 5 (17,9%) 1 (4,5%) - 

Buruk 19 (67,9%) 20 (90,9%) 3 (100%) 

Podosit urin (/mg kreatinin) 5,513±3,119 7,431±6,618 16,310±1,680 0,108 

*    Significancy p<0,05 

**  Kriteria pengendalian Diabetes Mellitus menurut American Diabetic Association (ADA) tahun 2008 



6. Hubungan Ekskresi Podositurin dengan Karakteristik Laboratorium  

Hubungan antara ekskresi podositurin berdasar-kan karakteristik laboratorium subyek penelitian 

terang-kum dalam  Tabel 6.1 berikut. 

Tabel 7.  Korelasi Ekskresi Podositurin dengan Karakteristik Laboratorium (n=53) 

Karakteristik Laboratorium  Ekskresi 

Podositurin  

p 

Haemoglobine (mg/dL) 13.29±1.39 0.566 

Normal 50 (94.3%) 0.940 

Anemia 3 (5.7%) 

Leukosit (u/dL) 7.796±1.629 0.615 

Normal 48 (90.6%) 0.251 

Leukositosis 5 (9.4%)   

GD puasa (mg/dL)**  166.98±61.24 0.571 

Baik 5 (9.43%) 0.210 

Sedang 11 (20.75%) 

Buruk 37 (69.81%) 

GD 2 jam PP (mg/dL)** 229.55±89.13 0.612 

Baik 7 (13.20%) 0.761 

Sedang 9 (16.98%) 

Buruk 37 (69.81%) 

hs-CRP (u/L) 0.155±0.117   0.162 

Ureum serum (mg/dL) 28.78± 9.62 0.376 

Normal 52 (98.10%) 0.089 

Meningkat 1 (1.90%) 

Kreatinin serum (mg/dL) 0.88±0.23 0.694 

Albumin serum (mg/dL) 4.64±0.36 0.644 

Albuminurin kwantit. (mg/gr) 14.19±3.23 0.147 

Albuminurin kwalitatif  0.058 

0 29 (54.72%) 

1+ 20 (37.74%) 

2+ 2 (3.77%) 

3+ 0 (0%) 

4+ 2 (3.77%) 

Kreatininurin kwant. (gr/dL) 0,205±0,201 0.000* 

Kolesterol Total (mg/dL)** 214.77±44.08 0.100 

Baik 20 (37.34%) 0.054 

Sedang 24 (45.28%) 

Buruk 9 (16.98%) 

Kolesterol-HDL (mg/dL)** 47.72±9.67 0.660 

Baik 39 (73.58%) 0.461 

Buruk 14 (26.42%) 

Kolesterol-LDL (mg/dL)** 135.17±32.12 0.056 

Baik 8 (15.09%) 0.064 

Sedang 15 (28.30%) 

Buruk 30 (56.60%) 

Trigliserida (mg/dL)** 158.09±100.75 0.810 

Baik 35 (66.03%) 0.977 

Sedang 4 (7.55%) 

Buruk 14 (26.42%) 

HbA1C (%)** 10.68±3.87 0.475 

Baik 5 (9.43%) 0.249 

Sedang 6 (11.32%) 

Buruk   42 (79.25%)  

*  Significancy p<0,05 

** Kriteria pengendalian Diabetes Mellitus menurut ADA tahun  2008. 



Didapatkan hubungan yang signifikan antara 

rerata ekskresi podositurin dengan kadar 

kreatininurin kwantitatif (r=-0.808,p=0.000). 

 

7. Kriteria Pengendalian DM Subyek Penelitian 

Tabel 7.1 merangkum gambaran kriteria 

pengendalian diabetes dari pemeriksaan yang 

dilakukan pada subyek dalam penelitian ini. 

Tabel 8. Kriteria Pengendalian DM (n=53)* 

Kriteria 

Pengendalian DM 

Target 

Pengendalian 

Jumlah (%) 

IMT (kg/m
2
)   

Baik 18,5 - 22,9 17 (32,1%) 

Sedang 23,0 - 25,0 36 (67,9%) 

Buruk >25,0 0 

GD puasa (mg/dL)   

Baik 80 – 99 5 (9,4%) 

Sedang 100 – 125 11 (20,8%) 

Buruk >125 37 (69,8%) 

GD 2 Jam PP (mg/dL)   

Baik 80 – 144 7 (13,2%) 

Sedang 145 – 179 9 (17,0%) 

Buruk >179 37 (69,8%) 

TD Sistolik (mmHg)   

Baik <130 39 (73,6%) 

Sedang 130 - 140 14 (26,4%) 

Buruk >140 0 

TD Diastolik (mmHg)   

Baik <80 36 (67,9%) 

Sedang 80-90 17 (32,1%) 

Buruk >90 0 

Kolesterol Total 

(mg/dL) 

  

Baik <200 20 (37,7%) 

Sedang 200 – 239 24 (45,3%) 

Buruk >239 9 (17,0%) 

Kolesterol-HDL 

(mg/dL) 

  

Baik >40 39 (73,6%) 

Kolesterol-LDL 

(mg/dL) 

  

Baik <100 8 (15,1%) 

Sedang 100 – 129 15 (28,3%) 

Buruk >129 30 (56,6%) 

Trigliserida (mg/dL)   

Baik <150 35 (66,0%) 

Sedang 150 -199 4 (7,5%) 

Buruk >199 14 (26,4%) 

HbA1C (%)   

Baik <6,5 5 (9,4%) 

Sedang 6,5 – 8 6 (11,3%) 

             Buruk      >8     42 (79,2%) 

* Kriteria pengendalian Diabetes Mellitus menurut ADA 

2008. 

Mayoritas pengendalian pasien DM pada 

penelitian ini masih buruk, terutama dalam 

pencapaian pengendalian kadar glukosa darah puasa 

dan glukosa darah 2-jam post-prandial, kadar 

kolesterol-LDL dan target dari HbA1c.  Dalam 

pencegahan komplikasi jangka panjang perjalanan 

diabetes terutama ND, diperlukan pengendalian DM 

yang baik secara lebih dini dengan intervensi non-

farmakologis dan farmakologis. 

 

Pembahasan 

1. Karakteristik Klinis & Laboratorium Subyek 

Penelitian  

Pada penelitian ini didapatkan pasien wanita 

lebih banyak dari pria, yaitu 34 (64,2%) wanita dan 19 

(35,8%) adalah pria. Dari referensi disebutkan 

walaupun wanita lebih sensitif terhadap insulin 

dibanding pria, prevalensi DM tipe-2 ternyata lebih 

tinggi pada wanita ketimbang pria, hal ini dikarenakan 

tingginya prevalensi obesitas pada wanita. Polycystic 

Ovary Syndrome dan Gestasional DM secara signifikan 

juga akan meningkatkan resiko terjadinya diabetes
18

. 
 

Rerata usia subyek penelitian adalah 

56,23±8,04 tahun, usia termuda 45 tahun dan  paling 

tua 74 tahun. Hal ini sesuai dengan perjalanan dari 

DM yang meningkat sejalan dengan pertambahan 

usia populasi
19

.  

Rerata lama subyek menderita DM tipe-2 

adalah 72,36±60,20 bulan, dengan  waktu paling 

singkat 30 bulan dan paling lama 276 bulan. Rerata 

lama pasien menderita DM yang selanjutnya 

berkembang kearah makroalbuminurin atau overt-

nefropathy adalah dalam waktu 124 bulan (10 tahun), 

dengan waktu paling singkat 48 bulan (4 tahun)  dan 

paling lama 168 bulan (14 tahun). Pada referensi 

disebutkan perjalanan alamiah ND ditandai oleh 

serangkaian kejadian yang sebenarnya dapat 



diprediksi pada tahap awal dari proses penyakit diabetes (Gambar 1.A). 

 

Gambar 1. Gambaran perkembangan dari nephropathy diabetes. Pada gambar 

terlihat hubungan waktu onset diabetes, laju filtrasi glomerulus (GFR) dan serum 

kreatinin. (Adapted from RA DeFronzo, in Therapy for Diabetes Mellitus and Related 

Disorders, American Diabetes Ass.,Alexandria,VA, 1998) 

 

Pada referensi disebutkan, dalam waktu 5 

sampai 10 tahun perjalanan diabetes, pada ±40% 

individu akan mulai terjadi peningkatan ekskresi 

albuminurin dalam jumlah kecil
19

. Dari total 53 

subyek, sebanyak 22 (41,50%) subyek mempunyai TD 

sistolik normal dan 31 (58,50%) subyek diketahui pre-

hipertensi. Rerata TD sistolik pada subyek dengan 

makro-albuminurin adalah 128,67 mmHg (range=116-

135 mm Hg). Dari 3 subyek dengan makroalbuminurin 

sebanyak 2 (66,7%) subyek diketahui pre-hipertensi 

dan 1 (33,3%) subyek mempunyai TD Sistolik normal. 

Hipertensi lebih sering dijumpai pada pasien 

diabetes ketimbang non-diabetes, dan HT ditemukan 

pada lebih dari 50% pasien diabetik yang berusia >45 

tahun terutama pasien wanita
21

. Hipertensi 

berhubungan erat dengan ‘syndrome-metabolic’  yang 

dikaitkan dengan patogenesa dari DM tipe-2 itu 

sendiri,  dan hal ini akan meningkatkan resiko dua kali 

lipat untuk terjadinya ND
21,22

. Hipertensi merupakan 

faktor ko-morbid utama pada diabetes, dimana 

prevalensinya tergantung pada tipe DM, usia pasien, 

obesitas dan etnis. Hipertensi juga merupakan faktor 

resiko komplikasi Cardio Vascular Disease (CVD) dan 

komplikasi lanjut mikrovaskular
20

. Joint National 

Committee (JNC-VII) merekomendasikan target 

pencapaian TD pasien diabetes adalah <130/80 

mmHg
23

. Hal yang sama juga direkomendasikan oleh 

American Diabetes Association (ADA), World Health 

Organization (WHO)/International Society of 

Hypertension (ISH), dan National Kidney Foundation 

(NKF)
24,25

.   

Abnormalitas metabolisme lipid lebih banyak 

dijumpai pada pasien diabetes, dan hal ini akan 

memacu kerusakan pembuluh darah dan proses 

atherosklerosis. Peningkatan kadar kolesterol-LDL 

merupakan faktor resiko utama penyakit pembuluh 

darah koroner
26

.   

Dari hasil pemeriksaan proteinurin kwalitatif, 

didapatkan 20 (37,74%) subyek dengan proteinurin 

1+, 2 (3,77%) subyek dengan proteinurin 2+, dan 

proteinurin 4+ didapatkan pada 3 (5,7%) subyek. Pada 

pemeriksaan ACR, terdapat 22 (41,50%) subyek 

dengan mikroalbuminurin dan 3 (5,70%) subyek 

sudah pada tahap makroalbuminurin. ND akan terjadi 

pada 20-40% pasien diabetes yang  merupakan 

penyebab utama dari Penyakit Ginjal Tahap Akhir 

(PGTA).  Albuminurin persisten dengan range 30–299 

mg/24-jam atau mikroalbuminurin merupakan 

petunjuk adanya progresifitas dan perkembangan ND 

pada pasien dengan diabetes
27,28

.  



Hubungan Ekskresi Podositurin dengan Derajat 

Ekskresi Albuminurin 

Terdapat peningkatan jumlah rerata ekskresi 

podositurin pada pasien diabetes dengan makro-

albuminurin dibanding pada normo- dan atau 

mikroalbuminurin, tetapi tidak didapatkan hubungan 

yang signifikan antara ekskresi podositurin dengan 

derajat ekskresi albuminurin. Dari hasil penelitian, 

didapatkan rerata ekskresi podositurin dan derajat 

ekskresi albuminurin keduanya mempunyai korelasi 

yang signifikan terhadap lama subyek menderita DM.  

 

Gambar 2. Gambaran Glomerular Filtration Barrier 

normal, menunjukan susunan Slit Diaphragm (SD), 

berupa susunan yang tumpang-tindih antar ujung 

Nephrin (George Jerums, et al. In: The Diabetic 

Kidney; 2006)  

 

Dinding kapiler glomerulus terdiri atas 3 (tiga) 

komponen utama: fenestrated endothelium yang 

diselubungi glycocalyx, GBM, dan podosit
54

. Podosit 

adalah suatu sel epitel khusus yang membentuk 

jaringan melalui interdigitating foot-processes. Jalur 

utama proses filtrasi berbagai makromolekul adalah 

melalui SD yang dibatasi oleh foot-processes 

podosit
54

. Nefrin merupakan komponen utama SD 

yang berkaitan dengan protein intrasel yang lain, 

meliputi CD2-associated protein (CD2AP), Podocin, 

dan α-actinin IV (Gbr.2.1)
54

.  

Secara bersamaan, beberapa protein akan 

mengatur SD sebagai size-selective filtration barrier 

utama
54

. Suatu penelitian dengan mikroskop electron 

tomography menunjukan bahwa SD terdiri atas 

extracellular nephrin, dengan besar poros sesuai 

ukuran albumin, yaitu ±40 nm
54,55

. 

Sedikitnya terdapat 3 proses yang 

menjelaskan penurunan densitas podosit pada ND
50

,
 

yaitu penebalan glomerulus karena hiperglikemia, HT-

intraglomerulus dan peningkatan growth-factors yang 

menyebabkan pemisahan Fp-podosit tanpa 

mengurangi jumlah podosit
50,54

.(Gbr.2.2). Respon 

podosit atas penebalan glomerulus meliputi 

pelebaran FP sebagai respon adaptif dalam menjaga 

fungsi glomerular slit pore
54

. 

 

Gambar 3. Mekanisme yang menyebabkan 

penurunan densitas podosit pada diabetes: 

Apoptosis, Lepasnya Komponen Podosit dari GBM 

dan Glomerulomegali (George Jerums, et al. In: The 

Diabetic Kidney; 2006)  

 

 Dua mekanisme lainya dalam penurunan 

densitas podosit adalah apoptosis. Hal ini terjadi 

karena podosit tidak mampu mengadakan regenerasi 

atau proliferasi dalam mengkompensasi perluasan 

area pada permukaan GBM
17

.  Yang kedua adalah 

interaksi matriks pada podosit. Integrin dan α3β1-

dystroglycans adalah reseptor matriks spesifik yang 

melekatkan FP-podosit pada GBM
13

. Pada penelitian 

dengan kultur podosit,  kadar glukosa yang tinggi dan 

adanya induksi regangan akan menurunkan ekspresi 

α3β1-integrin
53

.  

Podosit adalah sel utama yang  membentuk 

GBM
48

. Podosit  juga akan mensekresi Matrix 

Metalloproteinase (MMP) yang mengatur matrix 

remodeling
49

. Studi dengan kultur podosit 

 
 



menunjukan bahwa glukosa akan menurunkan 

aktifitas MMP dan memperkuat ekspresi TIMP-2, 

dengan cara itu akan mengurangi degradasi Extra-

Cellular Matrix (ECM)
50

. Penelitian ND pada 16 pasien 

Pima Indians dengan mikroalbuminurin, diketahui 

bahwa penurunan densitas podosit dapat 

memprediksi progresifitas dari laju ekskresi 

albuminurin yang terjadi setelah 4 tahun
51

.  

Sedangkan penelitian pada pasien Caucasian 

dengan DM tipe-2, diketahui bahwa densitas podosit 

dan jarak dari Slit-filtrasi akan menurun sejalan 

dengan peningkatan albuminurin, dan pelebaran Fp-

podosit akan terjadi seiring dengan peningkatan 

ekskresi albuminurin. Dapat disimpulkan bahwa 

penurunan densitas podosit pada ND lebih relevan 

ketimbang penurunan jumlah podosit absolut
52

.  

 

2. Hubungan Derajat Ekskresi Albuminurin dengan 

Karakteristik Klinis Subyek 

Berdasarkan karakteristik klinis subyek 

penelitian, didapatkan hubungan yang signifikan 

antara lama menderita Diabetes dengan manifestasi 

derajat ekskresi albuminurin. Artinya,  semakin lama 

pasien menderita DM akan semakin besar 

kemungkinan untuk terjadinya mikro- dan atau 

makroalbuminurin. Dari referensi disebutkan bahwa 

keadaan hiperglikemia yang berlangsung lama 

merupakan faktor etiologi terjadinya komplikasi 

mikrovaskular pada ginjal sebelum jatuh kedalam 

PGTA
29

. 

Dari pemeriksaan TD sistolik didapatkan 

hubungan yang signifikan dengan manifestasi 

albuminurin. Semakin tinggi TD sistolik pasien 

diabetes akan semakin besar kemungkinan terjadinya 

manifestasi dari mikro- atau makroalbuminurin. 

Perkembangan ND merupakan interaksi antara faktor 

hemodinamik dan faktor metabolik
30-32

. Peningkatan 

TD yang terjadi erat kaitanya dengan retensi natrium 

yang berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal. 

Secara umum terdapat hubungan erat antara 

peningkatan TD sistolik dengan derajat albuminurin
33

.
 

Pada DM tipe-2 terdapat bukti adanya 

peningkatan ‘arterial-stiffness’ dan penurunan 

elastisitas vaskular. Fenomena ini menjelaskan 

mengapa peningkatan TD yang terjadi dominan TD 

sistolik
32

. Hal lain yang ikut berperan dalam 

mekanisme terjadinya HT adalah peningkatan aktifitas 

syaraf simpatis yang mengakibatkan peningkatan 

reaktifitas pembuluh darah, dan hal ini juga terkait 

dengan obesitas
33

. 

 

3. Hubungan Rerata Ekskresi Podositurin dengan 

Karakteristik Klinis Subyek  

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

rerata ekskresi podositurin dengan lama subyek 

menderita diabetes. Podosit dan Fp-nya yang terdiri 

atas nefrin mempunyai peran utama sebagai ‘size-

selective barrier’ di glomerulus. Perubahan struktur 

dan fungsi podosit terkait erat dengan peningkatan 

albuminurin dengan berbagai macam kelainan fungsi 

ginjal yang terjadi. Adanya kelainan metabolik 

(hyperglycaemia dan aktifasi RAGE) dan hemodinamik 

(intraglomerular hypertension dan glomerular stretch) 

mengakibatkan perubahan patologi podosit
34

. Jika 

kerusakan podosit  cukup berat akan mengakibatkan 

lepasnya podosit (podocyte-loss) dari GBM. Dan 

peningkatan ekskresi podositurin ini dapat dideteksi 

pada pasien DM tipe-2 dengan mikroalbuminurin
35

. 

Sebagian besar individu yang baru terdiagnosis DM 

tipe-2 adalah mereka yang tidak menunjukan gejala 

(asymptomatic), dan mereka tidak menyadari jika 

mempunyai penyakit tersebut, sehingga saat 

ditegakan diagnosis sudah terjadi kelainan anatomi 

dan fungsi ginjal
19

. 



4. Hubungan Derajat Ekskresi Albuminurin dengan 

Karakteristik Laboratorium  

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

derajat ekskresi albuminurin dengan kadar GD puasa. 

Manifestasi awal ND tergantung pada beberapa 

faktor, seperti kendali glukosa darah, lama diabetes 

dan kontrol TD
37

. Beberapa studi observasional 

menunjukan bahwa perkembangan dan progresifitas 

mikroalbuminurin pasien DM dihubungkan dengan 

kendali glukosa darah yang buruk
37,38

. Setiap individu 

dengan diabetes mempunyai ‘setting’ kontrol kadar 

GD puasa yang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau 

lebih rendah dibanding normal. Hal ini disebabkan 

penurunan sekresi insulin kedalam vena porta yang 

tidak mampu secara sempurna menekan produksi 

glukosa di hati, yang pada akhirnya akan terjadi 

fasting-hypergycemia
19

. Adanya resistensi insulin di 

hati mencerminkan kegagalan ‘hyperinsulinemia’ 

dalam menekan proses glukoneo-genesis, yang akan 

berakibat ‘fasting hyperglycemia’ dan menurunkan 

penyimpanan glikogen hati pada post-prandial
19

.  

Pada penelitian didapatkan hubungan yang 

signifikan antara derajat ekskresi albuminurin dengan 

kadar kreatinin serum. Keberadaan ND secara klinis 

ditandai oleh perubahan fungsi ginjal, seperti 

penurunan creatinine clearance dan peningkatan 

ekskresi albuminurin.  Perubahan anatomi ginjal pada 

diabetes dapat terjadi lebih awal tanpa disertai 

gangguan fungsi ginjal
38

. Progresifitas penyakit ginjal 

diabetes tahap awal ditandai oleh hiperfiltrasi ginjal 

dan manifestasi mikroalbuminurin (30–300 mgr 

albumin/gr kreatinin), yang akan menuju tahap lebih 

lanjut dengan manifestasi  makroalbuminuria (>300 

mgr albumin/gr kreatinin), jika terus berlanjut akan 

terjadi penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR) 

yang akan berakhir pada PGTA
40

.  

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

derajat ekskresi albuminurin dengan kadar 

albuminurin kwantitatif. Dari referensi disebutkan 

bahwa ND akan diawali manifestasi proteinurin, dan 

bila terus berlanjut akan terjadi penumpukan ureum 

dan kreatinin dalam darah. Terjadinya penebalan 

kapiler membran basalis dan mesangial glomerulus 

ginjal dengan berbagai tingkatanya akan 

mengakibatkan glomerulosklerosis dan insufisiensi 

ginjal. Dan glomerulosklerosis difusa lebih sering 

ditemukan dibanding suatu glomerulosklerosis 

interkapiler (lesi Kimmelstiel-Wilson); keduanya akan 

mengakibatkan proteinurin berat
36

.
 

Adanya penurunan fungsi ginjal akan 

bermanifestasi sebagai peningkatan ureum dan 

kreatinin dalam darah
19

. Peningkatan bersihan 

kreatinin merupakan petanda awal hiperfiltrasi ginjal 

yang sebenarnya dapat dicegah
41

. Terdapat hubungan 

yang signifikan antara derajat ekskresi albuminurin 

dengan kadar kreatininurin kwantitatif. Adanya 

proteinurin juga  akan disertai penurunan GFR, hal ini 

juga berkaitan dengan beberapa faktor resiko lain 

seperti  peningkatan TD, hiperglikemia dan 

pengendalian HbA1C, yang merupakan faktor resiko 

ND yang modifiable
42

. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

derajat ekskresi albuminurin dengan kadar HbA1C. 

Beberapa studi menunjukan bahwa perbaikan dalam 

kendali glukosa darah tidak hanya mengurangi laju 

nephropathy, tetapi  juga retinopathy dan 

neuropathy. ADA merekomendasikan target 

pencapaian kadar HbA1c pasien diabetes dewasa 

<7%
43

, dan American Association of Clinical 

Endocrinologists dan The European Noninsulin-

Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) Working Group 

merekomendasikan target pencapaian kadar HbA1c 

<6,5%
44,45

. 



5. Hubungan Rerata Ekskresi Podositurin dengan 

Karakteristik Laboratorium  

Dari data didapatkan hubungan yang 

signifikan antara rerata ekskresi podositurin dengan 

kadar kreatininurin kwantitatif. Progresifitas ND 

ditandai dengan penumpukan ECM di ginjal, diikuti  

ekspansi glomerular messangial dan fibrosis tubulo-

interstitial
46

. Kerusakan dan lepasnya podosit dari 

GBM akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang 

ditandai oleh peningkatan ureum dan kreatinin
47

. 

Adanya retensi dari produk nitrogen seperti ureum 

dan kreatinin merupakan akibat penurunan GFR pada 

ginjal. Kondisi azotemia ini juga bisa merupakan 

akibat dari penurunan perfusi ginjal, penyakit ginjal 

dan proses post-renal.  

Akumulasi matriks pada extracellular 

basement membrane merupakan petanda perubahan 

struktural pada ND. Penebalan glomerulus dan 

tubulus membran basalis, peningkatan jaringan 

messangial glomerulus, penurunan densitas 

permukaan filtrasi glomerulus, terbentuknya lesi 

eksudatif pada glomerulus dan arteriol, dan 

ditemukanya KW-nodul; merupakan gambaran klasik 

ND
47

.  

 

6. Kriteria Pengendalian DM Subyek Penelitian 

Dalam pencegahan komplikasi jangka panjang 

perjalanan DM tipe 2 terutama komplikasi 

nephropathy diabetik, diperlukan pengendalian DM 

yang baik secara dini. Terdapat 2 cara dalam 

merencanakan kendali glukosa yang efektif, yaitu 

melalui Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) dan 

pemeriksaan HbA1c. Rekomendasi SMBG oleh ADA  

dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih dalam satu 

hari.  Walau demikian, masih diperlukan edukasi dan 

konseling perihal perencanaan diet dan olahraga, dan 

juga intervensi farmakologis jika diperlukan
20

.  

Data penelitian menunjukan bahwa 

perbaikan dalam kendali glukosa darah tidak hanya  

akan mengurangi laju nephropathy, tetapi  juga 

retinopathy dan neuropathy, American Diabetes 

Association (ADA) merekomendasikan target 

pencapaian kadar HbA1c pasien DM dewasa kurang 

dari 7%
43

, sedangkan American Association of Clinical 

Endocrinologists and the European Noninsulin-

Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) Working 

Group merekomendasikan target pencapaian kadar 

HbA1c <6,5%
44,45

.  

Pada penelitian dalam skala besar melalui 

studi cross-sectional  pasien ND tahap awal, yang 

dilakukan pada 103 pusat penelitian di 10 negara Asia 

(Singapura, Hong Kong, Philipina, Republik Rakyat 

China, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, 

Pakistan, dan Korea Selatan), didapatkan angka 

prevalensi mikroalbuminurin pasien DM tipe-2 

sebesar 39,8%
56

.  

Di negara lain, survei nasional di US pada 

pasien dengan mikroalbuminurin didapatkan angka 

prevalensi sebesar 28,8%
56

. Para peneliti menyatakan 

bahwa prevalensi mikroalbuminurin yang lebih tinggi 

pada pasien Asia adalah karena buruknya 

pengendalian TD, yaitu hanya 10,6% pasien yang 

mencapai target pengendlian TD≤130/80 mmHg
57

.  

 

KESIMPULAN 

Terdapat peningkatan rerata jumlah 

podositurin  pada pasien diabetes, dimana pasien 

dengan makroalbuminurin mempunyai rerata jumlah 

ekskresi podositurin lebih tinggi dibanding normo- 

dan atau mikroalbuminurin. Tidak terdapat hubungan 

antara rerata ekskresi podositurin dengan derajat 

ekskresi albuminurin. Masih menjadi diskusi apakah 

penurunan jumlah ataukah penurunan densitas 



podosit  yang berhubungan dan menjadi prediktor 

disfungsi ginjal pada ND.  

Penelitian pada pasien Caucasian dengan DM 

tipe-2 diketahui bahwa densitas podosit dan jarak slit-

filtrasi menurun sejalan dengan peningkatan 

albuminurin, dan lebar dari Fp meningkat seiring 

dengan peningkatan albuminurin. Dapat disimpulkan 

bahwa densitas podosit lebih relevan pada proses ND 

ketimbang jumlah podosit absolut. Lama pasien 

menderita diabetes, kendali glukosa darah dan TD 

berperan dalam perkembangan dan progresifitas ND. 

Faktor metabolik (hyperglycemia state, kadar profil 

lemak darah dan HbA1c) dan hemodinamik (HT-

sistemik) merupakan mediator penting disfungsi 

podosit pada ND. Diperlukan penelitian lanjut dengan 

jumlah sampel lebih besar dalam meneliti 

perkembangan dan progresifitas penyakit serta 

berbagai faktor yang berperan dalam disfungsi 

podosit dari perjalanan ND.  
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AKURASI DIAGNOSIS PEMERIKSAAN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY (FNAB) PADA TUMOR BERBAGAI 

ORGAN DI INSTALASI PATOLOGI ANATOMI RUMAH SAKIT UMUM DR. SAIFUL ANWAR MALANG 

 

Enggar Fitri Lihanasari, Eviana Norahmawati, Nurul Hidayati 

Departemen/SMF Patologi Anatomi, FKUB- RSU dr. Saiful Anwar, Malang  

 

ABSTRAK 

Diagnosis klinis dari tumor berbagai organ ditentukan dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang. Seiring dengan perkembangan Ilmu Patologi Anatomi dalam bidang sitopatologi, maka 

dikembangkanlah diagnosis Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) yang merupakan salah satu metode 

pemeriksaan preoperatif dalam mendiagnosis tumor berbagai organ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

akurasi diagnosis pemeriksaan FNAB penderita tumor berbagai organ di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Umum dr. Saiful Anwar Malang Periode Januari 2013 – Desember 2013. Penelitian ini merupakan penelitian uji 

diagnostik dengan mengambil data sekunder dari rekam medis penderita tumor berbagai organ. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 170 kasus pasien tumor berbagai organ yang dilakukan pemeriksaan FNAB dan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan Histopatologi, didapatkan tumor jinak tersering adalah Adenomatous Goiter 

30,95% dan tumor ganas tersering adalah Undifferentiated Carcinoma 22,73% dan Infiltrating Ductal Carcinoma 

25,53%. Dari 170 kasus tersebut didapatkan True Negatif 71,18%, True Positif 25,29%, False Negatif 2,35% dan 

False Positif 1,18%. Dari analisa uji diagnostik diperoleh akurasi pemeriksaan FNAB adalah sebesar 95,93% 

dengan sensitifitas 89,58%, spesifisitas 98,39%, nilai prediksi positif 95,55%, dan nilai prediksi negatif 96,06%. 

Dalam penelitian ini masih ditemukan false negatif dan false positif  masing masing sebanyak 4 (2,35%) dan 2 

kasus (1,18%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah FNAB merupakan pemeriksaan yang memiliki akurasi tinggi 

sebagai pemeriksaan preoperatif pada tumor berbagai organ, namun pemeriksaan FNAB bukan sebagai 

pengganti diagnosis Histopatologi yang merupakan diagnosis pasti (gold standart). 

 

Kata Kunci : Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB), Tumor Berbagai Organ, Akurasi Diagnosis 

 

ABSTRACT 

The clinical diagnosis of tumors in various organs is determined from anamnesis, physical examination and 

investigation. Along with the development of Anatomical Pathology in the field of cytopathology, so diagnostic 

of FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) is being developed, which is one of the preoperative examination 

method in the diagnosis of tumors in various organs. This study was aimed to determine the diagnostic accuracy 

of FNAB examination of tumors in various organs at Anatomical Pathology Installation General Hospital dr. Saiful 

Anwar Malang, at the period of January 2013 - December 2013. This study is a diagnostic test by taking 

secondary data from medical records of patients with tumors of various organs. The results showed that there 

were 170 cases of patients with tumors of various organs examination and proceed with FNAB Histopathological 

examination, the most common benign tumors found was Adenomatous goiter (30.95%) and the most common 

malignant tumors were Undifferentiated Carcinoma (22.73%) and Infiltrating Ductal Carcinoma (25.53%). From 

the total 170 cases, it was found that True Negatives obtained 71.18%, True Positive 25.29%, False Negative 

2.35% and False Positive 1.18%. From the analysis of diagnostic test, accuracy obtained by the FNAB examination 

amounted to 95.93% with a sensitivity of 89.58%, a specificity of 98.39%, positive predictive value of 95.55%, 

and negative predictive value of 96.06%. In this study, it was still found false negatives and false positives, 

respectively by 4 (2.35%) and 2 cases (1.18%). The conclusion from this study is that the examination of FNAB 

has a high accuracy as preoperative examination in tumors of various organs, but the  

FNAB examination is not a substitute of Histopathological diagnosis that is a definite  

diagnosis (gold standard).  

 

Keywords : FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy), Tumors in Various Organs,  

       Diagnostic Accuracy 
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PENDAHULUAN 

Tumor secara patologis ialah benjolan 

abnormal pada tubuh yang disebabkan oleh non 

neoplasma dan neoplasma
1
. Istilah non neoplasma 

digunakan untuk pembengkakan, sedangkan 

neoplasma adalah pertumbuhan sel terdiri dari sel-sel 

baru yang mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda 

dari sel normal. Neoplasma dibagi menjadi kategori 

jinak dan ganas
2
. 

Menurut World Health Organization 2013 

insiden tumor pada tahun 2012 diperkirakan 14,1 juta 

kasus. Di indonesia sendiri menurut data Badan 

Registrasi Kanker (BRK) tahun 2010 didapatkan 24781 

kasus tumor ganas berbagai organ. 

Diagnosis klinis tumor ditentukan dari 

anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 

penunjang. Pemeriksaan penunjang bertujuan untuk 

memberi keterangan tambahan atau menentukan 

tindakan definitif. Pemeriksaan penunjang 

diantaranya seperti radiografi, ultrasonografi, CT scan 

atau MRI, pemeriksaan laboratoris dari pengambilan 

sampel pada pemeriksaan Fine Needle Aspiration 

Biopsy (FNAB) dan Histopatologi
3
.  

Untuk diagnosis pasti dapat ditentukan 

berdasarkan pemeriksaan histopatologi biopsi atau 

operasi sebelum tindakan terapi dilakukan. Namun 

untuk pengambilan jaringan melalui operasi 

membutuhkan sarana dan biaya yang tidak sedikit, 

peralatan operasi dan dokter bedah yang terlatih juga 

membutuhkan waktu yang lama dan  diagnosis yang 

lama. Metode lain yang digunakan untuk pemeriksaan 

diagnosis tumor preoperatif adalah FNAB, 

pemeriksaan ini lebih cepat, aman, dapat mengurangi 

kebutuhan terhadap pembedahan dan segala resiko 

terkaitnya. Namun pemeriksaan ini juga memiliki 

kerugian, seperti ukuran sampel yang sangat minimal 

berupa sel-sel sehingga hanya dapat menghasilkan 

diagnosis berdasarkan morfologi sel. Dan yang 

terpenting dari pemeriksaan dengan menggunakan 

metode ini adalah sangat tergantung dengan keahlian 

dan keterampilan patolog
2,4

. 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 

nilai akurasi, sensitifitas, spesifisitas, nilai prediksi 

positif dan nilai prediksi negatif dari pemeriksaan 

sitologi FNAB sebagai metode diagnosis preoperatif 

dari tumor dibandingkan dengan pemeriksaan 

histopatologi biopsi maupun operasi sebagai baku 

emas diagnosa tumor. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian uji 

diagnostik untuk mengetahui peranan FNAB sebagai 

metode diagnostik preoperatif. Sampel diperoleh dari 

pengolahan data sekunder yang didapat dari rekam 

medis penderita tumor berbagai organ yang diperiksa 

dengan pemeriksaan FNAB dan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan histopatologi di Instalasi Patologi 

Anatomi Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang 

periode Januari 2013-Desember 2013. 

 

Kriteria Inklusi : 

• Penderita tumor berbagai organ yang 

dilakukan pemeriksaan FNAB dan diikuti 

dengan operasi (pemeriksaan Histopatologi) 

• Pemeriksaan FNAB maupun Histopatologi 

dilakukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah 

Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang. 

• Kurun waktu Januari 2013 – Desember 2013 

Kriteria Ekslusi : 

• Hasil diagnosis pemeriksaan FNAB tidak dapat 

digolongkan jinak/ganas seperti Follicular 

Neoplasma pada Tiroid 



 

 

Untuk mengetahui akurasi FNAB dilakukan 

perhitungan uji ketepatan diagnostik dengan 

menggunakan tabel 2x2 untuk menghitung 

sensitifitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai 

prediksi negatif dan akurasi FNAB.  

 

HASIL 

Penelitian yang telah dilakukan di Instalasi 

Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar 

Malang Periode Januari 2013 – Desember 2013 

dengan mengumpulkan data rekam medis 

pemeriksaan FNAB dan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan Histopatologi hasil biopsi atau operasi 

didapatkan 173 kasus penderita tumor berbagai 

organ. Dari 173 kasus tersebut, ada 170 kasus yang 

dapat dianalisa akurasinya dan 3 kasus tidak dapat 

dianalisa karena berdasarkan kesimpulan diagnosis 

pada pemeriksaan FNAB adalah Follicular Neoplasma 

yang tidak bisa dibedakan tipe diagnosisnya yaitu 

jinak atau ganas (grey zone). Setelah dilakukan review 

hasil pemeriksaan Histopatologi didapatkan 1 kasus 

didiagnosis ganas dan 2 kasus didiagnosis jinak. 

Penderita tumor berbagai organ yang 

didiagnosis jinak dan ganas dengan pemeriksaan 

FNAB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan 

Histopatologi hasil biopsi atau operasi sebanyak 170 

kasus. Pada kasus tumor berbagai organ dengan 

pemeriksaan FNAB didapatkan tumor jinak sebanyak 

126 kasus dengan kasus terbanyak adalah 

Adenomatous Goiter yaitu 39 kasus (30,95%), 

sedangkan pada kasus tumor ganas ada 44 kasus 

dengan kasus terbanyak adalah Undifferentiated 

Carcinoma yaitu 10 kasus (22,73%). Sedangkan pada 

pemeriksaan Histopatologi hasil biopsy dan operasi 

pada kasus tumor berbagai organ dengan 

pemeriksaan FNAB didapatkan tumor jinak sebanyak 

126 kasus dengan kasus terbanyak adalah 

Adenomatous Goiter yaitu 39 kasus (30,95%), 

sedangkan pada kasus tumor ganas ada 44 kasus 

dengan kasus terbanyak adalah Undifferentiated 

Carcinoma yaitu 10 kasus (22,73%). 

Hasil perbandingan FNAB dengan baku emas 

(Histopatologi) yaitu 170 kasus penderita tumor organ 

didapatkan 43 kasus true positive, 121 true negative, 

2 false positive, dan 4 false negative.  

Tabel 1. Kesesuaian Diagnosis Sitologi dengan 

Diagnosis Histopatologi 

 Baku Emas (Histopatologi) 

 

F 

N 

A 

B 

 Ganas Jinak Jumlah 

Ganas 43 

True 

Positive 

2 

False Positive 

45 

Jinak 4 

False 

Negative 

121 

True 

Negative 

125 

Jumlah 47 123 170 

Sensitifitas =  x 100% = 91,49% 

Spesifisitas =  x 100% = 98,37% 

Nilai prediksi positif =  x 100% = 95,55% 

Nilai prediksi negatif =  x 100% = 96,80% 

Akurasi diagnosis =  x 100% = 96,47% 

Pada kasus true negative dari 121 kasus 

didapatkan 79 kasus dengan hasil diagnosis jenis 

tumor yang sama dan 42 kasus hasil diagnosis yang 

berbeda antara pemeriksaan FNAB dan Histopatologi. 

Pada  kasus true positive dari 43 kasus didapatkan 29 

kasus dengan hasil diagnosis jenis tumor yang sama 

dan 14 kasus hasil diagnosis yang berbeda antara 

pemeriksaan FNAB dan Histopatologi. 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Perhitungan Akurasi Diagnosis Pemeriksaan 

FNAB Jenis Tumor Dibandingkan Pemeriksaan 

Histopatologi Pada Kasus True Negatif 

True 

Negatif 

Sesuai 79 65.29% 

Tidak Sesuai 42 34.71% 

Jumlah 121 100% 

 

Tabel 3. Perhitungan Akurasi Diagnosis Pemeriksaan 

FNAB Jenis Tumor Dibandingkan Pemeriksaan 

Histopatologi Pada Kasus True Positif 

True 

Positif 

Sesuai 29 67.44% 

Tidak Sesuai 14 32.56% 

Jumlah 43 100% 

 

PEMBAHASAN 

Dari data rekam medis pemeriksaan FNAB dan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan Histopatologi hasil 

biopsi atau operasi didapatkan 173 kasus penderita 

tumor berbagai organ. Dari 173 kasus tersebut, ada 

170 kasus yang dapat dianalisa akurasinya, tetapi 3 

kasus tidak dapat dianalisa karena berdasarkan 

kesimpulan diagnosis pada pemeriksaan FNAB 

termasuk dalam grey zone yang tidak dapat 

dibedakan tipe diagnosisnya yaitu jinak atau ganas 

dengan hasil diagnosis Follicular Neoplasma. Setelah 

dilakukan review hasil pemeriksaan Histopatologi 

didapatkan 1 kasus didiagnosis ganas (Papillary 

Carcinoma) dan 2 kasus didiagnosis jinak 

(Adenomatous Goiter). 

Kategori Follicular Neoplasma dibagi menjadi 

tiga kategori yaitu Nodullar Colloid Goiter, Follicular 

Adenoma, Follicular Carcinoma. Apabila dilanjutkan 

dengan pemeriksaan Histopatologi sebagian besar 

menunjukkan kategori Adenoma (jinak) dan 20-30% 

menuju kearah Carcinoma (ganas). Apabila 

pemeriksaan histopatologi menunjukkan adanya 

invasi kapsuler atau vaskular diagnosisnya adalah 

Follicular Carcinoma
15

. Secara umum perbedaan 

sitologi antara Follicular Neoplasma dan 

Adenomatous Goiter tidak membingungkan, 

meskipun terkadang tampak sulit dibedakan
16

. 

Gambaran sitologi pada Follicular Adenoma hampir 

sama seperti Follicular Carcinoma. Pada Follicular 

Carcinoma ada kecenderungan pembesaran pada 

nuklear yang seragam, sedangkan pada Follicular 

Adenoma memperlihatkan nuklear yang kecil atau 

besar 
9
. 

Dari 170 kasus tumor berbagai organ yang 

dapat dianalisa sifat diagnosisnya yaitu jinak atau 

ganas. Hasil diagnosis sitologi pemeriksaan FNAB 

didapatkan tumor jinak sebanyak 126 kasus, dengan 

kasus terbanyak adalah Adenomatous Goiter yaitu 39 

kasus (30,95%). Pada kasus tumor ganas ada 44 kasus, 

dengan kasus terbanyak adalah Undifferentiated 

Carcinoma yaitu 10 kasus (22,73%). Dari diagnosis 

pemeriksaan Histopatologi jaringan biopsi atau 

operasi didapatkan tumor jinak sebanyak 123 kasus 

dengan kasus terbanyak adalah Adenomatous Goiter 

yaitu 35 kasus (28,46%), sedangkan kasus tumor 

ganas ada 47 kasus dengan kasus terbanyak adalah 

Infiltrating Ductal Carcinoma yaitu 12 kasus (25,53%). 

Adenomatous Goiter adalah neoplasma jinak yang 

berasal dari epitel folikel pada kasus neoplasma 

tiroid
2
. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Ayu (2015) 

mengenai FNAB pada tumor tiroid yang dikumpulkan 

di Instalasi Patologi Anatomi Rumah sakit Umum dr. 

Saiful Anwar Malang Periode Januari 2011 – 

Desember 2013 didapatkan bahwa jumlah penderita 

tumor tiroid jinak dari 1061 kasus, diagnosis yang 

terbanyak juga Adenomatous Goiter yaitu 732 kasus 

(68,99%).  

Infiltrating Ductal Carcinoma pada kasus 

tumor payudara merupakan jenis yang tersering. 



 

 

Sebagian besar tumor ganas payudara (70% hingga 

80%) masuk dalam kategori ini
2
. Di Iran angka  

kejadian kanker payudara pada wanita adalah 120 per 

100.00 dari populasi, dari tahun 1998-2005 diagnosis 

tumor payudara ganas Infiltrating Ductal carcinoma 

menjadi yang paling umum ditemukan di negara ini 

dengan angka kejadian 77%
5
. Yamaguchi et al.(2012) 

melaporkan dari 173 kasus tumor mamma ganas 

terdapat 95 kasus dengan diagnosis Infiltrating Ductal 

carcinoma (49,5%). Di Malaysia dari data tahun 2003-

2005 didapatkan 5351 kasus tumor mamma ganas 

dengan diagnosis Infiltrating Ductal carcinoma 

sebanyak 4522 kasus (84,5%)
6
.  

Undifferentiated Carcinoma pada tumor leher 

merupakan jenis diagnosis yang tersering. Hasil 

penelitian jenis tumor ganas terbanyak sesuai dengan 

penelitian Zulfahmi.(2015) yang melaporkan bahwa 

dari data rekam medis FNAB maupun Histopatologi 

penderita tumor kepala dan leher yang dikumpulkan 

di Instalasi Patologi Anatomi Rumah sakit Umum dr. 

Saiful Anwar Malang Periode Januari 2009 – 

Desember 2010 didapatkan jumlah penderita tumor 

kepala dan leher dari 364 kasus, diagnosis yang 

terbanyak juga Undifferentiated Carcinoma yaitu 139 

kasus (38,19%). 

Dari hasil tabulasi silang pemeriksaan FNAB 

dan Histopatologi pada Tabel 1 dari 170 kasus 

didapatkan true positif sebanyak 43 kasus, true 

negatif sebanyak 121 kasus, false positif sebanyak 2 

kasus dan false negatif sebanyak 4 kasus.  

  Berdasarkan perhitungan ketepatan uji 

diagnosis Tabel 6 didapatkan nilai sensitifitas 91,49% 

dengan nilai prediksi positif 95,55% yang berarti 

kemampuan FNAB tinggi untuk mendiagnosis bahwa 

penderita tumor ganas, kemungkinan benar 

menderita tumor ganas. Namun tetap dibutuhkan 

pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan 

histopatologi sebagai standar baku emas dalam 

menegakkan diagnosis secara pasti. Meskipun 

demikian ahli bedah perlu memperhatikan bahwa 

masih ada kemungkinan terjadinya hasil positif-semu 

(false positif) pada pemeriksaan FNAB, sehingga pada 

kasus-kasus tertentu yang tidak sesuai antara 

diagnosis FNAB dengan keadaan klinis penderita 

masih perlu dilakukan pemeriksaan histopatologi 

untuk mendapatkan diagnosis yang pasti
9
. 

  Pada penelitian ini didapatkan nilai 

spesifisitas 98,37% dengan nilai prediksi negatif 

96,80% yang berarti kemampuan FNAB tinggi untuk 

mendiagnosis bahwa penderita tumor jinak 

kemungkinan benar menderita tumor jinak. Hal ini 

sesuai dengan penelitian lain untuk tumor berbagai 

organ yang menunjukkan nilai spesifisitas dan nilai 

prediksi negatif secara keseluruhan masing-masing 

antara 98%-100% dan 86%-92%
10

. 

 Nilai akurasi yang didapat dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketepatan hasil pemeriksaan 

FNAB dalam mendiagnosis tumor berbagai organ  

tinggi yaitu sebesar 96,47%. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Kaesraeian(2010), bahwa nilai akurasi 

FNAB secara umum berkisar antara 21,9-98%. 

Sedangakan menurut Alexander Kessler(2005) pada 

kasus tumor tiroid didapatkan akurasi sebesar 87%. 

Pada tumor mamma didapatkan akurasi sebesar 95% 

11
. 

 Nilai sensitifitas dan spesifisitas FNAB akan 

lebih tinggi bila dilakukan oleh dokter ahli patologi 

yang telah berpengalaman dalam teknik pengambilan 

FNAB dan sekaligus berpengalaman dalam melakukan 

interpretasi sitopatologi hasil aspirasi tumor 
12

. 

 Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat 

dianggap bahwa FNAB dapat digunakan sebagai 



 

 

sarana penunjang pemeriksaan diagnostik preoperatif 

tumor berbagai organ yang akurat karena memiliki 

nilai akurasi yang tinggi. Namun pemeriksaan FNAB 

tetap bukan merupakan pengganti diagnosis 

Histopatologi yang merupakan diagnosis pasti (gold 

standart) untuk berbagai tumor. Apabila ada 

diagnosis yang meragukan maka dianjurkan tetap 

merujuknya ke rumah sakit untuk dilakukan 

pemeriksaan histopatologi walaupun telah dilakukan 

pemeriksaan FNAB, karena pemeriksaan histopatologi 

merupakan baku emas untuk mendiagnosis tumor 

berbagai organ. Sedangkan FNAB merupakan 

diagnosis awal preoperatif sebelum pemeriksaan 

histopatologi sehingga bila pemeriksaan FNAB 

tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan 

histopatologi maka baru akan memberikan kepastian 

diagnosis yang diperlukan untuk menetapkan terapi 

bagi penderita. Untuk meningkatkan akurasi diagnosis 

FNAB diperlukan pengalaman patolog dalam 

melakukan pengambilan sampel serta memiliki 

kompetensi lebih dalam mengenali sel-sel dari 

aspirasi dan mendiagnosis. Kerjasama dengan orang-

orang yang ahli dibidangnya juga perlu ditingkatkan 

13,14
. 

 Pada penelitian ini terdapat 2 kasus false 

positif (1,18%), terdiri dari 1 kasus pada tumor 

mandibula dengan hasil pemeriksaan FNAB 

menunjukkan gambaran Squamous Cell Carcinoma 

(ganas) tetapi kesimpulan pemeriksaan Histopatologi 

adalah Ameloblastoma (jinak) dan 1 kasus tumor 

pada frontal dengan hasil pemeriksaan FNAB 

menunjukkan gambaran Ewing Sarcoma (ganas) 

tetapi kesimpulan pada pemeriksaan Histopatologi 

adalah Chondroblastoma (jinak). Berdasarkan 

Berner(2011) menyebutkan bahwa tingkat diagnosis 

positif-semu (false positif) berada pada tingkat yang 

rendah dan sangat jarang terjadi, sekitar 0-3% dari 

total jumlah keganasan. Hal ini hampir sama dengan 

penelitian Wosela dan Jalen.(2013), bahwa kejadian 

false positif terjadi sekitar 0,3-1,1%. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh University of Sao Paulo 

Brazil, penyebab dari diagnosis positif semu (false 

positif) pada FNAB adalah kesalahan dokter spesialis 

dalam menginterpretasi dimana sel jinak 

diinterpretasikan sebagai sel ganas, hal ini bisa 

disebabkan karena data klinis yang kurang dan 

kesulitan dalam menginterpretasi
7
. 

 Pada penelitian ini terdapat 4 kasus false 

negatif (2,35%) didapatkan dari organ yang berbeda, 

terdiri dari 1 kasus pada tumor tiroid dengan hasil 

pemeriksaan FNAB menunjukkan gambaran Grave’s 

Disease (jinak) tetapi gambaran Histopatologi 

merupakan Follicular Adenocarcinoma (ganas), 1 

kasus pada tumor parotis dengan hasil pemeriksaan 

FNAB menunjukkan Pleomorfik Adenoma (jinak) 

tetapi gambaran Histopatologinya adalah 

Mucoepidermoid Carcinoma (ganas), 1 kasus tumor  

mamma dengan hasil pemeriksaan FNAB 

menunjukkan gambaran Phylloides Tumor (jinak) 

namun gambaran Histopatologinya adalah Invasive 

Ductal Carcinoma (ganas) dan 1 kasus tumor cavum 

nasi dengan hasil pemeriksaan FNAB Cystic Tumor 

namun gambaran Histopatologinya adalah Invasif 

Epidermoid Cell Carcinoma (ganas). Kejadian negatif 

semu (false negatif) pada umumnya lebih kecil dari 

5% dan sedikit lebih tinggi dari kejadian negatif semu 

(false positif). Hasil false negatif  pemeriksaan FNAB 

pada umumnya disebabkan oleh interpretasi dari 

hasil hapusan yang mengandung hanya beberapa sel 

– sel atipikal dan bahan aspirasi yang terlalu sedikit, 

kesalahan interpretasi dan kurangnya data klinis 

maupun radiologis
8,9

. 



 

 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu 

tidak dapat mengetahui secara pasti apa penyebab 

false positif dan false negatif karena pada penelitian 

ini tidak mengamati proses pengambilan sampel dan 

pembuatan slide yang diperiksa dari awal hingga 

interpretasi yang dilakukan oleh ahli patologi. Selain 

itu keterbatasan yang didapatkan dari data sekunder 

adalah dalam hal penulisan identitas penderita dan 

keterangan klinis maupun radiologis yang kurang 

lengkap. Karena pemeriksaan FNAB memiliki 

beberapa keterbatasan, maka perlu diperhatikan hal 

– hal berikut ini untuk mendapatkan diagnosis yang 

akurat: (1) Formulir permintaan FNAB harus diisi 

lengkap: mencantumkan identitas, keterangan 

klinis,dan gambaran radiologis; (2) pengambilan 

sampel yang tepat; (3) fiksasi yang tepat; (4) Proses 

pembuatan slide yang benar dan sesuai standar; (5) 

Interpretasi ahli patologi yang tepat. 

 

KESIMPULAN 

 Pemeriksaan FNAB memiliki nilai sensitifitas, 

spesifisitas, dan akurasi yang tinggi dalam 

mendiagnosis tumor berbagai organ. Oleh karena itu 

dapat dipakai sebagai salah satu sarana penunjang 

dalam pemeriksaan preoperatif terhadap tumor 

berbagai organ. Namun FNAB bukan pemeriksaan 

standar baku maka apabila terdapat diagnosis tumor 

yang meragukan antara jinak atau ganas atau 

terdapat ketidaksesuaian antara data klinis, radiologis 

dan diagnosis sitopatologi FNAB perlu dilakukan 

konfirmasi dengan pemeriksaan Histopatologi biopsi 

maupun operasi untuk diagnosis pasti (gold standart). 

SARAN 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya false 

negatif dan false positif maka perlu ditingkatkan ilmu 

pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan ahli 

patologi dalam melakukan pengambilan sampel serta 

interpretasi spesimen sitologi. Selain itu perlu 

ditingkatkan komunikasi dan kerjasama dengan ahli 

bedah dan radiologi untuk memberikan informasi 

klinis maupun informasi radiologis yang lengkap 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya false dalam 

diagnosis. 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Salah satu modalitas terapi untuk skar akne adalah microneedling yang dapat mempengaruhi 

proses penyembuhan luka dan memberikan hasil yang baik untuk tipe rolling dan boxcar. 

Kasus: Perempuan 23 tahun mengeluhkan skar bekas jerawat pada wajah sejak 6 tahun yang tidak dapat 

disamarkan dengan kosmetik. Pemeriksaan dermatologi pada pipi dijumpai tipe makula eritematosa, icepick, 

rolling, dan boxcar; pada dahi terdapat tipe icepick; pada pelipis dengan tipe boxcar; pada rahang terdapat tipe 

rolling. Diagnosis adalah skar akne derajat sedang dengan skor kuantitatif Goodman dan Baron 17. 

Microneedling menggunakan dermapen dilakukan sebanyak 2 sesi dengan interval 6 minggu. Evaluasi 6 minggu 

setelah tindakan kedua skor menjadi 10. Efek samping eritema dan edema menghilang 3 hari setelah tindakan.  

Pembahasan: Microneedling merupakan terapi efektif skar akne tipe rolling dan boxcar, dengan downtimedan 

efek samping minimal. Microneedling membuat perlukaan pada kulit, mencetuskan dihasilkannya kolagen yang 

dapat memperbaiki kontur permukaan kulit.  

 

Kata kunci: skar akne sedang, microneedling 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: One of treatment for acne scar is microneedling that can modify wound healing process and has 

showed good result for rolling and boxcar type. 

Case: A 23-year-old-woman complained about post acne scars on face which can’t be camouflaged by 

cosmetics since 6 years. Dermatologic examination showed erythematous macule, icepick, rolling, and boxcar 

type on cheek; icepick type on forehead; boxcar type on temples; rolling type on jaws. Diagnosis was moderate 

acne scar with Goodman and Baron’s quantitative score 17. Microneedling was done using Dermapen for 2 

sessions with 6 weeks interval. Evaluation on 6 weeks after second procedure resulted decreament of score to 

10. Side effects experienced was erythema and edema lasted for 3 days after procedure. 

Discussion: Microneedling is effective treatment for rolling and boxcar type acne scar with minimal down time 

and side effects. Microneedling works by making injury of the skin, resulted on collagen production to improve 

skin surface contour.  

 

Keywords: moderate acne scar, microneedling 
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PENDAHULUAN 

Akne vulgaris memiliki prevalensi lebih dari 

90% di kalangan remaja dan berlanjut sampai dewasa 

pada sekitar 12% - 14% kasus.
1 

Pada beberapa pasien, 

respon inflamasi berat akibat akne vulgaris dapat 

mengakibatkan skar permanen. Prevalensi skar akne 

diperkirakan terjadipada 95% pasien akne vulgaris 

dan 30% diantaranya dapat menjadi skar yang 

terlihat.
2,3 

Skar paska akne adalah kondisi psikologis 

yang dapat menyebabkan penderitanya merasa 

rendah diri.
4 

Meskipun dapat dilakukan pengobatan 

sejak dini pada lesi akne vulgaris yang dapat 

membantu mencegah terbentuknya skar akne, 

banyak pasien yang masih bermasalah dengan 

timbulnya skar.
3
 

Skar dapat melibatkan perubahan tekstur 

dermis baik superfisial maupun dalam.
5 

Skar akne 

atrofi lebih umum terjadi dibandingkan keloid dan 

skar hipertrofik dengan rasio 3 : 1.
1 

Skar atrofi 

dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu icepick, 

boxcar, dan rolling.
1 

Dari ketiga tipe tersebut, jenis 

icepick mewakili 60% -70% dari total skar, boxcar 20% 

-30%, dan rolling 15% -25%.
1 

Setelah mengetahui tipe 

skar, protokol pengobatan yang tepat dan efektif 

dapat dilakukan.
5 

Terapi yang saat ini tersedia untuk 

skar akne diantaranya yaitu laser resurfacing, eksisi 

punch, elevasi punch, insisi subkutan, 

mikrodermabrasi, grafting kulit, dermal filler, transfer 

lemak, implantasi kolagen autolog dan fibroblas 

autolog, pengobatan fokal dengan asam 

trikloroasetat, dan microneedling.
5
 

Microneedling kulit saat ini telah menunjukkan 

hasil yang baik untuk mengobati skar akne atrofik dan 

untuk peremajaan kulit. Indikasi lain dilakukannya 

teknik ini semakin banyak dan bervariasi selama 

beberapa tahun terakhir termasuk dalam 

memberikan obat transdermal, sebagai terapi 

melanosis periorbita, aktinik keratosis, dan skar paska 

varisela. Sebelumnya terapi ini digunakan sebagai 

terapi tunggal, namun sekarang telah banyak 

dikombinasikan dengan modalitas lain untuk akne 

skar.
6 

Beberapa studi telah dilakukan untuk 

membuktikan efikasi modalitas ini untuk skar akne. 

Pada kasus ini, kami melakukan terapi microneedling 

pada wanita dengan skar akne tipe kombinasi 

(icepick, boxcar, dan rolling).  

 

KASUS 

Seorang wanita, 23 tahun, mengeluhkan bekas 

skar cekung di dahi, pipi, dan pelipis sejak sekitar 6 

tahun sebelum kedatangan. Skar tersebut muncul 

pada lokasi bekas sembuhnya jerawat. Pasien 

memiliki jerawat sejak usia 13 tahun (10 tahun lalu), 

setahun setelah menstruasi pertama di usia 12 tahun. 

Jerawat sering hilang dan timbul sejak saat itu. Skar 

pada dahi dapat menjadi samar dengan penggunaan 

kosmetik seperti alas bedak dan bedak, sementara 

skar pada pipi, pelipis, dan rahang masih tampak 

setelah kosmetik. Pasien memiliki siklus menstruasi 

teratur setiap 1 bulan. Jerawat biasanya muncul 

beberapa hari sebelum menstruasi atau selama 

sedang stres. Tidak ada makanan tertentu yang dapat 

memperburuk jerawat. Pasien tidak pernah 

mengalami pertumbuhan rambut yang berlebihan 

pada tubuh.Untuk pengobatan jerawat, pasien 

menggunakan lotio kummerfeldi (sulfur precipitatum 

6%, resorsinol 1,5%, zink oksida, propilen glikol, 

champora, alcohol 70%) setiap malam sejak 3 bulan 

terakhir. Selama 5 tahun terakhir, pasien pernah 

mendapatkan krim pagi dan krim malam, terapi facial 

dengan ekstraksi komedo(5 tahun yang lalu), 

pilisotretinoin (4 tahun 



 

yang lalu), injeksi steroid intralesi ke 

dalamjerawat(3 tahun yang lalu), dan pil antibiotik (5 

tahun dan 3 tahun lalu). Pasien tidak mengonsumsi 

aspirin, vitamin, ginkgobiloba, atau antikoagulan 

selama 3 bulan terakhir. Tidak ada riwayat operasi 

medis sebelumnya. Tidak terdapat riwayat luka pada 

wajah yang meninggalkan bekas sebelumnya. Riwayat 

keloid sebelumnya disangkal. Riwayat infeksi herpes, 

diabetes, kelainan pembekuan darah, penyakit 

vaskular kolagen, gejala anemia disangkal. Riwayat 

jerawat dan skar paska jerawat juga diderita oleh 

ayah dan adik pasien. 

Pemeriksaan dermatologis pada dahi, pelipis, 

pipi, dan dagu didapatkan: 1) makula eritematosa, 

multipel, bentuk ireguler, tepi tidak tegas; 2) skar 

atrofi dalam dan sempit, bentuk punctiform seperti 

huruf V, diameter 0.5-1mm; 3) skar atrofi dasar 

dangkal bentuk seperti huruf “M”, sewarna kulit, 

diameter 3-7mm; 4) skar atrofi seperti huruf “U” 

dengan diameter permukaan sama dengan dasar, 

diameter 3-5mm, batas tegas (Gambar 1). Skar hilang 

pada peregangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Foto awal kedatangan, terdapat skar atrofi dengan diameter bervariasi pada area wajah 

 

Penilaian dilakukan dengan Goodman’s global 

scarring grading system, skor kuantitatif didapatkan 

17, skor kualitatif sesuai dengan derajat 3 

(sedang).
5
Pemeriksaan status generalis dalam batas 

normal dengan tekanan darah 120/70mmHg, denyut 

nadi 88x/menit, frekuensi napas 88x/menit, 

temperatur afebris. 

Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik 

lengkap, pasien didiagnosis dengan akne skar sedang 

(tipe makula, icepick, rolling, dan boxcar). Pasien 

menghentikan pemakaian lotio Kummerfeldi untuk 1 

minggu dan direncanakan untuk menjalani terapi 

microneedling setelahnya. Pasien datang 1 minggu 

kemudian dan dilakukan microneedling. Alat yang 

digunakan adalah Dermapen, sebuah alat 

microneedling otomatis dengan dimensi 20 x 20 x 140 

mm. Ujung bawah dari alat terdapat jarum sekali 

pakai. Pertama pasien diminta untuk berbaring di 

kasur dengan nyaman. Dilakukan disinfeksi dengan 

menggunakan alkohol pada kulit wajah (Gambar 2). 

Krim anestesi berisi lidokain 9,6%, benzokain, dan 

tetrakain dioleskan pada area yang akan diterapi 

(dahi, pelipis, pipi, dan dagu yang terdapat skar). 

Setelah satu jam pasien merasa kulit wajah sudah 

terasa tebal, tidak lagi merasakan sentuhan. Krim 

anestesi dibersihkan menggunakan kapas. Mata 



 

pasien ditutup dengan kasa basah. Prosedur 

microneedling dimulai, kedalaman jarum diatur 1-

1,5mm. Tangan kanan operator memegang dermapen 

dengan ujung jarum ditempelkan pada kulit, tangan 

kiri operator meregangkan kulit, sehingga dasar dari 

skar dapat dicapai. Tekanan alat pada kulit hanya 

minimal dengan pergerakan ke sekitar lesi. Alat 

digerakkan dengan arah sirkular pada skar sekitar 2-3 

kali sampai terdapat perdarahan titik terlihat. Setelah 

tampak perdarahan titik pada semua area target, 

prosedur dihentikan. Daerah yang basah dikompres 

dengan NaCl 0.9% selama kurang lebih 10 menit. 

Setelah kering, dilakukan pengolesan krim kombinasi 

desonide 0.05% dan neomisin sulfat 0.5% pada area 

yang diterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur dilakukannya microneedling 

Setelah prosedur, kulit wajah tampak 

kemerahan (Gambar 3). Pasien diberikan krim 

kombinasi desonide 0.05% dan neomisin sulfat 0.5% 

untuk digunakan padad malam hari selama 3 hari. 

Setelah 3 hari, pasien menggunakan krim kombinasi 

berisi asam retinoat 0.025% dan klindamisin fosfat 

1,2% setiap malam. Pasien diberitahukan 

kemungkinan terjadinya eritema, gatal, bengkak pada 

wajah yang dapat berlangsung sampai lebih dari 72 

jam setelah tindakan, dan dapat timbul keropeng 

setelahnya. Pasien disarankan untuk menghindari 

paparan sinar matahari langsung atau paparan panas, 

tidak menggunakan terapi lain kecuali yang diberikan. 

Pasien juga diminta untuk tidak menggaruk atau 

mengelupaskan kulit yang berkeropeng.  

 



 

 

Gambar 3. Sesaat setelah prosedur microneedlingpertama, kulit wajah menjadi kemerahan 

 

Pasien melaporkan setiap gejala subjektif yang 

dialami setelah prosedur dan direncanakan untuk 

prosedur microneedling ke-2 pada 6 minggu setelah 

prosedur pertama. Malam setelah prosedur 

microneedling dilakukan, wajah pasien menjadi 

bengkak, namun membaik pada hari setelah, dan 

hilang pada hari-3.Pasien datang 6 minggu setelah 

prosedur pertama. Pasien melaporkan bahwa skar 

akne menjadi lebih samar dan rata dibandingkan 

sebelumnya. Dilakukan pemeriksaan dan 

penghitungan skoring derajat akne. Sesi needling ke-2 

dilakukan.  

Pada 6 minggu setelah prosedur ke-2, skar akne 

menunjukkan perbaikan. Sebagian besar skar akne 

dapat disamarkan dengan menggunakan kosmetik 

(Gambar 4), namun pasien melaporkan munculnya 

jerawat baru pada beberapa area. Akne terdiri dari 

komedo (13), papula (11), pustula (2) dengan jumlah 

lesi adalah 26 (Gambar 4). 

 

 

 

Gambar 4. Foto 6 minggu setelah prosedur microneedlingke-2 

Pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa 

beberapa skar akne atrofi menjadi lebih dangkal dan 

dilakukan penilaian kembali, didapatkan skor 

kuantitatif menjadi 10. Derajat skar akne menjadi 

ringan. Pasien kemudian didiagnosis dengan akne 

vulgaris ringan dan skar akne ringan. Pasien 

mendapat pengobatan tambahan untuk akne vulgaris 

yang terdiri dari krim kombinasi berisi asam retinoat 

0,025% dan klindamisin fosfat 1,2% setiap malam, 

dimulai pada 5 hari setelah prosedur. 

 

  



 

PEMBAHASAN 

Skar dapat menjadi komplikasi dari akne 

inflamasi maupun noninflamasi.
7
 Faktor penyebab 

utama terjadinya akne saling berkaitan dan turut 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan aktivitas 

hormonal.
8
 Pasien pada kasus ini adalah seorang 

wanita berusia 23 tahun dengan riwayat jerawat yang 

datang dengan skar berbentuk cekung yang muncul di 

dahi, pelipis, pipi, dan rahang pada lokasi bekas 

sembuhnya jerawat. Ayah dan adik pasien mengalami 

riwayat jerawat dan memiliki skar. Data klinis 

menunjukan adalah sulit untuk memprediksi 

kerentanan seseorang untuk memiliki skar.
3
 Ada 

empat jenis umum dari skar akne: icepick, boxcar, 

rolling, dan hipertrofik (Gambar 5).
1,3,7

 Tipe icepick 

adalah skar atrofi dengan ukuran kecil dan dalam, 

lebar pada permukaan melancip ke bagian dasar.
7
 

Tipe rolling biasanya dangkal, diameter lebih dari 4 

sampai 5 mm, berundulasi.
1,7

 Tipe Boxcar adalah skar 

berbatas tegas dengan diameter permukaan dan 

dassar yang sama.
7
 seperti yang telah didapatkan 

pada pemeriksaan dermatologis, pasien memiliki tiga 

subkategori bekas jerawat dengan dominasi skar tipe 

rolling. 

 

Gambar 5. Pengelompokan skar akne atrofi
1
 

 

Skar akne merupakan sebuah masalah yang 

melibatkan perubahan kontur dan warna.
9 

Kelainan 

pada kontur kulit kadang dapat terlihat secara visual, 

baik berupa kelebihan jaringan (hipertrofi) maupun 

hilangnya jaringan (atrofi).
9
Skar pada dahi sebagian 

besar merupakan tipe icepick, pada pelipis dengan 

tipe boxcar, pipi dengan tipe makula eritematosa, 

icepick, rolling, dan boxcar, serta pada rahang dengan 

tipe rolling. Skar akne pada dahi dapat menjadi samar 

dengan penggunaan kosmetik seperti alas bedan dan 

bedak, sementara skar pada pipi, pelipis, dan rahang 

masih jelas terlihat setelah kosmetik. Berdasarkan 

skor akne skar kualitatif Goodman dan Baron, pasien 

dalam kasus ini diklasifikasikan sebagai derajat 3 

(sedang) yang berarti jelas tampak pada jarak  50cm 

atau lebih dan tidak dapat ditutupikosmetik atau 

bayangan rambut, namun masih hilang pada 

peregangan.
10

Pasien kemudian didiagnosis dengan 

skar akne derajat sedang dengan tipe makula, icepick, 

rolling, dan boxcar. 

Pengobatan untuk skar akne saat ini sangat 

beragam. Tidak ada modalitas yang benar-benar 

menghilangkan skar, hampir semua hanya 

mengurangi.
10

 Terdapat pertimbangan mengenai 

keamanan dan efikasi masing-masing prosedur dalam 

berbagai kasus skar akne. Sebagian besar literatur 

merekomendasikan terapi yang berbeda untuk skar 

akne yang berbeda. Setelah menilai skar akne pada 

pasien ini, microneedling dipilih sebagai terapi akne 

skar generalisata derajat 3. 

Teknik microneeling merupakan inovasi 

Fernandes tahun 2006, yang mengacu pada laporan 

Orentreich et al pada tahun 1995 mengenai 

penggunaan jarum sebagai terapi skar akne dengan 

metode subsisi.
6 

Microneedling kulit merupakan 

metode sederhana dan efektif dalam mengobati skar 

akne derajat 2-3 dan lesi kulit lain.
5,10,11 

Teknik ini 

meliputi penusukan kulit berkali-kali dengan 

menggunakan jarum kecil untuk menginduksi 

pertumbuhan kolagen.
5
 

Dalam konsep yang tidak berbeda dengan 

fraksinasi resurfacing, microneedling atau rolling kulit 



 

manual dapat digunakan ketika mesin mahal tidak 

tersedia.
10

 Alat yang paling sederhana dapat 

menggunakan jarum 30-gauge yang ditusukkan ke 

dalam kulit dengan kedalaman terkontrol dengan 

bantuan forsep, tapi ini hanya cocok untuk skar 

dengan area kecil.
10

 Perangkat yang digunakan dalam 

kasus ini adalah dermapen, salah satu alat 

microneedling yang lebih baru daripada dermaroller 

sebelumnya. Dermapen adalah perangkat otomatis 

dengan kecepatan bervariasi dan kedalaman jarum 

dapat disesuaikan, alat ini memungkinkan jarum 

untuk menembus lapisan kulit pada sudut 90 derajat. 

Keuntungan menggunakan dermapen dibandingkan 

dengan dermaroller adalah jarum dapat secara efektif 

menerapi area yang lebih spesifik dan terlokalisir 

meskipun sulit menjangkau area seperti sekitar mata, 

hidung, dan bibir. Dermaroller, karena memiliki 

bentuk drum, akan menjangkau semua permukaan 

dengan tekanan yang berbeda. Dermapen dapat 

menjangkau semua area yang ditargetkan dengan 

tekanan hampir sama. 

Microneedling kulit dikontraindikasikan pada 

adanya terapi antikoagulan, infeksi kulit aktif, injeksi 

kolagen, dan berbagai injeksi filler pada enam bulan 

sebelum tindakan, riwayat skar hipertrofi dan keloid 

pada pasien dan keluarga.
1 

Pada kasus ini, pasien dan 

keluarganya tidak memiliki riwayat keloid. Riwayat 

infeksi herpes, diabetes, gangguan perdarahan, 

penyakit pembuluh darah kolagen, disangkal. Tidak 

terdapat riwayat mengonsumsi obat-obatan oral 

seperti aspirin, vitamin, ginkgo biloba, atau 

antikoagulan dalam 3 bulan terakhir. Tidak ada 

riwayat operasi sebelumnya. 

Mekanisme pasti dari microneedling masih 

menjadi hipotesis pada beberapa studi. Ketika jarum 

menembus ke dalam kulit, cedera yang terjadi 

menyebabkan kerusakan lokal dan perdarahan kecil 

akibat pecahnya pembuluh darah halus.
5 

Jarum mikro 

menembus epidermis tetapi tidak menghilangkannya, 

epidermis hanya ditusuk dan akan menyembuh 

dengan cepat. Jarum memisahkan sel dari satu 

dengan yang lain, dan bukan memotong, dan dengan 

demikian banyak sel yang masih tersisa.
5 

Epidermis, 

terutama stratum korneum, tetap intak kecuali 

lubang mikro yang terbentuk yang berdiameter 

sekitar empat sel.
5
 Pembentukan kanal mikro dengan 

respon penyembuhan yang dihasilkan. Setelah 

penusukan jarum-jarum kecil, ribuan kanal mikro atau 

luka yang sangat kecil terbentuk dari epidermis 

sampai sedalam papila dermis pada kulit yang 

diterapi.
6
 Kanal mikro membentuk zona pendarahan 

superfisial yang menjadi stimulus kuat akan 

dilepaskannya berbagai macam faktor pertumbuhan 

seperti platelet-derived growth factor (PGF), 

transforming growth factor alpha dan beta (TGF-α 

dan TGF-β), dan fibroblast growth factor (FGF), yang 

menginisiasi proses penyembuhan luka normal 

dengan menstimulasi migrasi dan proliferasi fibroblas 

sehingga menghasilkan deposisi kolagen.
6 

Pada 

umumnya proses penyembuhan luka normal dibagi 

menjadi tiga tahap: tahap inflamasi, fase 

pembentukan jaringan (fase proliferasi), dan fase 

remodeling jaringan.
12

 Tahap 1 ataufase peradangan 

dimulai segera setelah cedera, trombosit melepaskan 

faktor kemotaktik yang menyebabkan invasi 

trombosit lain, neutrofil, dan fibroblasts.
5
 Dalam 

penyembuhan luka, fase inflamasi biasanya 

berlangsung sekitar 4-6 hari.
12

 Tahap 2 (fase 

proliferasi) dimulai sekitar 4-5 hari setelah terjadi luka 

dan berlangsung selama beberapa minggu setelahnya 

dalam keadaan normal dan sehat.
12

 Selama fase ini, 

neutrofil digantikan oleh monosit yang berubah 

menjadi makrofag dan melepaskan beberapa faktor 

pertumbuhan termasuk platelet-derived growth 



 

factor, fibroblast growth factor, dan transforming 

growth factors a dan b, yang merangsang migrasi dan 

proliferasi fibroblasts.
5
 Keratinosit kemudian bergerak 

ke arah celah di membran basal dan mereka mulai 

memproduksi semua komponen untuk membangun 

kembali membran basal dengan laminin dan kolagen 

tipe IV dan VII.
5
 Sehari atau dua hari setelah induksi 

kolagen perkutan, keratinosit mulai berproliferasi dan 

melepaskan faktor pertumbuhan untuk mencetuskan 

dihasilkannya deposisi kolagen oleh fibroblas. Fase 

remodelling jaringan (fase 3) berlangsung selama 

berbulan-bulan setelah cedera dan terutama 

diperankan oleh fibroblas: kolagen tipe III yang 

dihasilkan pada dermis bagian atas secara bertahap 

digantikan oleh kolagen tipe I.
5
 Proses konversi ini 

terjadi selama satu tahun atau mungkin lebih lama 

dengan bantuan matriks metaloproteinase (1-3).
5
 

Terdapat hipotesis lain yang menjelaskan 

mekanisme aksi microneedling kulit. Diduga bahwa 

jarum memiliki potensi listrik mereka sendiri yang 

memicu proliferasi fibroblas.
5,11

 Tubuh bereaksi 

terhadap kerusakan epitel dengan sinyal elektrik yang 

mengontrol kaskade penyembuhan luka.
5,11

 Dalam 

beberapa temuan oleh Jaffe et al., membran sel hidup 

memiliki potensial listrik istirahat sebesar -70 mV.
1
 

Potensi listrik sangat tergantung pada mkanisme 

transpor membran.
1 

Saat jarum mendekati sel, 

potensi listrik dalam sel meningkat secara cepat 

menjadi -100 mV.
1 

Perubahan potensi listrik ini 

menyebabkan membran sel bereaksi  dengan 

meningkatkan aktivitas sel, melepaskan ion kalium, 

protein, dan faktor pertumbuhan.
1 

Beda potensial ini 

juga mengakibatkan migrasi fibroblas ke lokasi 

kerusakan jaringan, berproliferasi, dan 

bertransformasi menjadi serat kolagen.
11

 

Revaskularisasi dan neokolagenesis ini mengisi 

jaringan luka.
11

 Meskipun mekanisme aksinya masih 

belum jelas, hasil akhir yang diharapkan adalah 

deposisi kolagen baru pada lapisan dermis atas.
1 

Pada 

umumnya hasil mulai terlihat setelah sekitar 6 minggu 

tetapi efek maksimal dapat memerlukan waktu 

sampai tiga bulan, dan karena deposisi kolagen baru 

berlangsung agak lama, tekstur kulit akan terus 

mengalami perbaikan selama lebih dari 12 bulan.
1
 

Evaluasi luka dalam kasus ini didasarkan pada 

anamnesis, pemeriksaan dermatologis, dan skor skar 

akne kualitatif dan kuantitatif. Kami mencatat status 

awal, evaluasi pada 6 minggu setelah prosedur 

microneedling pertama, pada hari yang sama 

dilakukan terapi microneedling kedua. Pada akhir 

follow-up (6 minggu setelah sesi microneedling ke-2), 

secara subjektif didapatkan bekas luka yang lebih 

samar ketika dilihat melalui cermin. Pemeriksaan 

dermatologis juga menunjukkan perbaikan dengan 

perubahan beberapa skar atrofi yang menjadi lebih 

dangkal dari sebelumnya. Digunakan skor skar akne 

Goodman untuk menilai bekas luka. Skar akne makula 

eritematosa tidak mengalami perubahan jumlah, 

sementara skar jenis lainnya menunjukkan 

penurunan. Skar yang sebelumnya dalam berubah 

menjadi bekas luka dangkal. Skor kuantitatif pasien 

mengalami penurunan dari 17 ke 10. Hasil ini sesuai 

dengan sebuah studi yang menunjukkan bahwa 

setelah dilakukan dua sesi microneedling, tingkat 

keparahan skar tipe rolling pada semua pasien jauh 

berkurang.
5
 Analisis pada foto serta pemeriksaan 

langsung pada kulit sebelum dan setelah dua sesi 

microneedling menunjukkan perbaikan kedalaman 

skar hingga 25 persen.
5 

Tidak ada pasien yang 

mengalami hiperpigmentasi.
5 

Sebuah penelitian 

dilakukan oleh Majid untuk membandingkan respon 

berbagai derajat skar akne setelah 

terapimicroneedling.
4
 Respon excellentdicapai pada 

sebagian besar pasien dengan skar akne derajat 2 dan 



 

3 yang ditunjukkan oleh 100% pasien dan 76,2% 

pasien, secara berturut-turut. Respon excellent 

didapatkan oleh peningkatan minimal 2 tingkat pada 

skor akne kualitatif Goodman dan Baron.
4
 Hasil akhir 

pada microneedling tidak dapat dilihat dalam jangka 

waktu singkat karena kolagen baru terus dihasilkan 

selama kurang lebih 3-6 bulan setelah pengobatan 

selesai.
6
 

Beberapa efek samping microneedling telah 

dilaporkan pada berbagai studi. Beberapa diantaranya 

termasuk rasa nyeri selama prosedur, eritema dan 

edema sementara, hiperpigmentasi paska inflamasi, 

sampai munculnya skar baru terdiri dari papula 

diskret berpola linear sesuai dengan jejak 

jarum.
6
Papul seperti ini sering terjadi pada lokasi yang 

dekat tulang seperti area temporal, legokanzigoma, 

dan dahi. Pada laporan kasus ini, efek samping yang 

dialami pasien adalah eritema yang muncul tepat 

setelah prosedur microneedling selesai. Edema pada 

wajah muncul di malam hari (5-8 jam setelah 

prosedur) dan berkurang pada hari setelah. Pasien 

dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. 

Pasien diberikan krim kombinasi desonide 0,05% dan 

neomisin sulfat 0,5% untuk daerah yang diterapiyang 

bertujuan untuk mengurangi efek samping dan 

mencegah infeksi yang bisa terjadi. Sebuah studi yang 

dilakukan oleh Leheta et al. dalam membandingkan 

induksi kolagen perkutan (PCI) dengan teknik 

Cosmetic Reconstruction of Scar Skin(CROSS) 

menggunakan asam trikloroasetat (TCA) 

100%.
13

Didapatkan bahwa secara keseluruhan, durasi 

downtime setelah PCI 3,7 ± 1,0 hari di bandingkan 

dengan 9,6 ± 3,1 hari pada TCA 100% CROSS.
13

 

Penelitian ini lebih merekomendasikan PCI 

dibandingkan TCA 100%CROSSsebagai terapi skar 

akne tipe rolling, walaupun modalitas ini termasuk 

prosedur invasif.
13

Induksi kolagen perkutan dikatakan 

mungkin lebih sesuai untuk pasien dengan riwayat 

diskromia kulit karena TCA CROSS memiliki insiden 

hiper- dan hipopigmentasi paska inflamasi yang 

tinggi.
13

 Pasien biasanya dapat melanjutkan 

kegiatannya secara normal dalam waktu 12 jam, dan 

biasanya muncul keropeng ringan selama sekitar 2-3 

hari.
11 

Semua keropeng akan mengelupas tanpa 

meninggalkan bekas yang terlihat.
11

Pasien harus 

disarankan untuk menghindari penggunaan scrub, 

loofahs atau pembersih abrasif lain, serta 

menghindari paparan sinar matahari selama 

seminggu untuk mencegah hiperpigmentasi paska 

inflamasi.
11

 Pasien pada kasus ini mengalami 

keropeng sampai 3 hari atau lebih setelah prosedur. 

Dalam sebuah studi oleh Sharad, microneedlingdapat 

menginduksi munculnya milia. Pada akhir follow-up, 

jerawat mengalami kekambuhan. Hal ini mungkin 

diperburuk dengan kondisi stres psikologis yang 

dihadapi pasien. Pasien diberikan terapi untuk akne 

vulgaris ringan, yaitu tretinoin cream 0,05% setiap 

malam dan penundaan terapi microneedling. 

 Hasil klinis dikatakan berbeda-bedapadatiap 

pasien, tetapi semua pasien mencapai perbaikan.
1
 

Jumlah sesi yang diperlukan bervariasi tergantung 

pada respon neokolagenesis, kondisi jaringan, dan 

perawatan kulit setelahnya.
1
Teknik dermaroller dapat 

dilakukan pada interval 4-8 minggu, beberapa kali 

pengulangan diperlukan untuk mencapai efek yang 

diinginkan pada kullit.
6
 Kebanyakan pasien 

memerlukan sekitar 3 kali tindakan dengan jeda 

sekitar 4 minggu.
1 

Microneedling aman dilakukan 

pada semua tipe dan warna kulit. Teknik ini memiliki 

risiko hiperpigmentasi paska inflamasi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan prosedur lain, seperti 

dermabrasi, kupasan kimia, dan laser resurfacing.
1
 

 

 



 

RINGKASAN 

Telah dilaporkan sebuah kasus skar akne 

derajat sedang dengan tipe icepick, rolling, dan 

boxcar pada seorang wanita usia 23 tahun. Diagnosis 

ditegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. 

Penilaian pada skar akne dicatat pada tiap follow-up. 

Pasien diterapi dengan teknik microneedling kulit 

sebanyak 2 sesi menggunakan Dermapen dengan jeda 

6 minggu dan dilakukan follow-up 6 minggu setelah 

tiap prosedur. Perbaikan skar akne ditunjukkan oleh 

menurunnya skor kualitatif dari derajat 3 menjadi 

derajat 2, dan penurunan skor kuantitatif dari 17 

menjadi 10. Efek samping yang dialami pasien adalah 

eritema (setelah prosedur), edema (5-8 jam setelah 

tiap prosedur), dan keropeng pada 3 hari setelah 

prosedur. Perawatan kulit setelah needling termasuk 

menghindari penggunaan scrub, loofah, atau 

pembersih abrasif lainnya, serta menghindari paparan 

sinar matahari selama 1 minggu untuk meminimalisir 

risiko hiperpigmentasi paska inflamasi. Needling kulit 

merupakan modalitas terapi yang efektif bagi skar 

akne terutama tipa rolling  dan  boxcar tanpa adanya 

efek samping serius dan downtime minimal. Efikasi 

modalitas terapi turut ditentukan oleh ketepatan 

dalam pemilihan modalitas terapi bagi berbagai jenis 

skar akne. Masing-masing skar dan pasien harus 

diterapi secara individual sesuai dengan 

karakteristiknya. 
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TERAPI PENGGANTI GINJAL AKUT PADA ACUTE KIDNEY INJURY 

 

Nur Samsu 

Departemen/SMF  Ilmu Penyakit Dalam FKUB-RSU dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

Acute kidney injury (AKI) adalah masalah yang sering dan serius pada pasien kritis dan menyebabkan kematian 

serta kesakitan bagi banyak orang. Angka kematian AKI masih tetap tinggi meskipun teknik terapi pengganti 

ginjal (TPG) sudah semakin baik. Faktor patofisiologi yang terkait dengan AKI dipercaya terlibat dalam 

kegagalan organ lain, menunjukkan bahwa AKI sering menjadi bagian dari sindrom kegagalan organ multipel. 

Tatalaksana utama pasien AKI adalah terapi suportif. Terapi pengganti ginjal merupakan landasan utama dalam 

tatalaksana AKI yang berat. Beberapa modalitas TPG saat ini sudah tersedia, meliputi hemodialisis intermiten, 

TPG berkesinambungan, terapi hibrid seperti sustained low efficiency dialysis (SLED), dan dialisis peritoneal 

akut. Penggunaan TPG tidak hanya untuk indikasi ginjal tetapi juga sebagai strategi terapi suportif organ 

lainnya. Waktu yang optimal untuk inisiasi TPG pada AKI masih kontroversi, begitu juga terkait pilihan 

modalitasnya, lama terapi, dosis optimal serta waktu untuk menghentikan terapi. Makalah ini mendiskusikan 

beberapa rekomendasi TPG pada AKI berdasar bukti dan panduan yang ada.   

 

Kata kunci: acute kidney injury, terapi pengganti ginjal. 

 

 

ABSTRACT 

Acute kidney injury (AKI) is a common and serious problem affecting millions and causing death and disability 

for many. The mortality rate remains high despite improved renal replacement techniques. Pathophysiological 

factors associated with AKI are incriminated in the failure of other organs, indicating  that AKI is often part of a 

multiple organ failure syndrome. The management of patients with AKI is  principally supportive.  Renal 

replacement therapy (RRTs) represent a cornerstone in the management of severe AKI. Multiple modalities of 

RRT are currently available.  These include intermittent hemodialysis, continuous renal replacement therapies, 

hybrid therapies, such as sustained low-efficiency dialysis, and acute peritoneal dialysis.  RRT not only for renal 

indications but also for other organ-supportive strategies. The optimal time for initiation of RRTs in the AKI is 

still controversial, as well as related to choice of treatment modalities, duration of therapy, the optimal dose, 

and time to stop therapy. This paper discusses several recommendations of RRTs on AKI based on available 

evidences and guidelines.  

Keywords: acute kidney injury, renal replacement therapy 
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PENDAHULUAN  

Acute kidney injury (AKI) merupakan kondisi 

yang sering ditemui, dan berkaitan dengan 

penatalaksanaan yang mahal, perawatan RS yang 

lebih lama dan peningkatan mortalitas. Diperkirakan 

sekitar 1/3 pasien diperawatan intensif menderita AKI 

dan sekitar 5%-nya membutuhkan terapi pengganti 

ginjal (TPG).
1
 Pasien AKI berat yang membutuhkan 

TPG mortalitasnya tinggi mencapai 50% sampai 70%.
2 

Tatalaksana utama AKI adalah terapi suportif, 

dengan target utama mempertahankan hemodinamik 

dan status volume, meminimalkan gangguan ginjal 

lebih lanjut, koreksi gangguan metabolik, membuang 

toksin uremik, dan nutrisi yang adekuat. Pasien AKI 

yang tidak berespon dengan terapi konservatif 

membutuhkan terapi suportif ginjal atau TPG.
3 

TPG akut terdiri atas 4 modalitas, yaitu dialisis 

peritoneal akut (PD), hemodialisis intermiten 

konvensional akut (IHD), terapi pengganti ginjal 

berkesinambungan (CRRT) dan dialisis hibrid (SLED). 

PD mempunyai toleransi hemodinamik baik dibanding 

IHD, tetapi efektifitasnya lebih rendah dan 

dikontraindikasikan pada pasien paska pembedahan 

abdomen. HD intermiten bersifat potensial 

menyebabkan eksaserbasi hipotensi yang telah terjadi 

pada pasien kritis dengan hemodinamik yang tidak 

stabil. CRRT secara relatif dapat lebih mengontrol 

keseimbangan cairan, asam basa dan ureum jika 

dibandingkan dengan HD intermiten. SLED berada 

diantara CRRT dan IHD, memberikan manfaat seperti 

halnya CRRT, tetapi dengan toleransi hemodinamik 

yang tinggi.
3,4

   

Sampai saat ini TPG akut pada pasien AKI 

masih banyak kontroversi terutama dalam hal kapan 

waktu yang optimal untuk inisiasi TPG, modalitas 

terapi yang paling tepat, seberapa banyak kecukupan 

terapinya atau dosis terapi yang tepat, dan kapan 

dihentikan atau diganti.
4,5

 Tujuan penulisan makalah 

ini adalah berusaha untuk menjawab secara praktis 

beberapa kontroversi diatas berdasar data atau 

panduan yang ada.   

 

INDIKASI INISIASI TPG AKUT PADA AKI 

Waktu yang optimal untuk inisiasi TPG pada 

AKI tetap kontroversi.
4
 Terdapat perdebatan untuk 

menentukan indikasi inisiasi TPG, tentunya dengan 

kelebihan dan kekurangannya jika dilakukan lebih 

awal atau dilakukan setelah didapatkan kondisi yang 

mengancam.
1
 Yang jelas, inisiasi dini tidak selalu 

menguntungkan, tetapi keterlambatan TPG berkaitan 

dengan dengan mortalitas yang tinggi dan 

peningkatan lama perawatan ICU. Berdasar data, 

tidak ada panduan yang benar-benar jelas waktu 

untuk inisiasi TPG. Disamping itu, istilah TPG early dan 

late juga bersifat subyektif dan tidak ada referensi  

rujukannya.
4
 Penentuan waktu optimal inisiasi TPG 

yang ada saat ini hanya berdasarkan pada konsensus 

seperti yang terdapat pada Tabel 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Indikasi dan kriteria untuk inisiasi TPG akut 

pada pasien AKI  

Indikasi 

renal 

 

 

• Urea serum > 30 mmol/L 

• Keterlibatan target organ pada 

uremia, misal perikarditis 

uremikum. 

• Kalium > 6,5 mmol/L atau 

meningkat secara drastis. 

• Natrium > 160 atau < 115 

mmol/L 

• Oligouria < 200 ml/12 jam 

• Anuria < 50 ml/12 jam 

• Asidemia berat berkaitan dengan 

asidosis metabolic pH < 7,1 

Indikasi 

non renal 

• Hipertermia: temperatur >39,5
o
C 

• Edema organ bermakna 

contohnya ARDS 

• Overdosis obat dengan toksin 

yang dapat dibersihkan melalui 

dialisis 

• Koagulopati berat yang 

membutuhkan volume besar 

darah (produk darah) pada 

pasien yang berisiko ARDS dan 

edema paru akut. 

 • 1 kriteria: TPG dapat dimulai 

• 2 kriteria: TPG merupakan 

keharusan 

• >2 kriteria: TPG dibutuhkan 

bahkan jika parameter secara 

individual tidak melebihi batas. 

 

Meskipun demikian, pada dasarnya tidak ada kadar 

urea, kreatinin, kalium atau pH tertentu sebagai nilai 

yang pasti untuk inisiasi terapi. Nilai yang ada pada 

tabel diatas hanya sebagai panduan kasar. Inisiasi TPG 

harus lebih dipromosikan oleh laju perubahan 

parameter ginjal dan oleh kondisi pasien secara 

keseluruhan.
6
 Panduan dari KDIGO berikut dapat 

menjadi pertimbangan sebagai acuan untuk inisiasi 

TPG pada AKI:
7 

- Inisiasi TPG segera jika didapatkan perubahan 

kondisi mengancam jiwa dalam hal cairan, 

elektrolit dan keseimbangan asam basa (Not 

Graded). 

- Mempertimbangkan konteks klinis yang lebih 

luas pada saat membuat keputusan untuk 

memulai TPG, yaitu adanya kondisi-kondisi 

yang dapat dimodifikasi dengan TPG, dan 

kecenderungan hasil laboratorium, bukan 

urea dan kreatinin secara tunggal (Not 

Graded).  

 

Sedangkan NVIC-Netherland merekomendasikan 

untuk inisiasi TPG sebagai berikut:
1
  

Indikasi Absolut:  

- Direkomendasikan untuk inisiasi TPG segera 

pada pasien dengan gejala-gejala terkait AKI 

yang mengancam jiwa, yaitu kesetimbangan 

cairan, elektrolit dan asam basa (1C). 

Indikasi Relatif:  

- Direkomendasikan memulai TPG pada pasien 

mengalami AKI dengan optimalisasi  

intervensi pendukung, dengan 1. Gangguan 

metabolik terkait AKI persisten dan atau, 2. 

Kelebihan cairan yang berat resisten diuretik; 

jika dan ketika diperkirakan terjadi komplikasi 

uremik dan kerusakan organ (2C). 

- Pertimbangkan inisiasi TPG pada pasien AKI 

dan gangguan metabolik yang terkait dengan 

AKI, sebelum pasien terpapar faktor risiko 

baru terhadap AKI untuk memperbaiki kondisi 

metabolik dan status cairan dan optimalisasi 

kondisinya (Not Graded). 

 

Tidak direkomendasikan melakukan TPG jika : 

- AKI ringan (gangguan metabolik ringan) dan 

kemungkinan hanya sementara (2D). 

- Terapi diperkirakan sia-sia (Not Graded). 

 

 

 



PEMILIHAN MODALITAS TPG YANG OPTIMAL 

CRRT vs IHD 

Secara teoritis, CRRT lebih menguntungkan 

dibandingkan IHD dengan pembuangan cairan yang 

lebih lambat, sehingga hemodinamik lebih stabil dan 

mengontrol keseimbangan cairan dengan lebih baik, 

kontrol kadar solut yang lebih pelan yang mencegah 

fluktuasi dan perpindahan cairan yang besar 

(termasuk penurunan risiko terjadinya atau 

peningkatan edema serebral), fleksibilitas yang besar, 

yang memungkinkan adaptasi terapi sesuai 

kebutuhan pasien setiap waktu; dan terapi dapat 

dilakukan dengan mesin yang relatif sederhana dan 

user-friendly, yang memungkinkan perawat critical 

care memonitor terapi. Kerugiannya adalah 

imobilisasi pasien, penggunaan antikoagulasi secara 

kontinyu, risiko hipotermia dan biaya yang lebih 

tinggi.
3
  

Keuntungan utama IHD dibandingkan CRRT 

adalah pembuangan toksin yang lebih cepat dan 

periode terapi yang terbatas, sehingga memberikan 

jeda untuk intervensi diagnostik dan terapi lain. Oleh 

karena itu, IHD merupakan pengobatan yang lebih 

dipilih pada kasus-kasus yang membutuhkan 

pembuangan solut kecil dengan cepat, seperti pada 

pasien hiperkalemia berat, keracunan, dan sindroma 

tumor lisis.
3 

Dua hal utama yang telah dievaluasi terkait 

CRRT dan IHD adalah survival pasien dan pemulihan 

fungsi ginjal. Berdasar bukti-bukti yang ada, meskipun 

masih sedikit, survival pasien dan pemulihan fungsi 

ginjal menunjukkan hasil yang sama pada CRRT dan 

IHD.
3
 Data yang ada tidak mendukung superioritas 

terhadap mode RRT tertentu pada pasien AKI; 

sehingga pada kebanyakan pasien, pemilihan 

modalitas sebaiknya dibuat berdasarkan keahlian 

secara lokal serta ketersediaan staf dan peralatan.
3
 

Faktor-faktor lain mungkin akan lebih berhasil pada 

pasien dengan kondisi tertentu. Misalnya pada pasien 

cedera otak akut atau fulminant hepatic failure, terapi 

berkelanjutan mungkin memberikan perfusi otak yang 

lebih baik.
8 

 

CRRT vs SLED 

CRRT kurang memiliki kelebihan dalam hal 

survival pasien dan juga lebih mahal dibandingkan 

IHD dan berkaitan dengan beberapa kendala seperti 

imobilisasi pasien, membutuhkan antikoagulasi, 

membutuhkan mesin khusus dan larutan premixed 

komersial. Atas kekurangan ini telah mendorong 

pencarian strategi yang dapat menggabungkan 

keuntungan hemodinamik CRRT tanpa terkendala 

logistik dan sumber daya. Metode SLED memenuhi 

banyak kriteria diatas (Tabel 2).
11,12

  

Data observasional menunjukkan bahwa SLED 

merupakan cara yang memungkinkan untuk 

menyediakan TPG yang adekuat, secara hemodinamik 

ditoleransi dengan baik, berpotensi bebas 

antikoagulasi, dan memungkinkan dengan biaya 

murah.
11,12

 Beberapa penelitian telah 

membandingkan SLED dan CRRT. Kielstein et al. 

melakukan penelitian acak terhadap 39 pasien kritis 

dengan AKI untuk mendapatkan hemofiltrasi 

venovenous secara kontinyu selama 24 jam (CVVH) 

atau SLED selama 12 jam. Dengan menggunakan 

monitoring kardiak invasif, mereka tidak dapat 

menemukan perbedaan signifikan terhadap 

parameter hemodinamik (rata-rata tekanan arterial, 

resistensi vaskuler sistemik, cardiac output) antara 2 

kelompok pasien, dan pembuangan kreatinin dan 

urea ke-2 metode adalah sebanding.
13

 Penelitian acak 

lain terhadap 16 pasien yang menerima tiga sesi 

dengan CVVH atau SLED (dengan penambahan 

komponen HF) menunjukkan bahwa pembuangan 



cairan dan parameter hemodinamik sama pada ke-2 

kelompok.
14

 Sebagai tambahan, diantara pasien-

pasien paska-bedah yang membutuhkan dialisis akut 

dengan kelebihan cairan yang berat atau 

hemodinamik yang tidak stabil moderat, pasien yang 

diterapi SLED (n=38) memiliki rata-rata tekanan 

arterial lebih tinggi pada postdialysis pertama 

dibandingkan yang diterapi dengan CVVH (n=63), 

yang menyebabkan mortalitas yang lebih rendah.
15 

Meskipun data awal ini menunjukkan SLED dapat 

menggantikan CRRT sebagai modalitas pilihan untuk 

pasien AKI yang secara hemodinamik tidak stabil, 

masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan 

pasien yang relevan untuk menetapkan peran SLED 

secara tepat.
16

  

Suatu strategi baru yang disebut “accelerated 

venovenous hemofiltration”, yaitu dengan 

menggunakan mesin CRRT dengan waktu terapinya 

yang diperpendek menjadi 9 jam, dengan 

menggunakan laju aliran darah dan aliran effluent 

yang lebih tinggi. Modalitas ini mempertahankan 

kemungkinan keuntungan dari SLED; tetapi masih 

diperlukan larutan komersial khusus. Berdasar 

beberapa kasus retrospektif, teknik ini menunjukkan 

pembuangan larutan yang adekuat dan tolerabilitas 

hemodinamik yang cukup baik serta tidak 

memerlukan antikoagulasi sistemik.
17

  

 

Peritoneal Dialysis (PD) 

PD terutama dipakai di negara-negara sedang 

berkembang, khususnya pada pasien pediatrik, 

karena keterbatasan ketersediaan teknik CRRT. PD 

umumnya juga digunakan secara luas di wilayah 

dengan sumber daya terbatas karena kemudahan 

dalam penggunaan, biaya rendah, dan membutuhkan 

infrastruktur yang minimum. PD juga memiliki 

kelebihan lain yaitu tidak membutuhkan akses 

vaskuler atau antikoagulasi, tidak menyebabkan 

sindrom disequilibrium, dan toleransi hemodinamik 

pasien relatif lebih baik dibanding IHD. Kekurangan 

PD secara keseluruhan adalah efektifitas yang lebih 

rendah (terutama pada pasien dengan hipoperfusi 

splanknik atau yang menggunakan vasopresor); risiko 

kehilangan protein; pembuangan solut dan cairan 

yang tidak dapat diprediksi; membutuhkan peritoneal 

cavity yang intak; dan risiko peritonitis, splinting 

diafragma yang menyebabkan gangguan ventilasi, dan 

kadar glukosa darah yang fluktuatif. Dengan 

pengembangan teknik PD terbaru (menggunakan 

kateter yang fleksibel dan cuffed, pergantian secara 

otomatis, dan PD yang kontinyu) telah meningkatkan 

potensi PD sebagai alternatif TPG untuk AKI yang 

dapat diterima, tetapi penelitian yang 

membandingkan secara langsung teknik tersebut 

masih sangat terbatas.
9 

 Indikasi terapi PD pada pasien AKI adalah 

gangguan perdarahan, ketidakstabilan hemodinamik, 

dan kesulitan memperoleh akses vaskular. PD 

dikontraindikasikan pada kondisi hiperkatabolisme 

berat, gagal nafas berat, ileus yang berat, hipertensi 

intra-abdominal, operasi abdominal yang masih baru, 

dan hernia diafragmatika.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Parameter Perbandingan Terapi Pengganti Ginjal pada AKI 
11,12 

 IHD SLED CRRT PD 

Stabilitas  

hemodinamik 

Tidak stabil Antara IHD dan 

CRRT 

Stabil Stabil 

Pembuangan 

cairan 

Cepat, kasar, 

tidak lengkap 

Antara IHD dan 

CRRT 

Pelan, gentle, 

lengkap 

Pelan, gentle, 

tidak lengkap 

Efisiensi 

dialisis 

Efisiensi tinggi, 

waktu singkat 

Antara IHD dan 

CRRT 

Efisiensi rendah, 

waktu lama 

Efisiensi rendah, 

waktu lama 

Antikoagulasi Kemungkinan 

tanpa heparin 

Kemungkinan 

tanpa heparin 

Seringkali 

diperlukan 

Kemungkinan 

tanpa heparin 

Mobilisasi 

pasien 

Mungkin Mungkin Mungkin* mungkin 

Personil 

khusus 

Pasti Pasti Mungkin Tidak perlu 

Pemberian 

dosis obat 

Sulit Sulit Lebih mudah Lebih mudah 

Pembatasan 

volume 

Signifikan Antara IHD dan 

CRRT 

minimal signifikan 

Singkatan: IHD, intermittent hemodialysis; SLED, sustained low-efficiency dialysis; CRRT, continuous renal 

replacement therapy; PD, peritoneal dialysis 

*untuk arterio-venous (AV) 

 

Panduan KDIGO  Pemilihan Modalitas TPG 

Untuk menentukan pilihan modalitas TPG akut 

sebaiknya didasarkan pada masalah teknis dan klinis. 

Hasil terapi lebih ditentukan oleh ketrampilan dan 

keahlian personil medis yang melakukan terapi 

daripada modalitas itu sendiri (Gambar 1). Panduan 

KDIGO menjelaskan strategi berikut untuk pemilihan 

modalitas TPG.
7 

1. Gunakan TPG kontinyu dan intermiten sebagai 

terapi pelengkap pasien AKI (Not Graded). 

2. CRRT, bukan TPG intermiten standar, 

direkomendasikan pada pasien yang secara 

hemodinamik tidak stabil (2B). 

3. CRRT, bukan TPG intermiten, direkomendasikan 

pada pasien AKI dengan cedera otak akut atau 

penyebab lain dari peningkatan tekanan 

intrakranial atau edema otak generalisata (2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pemilihan terapi penggantian ginjal di unit perawatan intensif: patient-center approaching. 

Singkatan: IHD, intermittent hemodialysis; EDD, extended daily dialysis; SLED, sustained low-efficiency dialysis; 

CRRT, continuous renal replacement therapy. 

 

Gagal ginjal membutuhkan terapi pengganti ginjal 

Gagal uni-organ Gagal multi-organ 

Masalah utama: 

biokimia/uremia 

Hemodinamik 

stabil 

Hemodinamik tidak 

stabil 

Hemodialisis berselang 

intoleran  

Hemodialisis intermiten 

Masalah utama: kelebihan 

cairan atau sitokin 
CRRT 

CRRT (EDD, SLED) 

IHD 



PENDOSISAN OPTIMAL  

IHD 

Penentuan dosis optimal pada IHD tergantung 

pada dosis yang diberikan per sesi ditambah frekuensi 

sesi. Oleh karena itu, hasilnya bervariasi tergantung 

pada perbedaan dosis per sesi dengan penerapan 

skedul terapi yang tetap atau perbedaan skedul terapi 

dengan penerapan dosis per sesi yang tetap. Dapat 

dilakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan 

pada dosis tiap sesi dan skedul dialisisnya.
10 

Sampai saat ini tidak ada penelitian yang 

mengevaluasi dampak perbedaan dosis per sesi pada 

pasien yang menjalani IHD dengan jadwal yang tetap 

(seperti 3 kali seminggu). Beberapa data 

menunjukkan bahwa pendosisan dapat memberikan 

dampak pada pasien dengan derajat keparahan 

penyakit level sedang.
10

 

Hasil penelitian VA/NIH Acute Renal Failure 

Trial Network (ATN) menunjukkan bahwa bila IHD 

diberikan 3 kali dalam seminggu, maka Kt/V minimal 

sebaiknya 1,2 per terapi. Jika dosis minimum ini 

tercapai, tidak ada bukti bahwa hemodialisis yang 

lebih sering dilakukan dapat meningkatkan hasil 

terapi kecuali bila diperlukan untuk indikasi akut 

spesifik (misal hiperkalemia).
18 

 

CRRT 

Mengenai isu dosis optimal pada CRRT dan 

IHD, maka berdasar pada penelitian ATN, penelitian 

Randomized Evaluation of Normal versus Augmented 

Level (RENAL) Replacement Therapy dan 2 meta 

analisis menunjukkan bahwa intensitas dialisis yang 

lebih tinggi tidak menghasilkan peningkatan survival 

atau manfaat klinis dibandingkan dengan dialisis 

intensitas standar.
18,19

 Atas dasar hal tersebut, dosis 

‘normal’ yang direkomandasikan untuk terapi 

kontinyu adalah 20 sampai 30 mL/kg/jam.
4
 Meskipun 

demikian, pasien dengan kondisi hiperkatabolik atau 

sepsis mungkin akan mendapat manfaat lebih bila 

dengan dosis yang lebih tinggi, misalnya 35 

mL/kg/jam atau lebih.
4 

Penelitian observasional menunjukkan bahwa 

volume effluent aktual yang dikeluarkan selama CRRT 

secara substansial kurang dari dosis yang diresepkan. 

Pada penelitian Dose Response Multicentre 

International Collaborative Initiative (DO-RE-MI) dari 

338 pasien yang diterapi dengan CRRT, median dosis 

yang dikeluarkan adalah 27 mL/kg/jam sedangkan 

median dosis yang diresepkan adalah 34,5 

mL/kg/jam.
20

 Oleh karena itu disarankan dosis yang 

diresepkan sebaiknya melebihi dosis keluaran yang 

dikehendaki dengan faktor sekitar 20% hingga 25% 

untuk penyesuaian.
3
  

 Pada pasien dengan kadar mediator 

inflamasi plasma yang lebih tinggi, maka dengan TPG 

intensif dapat menurunkan kadarnya. Penelitian 

menunjukkan bahwa kadar petanda inflamasi yang 

persisten tinggi berkaitan dengan ketergantungan 

TPG dan kematian. Sehingga berdasar observasi ini, 

memunculkan pendekatan baru TPG, yaitu 

personalized approach melalui pemetaan intensitas 

TPG terhadap kadar biomarker. Diperlukan teknologi 

yang lebih baik, yang memungkinkan kopling antara 

intensitas RRT dengan pemantauan biomarker yang 

berbeda-beda dari waktu ke waktu (Gambar 2).
4 

 

 

Panduan KDIGO dosis Optimal CRRT dan IHD 

Panduan KDIGO menyarankan strategi untuk dosis 

TPG sebagai berikut:
7 

1. Dosis TPG yang akan dikeluarkan harus 

diresepkan sebelum memulai setiap sesi TPG (Not 

Graded). Direkomendasikan untuk sering menilai 

dosis aktual yang dikeluarkan untuk penyesuaian 

peresepan (1B). 



2. Lakukan TPG untuk mencapai target 

keseimbangan elektrolit, asam basa, solut, dan 

cairan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien 

(Not Graded). 

3. Direkomendasikan pencapaian Kt/V 3,9 per 

minggu jika menggunakan TPG intermiten atau 

TPG extended pada AKI (1A). 

4. Direkomendasikan pengeluaran volume effluent 

20-25 mL/kg/jam untuk CRRT pada AKI (1A). Hal 

ini biasanya membutuhkan peresepan volume 

efflluent yang lebih tinggi (Not Graded). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Teknologi pengganti ginjal ‘ideal’ di masa depan. Teknologi pengganti ginjal ideal di masa depan akan 

menggabungkan intensitas terapi pengganti ginjal (pemberian terapi) dengan sistem bio-feedback yang berbeda untuk 

menyesuaikan dosis dan laju ultrafiltrasi sesuai dengan kebutuhan yang kompleks pasien kritis secara individual.
4
  

INDIKASI PENGHENTIAN TPG PADA AKI 

TPG biasanya diteruskan sampai pasien 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan fungsi ginjal. 

Pemulihan biasanya dinilai berdasarkan data empiris. 

Pada pasien oligurik, manifestasi utama pemulihan 

fungsi ginjal adalah peningkatan produksi urin; tetapi 

mungkin tidak jelas pada pasien yang nonoliguric. 

Pemulihan fungsi ginjal juga bisa dimanifestasikan 

dengan penurunan progresif kadar SCr setelah 

pencapaian nilai stabil (diukur setiap hari selama 

pasien CRRT atau predialisis pada pasien dengan IHD), 

sekalipun dosis renal support konstan. Pengukuran 

Creatinine Clearance (CCr)  merupakan cara lain untuk 

mengukur pemulihan fungsi ginjal secara objektif.
9,10

 

Pada penelitian ATN, CCr dinilai menggunakan urin 

tampung 6 jam ketika produksi urin melebihi 30 

mL/jam. Karena kadar SCr mungkin tidak konstan 

selama penampungan, rerata kadarnya dapat 

diestimasi dengan mengukur SCr pada saat awal dan 

akhir waktu penampungan atau berdasar nilai tengah 
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kadar SCr. Tingkat fungsi ginjal yang tepat yang 

diperlukan untuk menghentikan renal support masih 

belum jelas. CCr < 12 mL/menit kemungkinan masih 

belum adekuat untuk penghentian terapi. Pada 

penelitian ATN, renal suppoort dihentikan ketika CCr 

ukur melebihi 20 mL/menit.
18

   

 

Pedoman KDIGO Penghentian TPG 

 Keputusan untuk menghentikan RRT pada 

pasien AKI harus mempertimbangkan perbaikan 

fungsi ginjal yang adekuat untuk memenuhi 

kebutuhan, perbaikan pada gangguan yang memicu 

kidney support, atau terjadi kegagalan. Jelas bahwa 

setiap kejadian ini dipengaruhi oleh indikasi awal 

untuk memulai TPG dan merupakan subjek terhadap 

variasi individual. Strategi untuk penghentian TPG 

membutuhkan pertimbangan dari faktor-faktor 

tambahan dan sering melibatkan transisi modalitas. 

Pedoman KDIGO menyarankan kriteria berikut untuk 

penghentian TPG pada AKI:
7 

1. Penghentian TPG ketika tidak lagi dibutuhkan, 

baik karena fungsi intrinsik ginjal telah pulih 

hingga mencapai titik memadai untuk memenuhi 

kebutuhan pasien, atau karena TPG tidak lagi 

konsisten dengan target perawatan (Not Graded). 

2. Di rekomendasikan penggunaan diuretik untuk 

meningkatkan pemulihan fungsi ginjal, atau 

mengurangi durasi atau frekuensi TPG (2B). 

 

RINGKASAN 

Pasien AKI yang tidak respon dengan terapi 

konservatif, membutuhkan terapi suportif ginjal atau 

TPG. Modalitas TPG akut terdiri atas PD, IHD, CRRT 

dan terapi hibrid atau SLED, yang masing-masing 

mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Masih 

banyak kontroversi tatalaksana AKI terkait dengan 

TPG ini. Hal ini karena beberapa area pada AKI 

dengan bukti-bukti yang berkualitas tinggi masih 

kurang. Untuk saat ini tidak ada intervensi terapi yang 

spesifik untuk pasien-pasien AKI. Sebagai panduan 

dasar, prinsip tatalaksana pasien AKI di ICU —do no 

harm—adalah sangat relevan. Waktu yang optimal 

untuk inisiasi RRT pada AKI masih belum pasti. Inisiasi 

terapi sebaiknya lebih dipromosikan oleh laju 

perubahan parameter ginjal dan oleh kondisi pasien 

secara keseluruhan. Pilihan modalitas TPG akut 

tergantung banyak faktor antara lain ketersediaan, 

keahlian klinisi, stabilitas hemodinamik pasien, dan 

banyaknya cairan dan solut yang harus dikeluarkan. 

Dosis optimal yang direkomendasi adalah 20-25 

mL/kg/jam (lebih tinggi pada sepsis) untuk kontinyu 

dan Kt/v 3,9 untuk IHD atau hibrid. 

Pasien kondisi kritis sering berkembang 

disfungsi organ multipel, jadi tidak hanya AKI. Untuk 

itu dimasa mendatang perlu didesain terapi 

ekstrakorporel baru yang menyediakan terapi suportif 

yang lebih dari sekedar indikasi klasik pada renal. 

Perkembangan alat-alat ekstrakorporel akan 

mengarah pada terapi suportif terhadap multipel 

organ, sehingga penggantian secara komprehensif 

atau minimal suportif dapat diberikan terhadap 

multipel organ secara simultan. Mesin baru terdiri 

dari platform yang multipel dengan sirkuit dan filter 

yang berbeda dan dapat dikombinasi untuk 

mensuport fungsi ginjal, jantung, hati dan paru. Mesin 

seperti ini idealnya mampu mendeteksi secara 

otomatis solut ‘tradisional’ (urea) dan ‘peradangan’ 

(sitokin) dalam plasma pasien sakit kritis agar supaya 

secara otomatis (atau semi-otomatis) terapinya sesuai 

kearah sistem ‘penyaringan darah yang lengkap’.  
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