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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Tubuh manusia terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian yang padat dan bagian 

yang cair. Bagian padat terdiri dari tulang, kuku, otot, dan jaringan yang lain. Sedangkan 

bagian yang cair merupakan bagian terbesar di dalam tubuh yang berada di intraseluler, 

ekstraseluler, dan bahkan di dalam bagian padatpun berisi cairan. Cairan dan elektrolit di 

dalam tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Komposisi cairan dan elektrolit 

di dalam tubuh sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat 

dipertahankan.1 

 Sekitar 60% tubuh manusia dewasa adalah cairan, terutama berupa larutan ion dan 

zat-zat lain. Meskipun sebagian besar cairan ini terdapat di dalam sel yang disebut cairan 

intraseluler, kira-kira sepertiganya berada di ruang luar sel yang disebut cairan ekstraseluler. 

Cairan ekstraseluler ini terus bergerak di seluruh tubuh, bersirkulasi, dan berdifusi antara 

darah dan cairan jaringan melalui dinding kapiler.2  

 Kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolism 

tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespons terhadap stressor fisiologis dan 

lingkungan. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi fisiologi 

homeostatis.2 Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan 

berbagai cairan yang ada didalam tubuh. 

 Pasien yang menjalani operasi atau yang sedang mengalami penyakit kritis, 

mengalami perubahan yang signifikan dalam volume, distribusi, dan komposisi cairan tubuh. 

Pasien akan menjalani prosedur minor yakni puasa, rehidrasi dengan cairan intravena (IV), 

dan perubahan secara hormonal dalam distribusi cairan. Untuk memahami strategi dan 

implikasi dari pemberian cairan operatif, penting untuk memahami mekanisme homeostatis 

yang mengacu kepada kapasitas tubuh manusia untuk mempertahankan kondisi secara 

konstan dengan cara penyesuaian keseimbangan secara dinamis yang saling berhubungan.3 

 Oleh karena itu, penulis akan melakukan peninjauan pustaka mengenai keseimbangan 

cairan dan elektrolit. Tinjauan pustaka ini akan menjelaskan bagaimana komposisi cairan dan 

elektrolit di tubuh, regulasi perpindahan antar kompartemen tubuh, dan juga keseimbangan 

cairan dan elekrolit yang ada di dalam tubuh. Hal ini sangat penting guna untuk mengetahui 

kondisi fisiologis secara konstan terhadap cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proporsi Cairan di Tubuh 

  Komponen terbesar tunggal dari tubuh adalah air. Air merupakan perlarut bagi 

semua yang terlarut. Air tubuh total atau total body water (TBW)  adalah persentase dari berat 

air dibagi dengan berat badan total, yang bervariasi berdasarkan kelamin, umur, dan 

kandungan lemak yang ada di dalam tubuh.2 Air membuat sampai sekitar 60 persen pada laki-

laki dewasa. Sedangkan untuk wanita dewasa terkandung 50 persen dari total berat badan. 

Pada neonates dan anak-anak, presentase ini relatif lebih besar dibandingkan orang dewasa.3 

 Cairan tubuh dibagi menjadi dua kompartemen menurut anatomi dan fisiologisnya, 

yakni cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Dua pertiga bagian (67%) merupakan cairan 

tubuh yang berada di dalam sel disebut dengan cairan intraseluler. Sepertiganya (33%) berada 

diluar sel yakni cairan ekstraseluler.4  

Compartment Fluid as Percent 

Body Weight (%) 

Total Body Water 

(%) 

Fluid Volume (L) 

Intracellular 40 67 28 

Extracellular    

      Interstitial 15 25 10.5 

      Intravascular 5 8 3.5 

Total 60 100 42 

Gambar 2.1.1 Proporsi Cairan di Tubuh 

 Cairan ekstraseluler dibagi menjadi 3 bagian lagi yaitu cairan interstitial yang 

merupakan cairan limfatik yang menempati ruang di sel tersebut. Cairan interstitial 

menempati 80 persen dari cairan ekstraseluler atau 5 persen dari total berat badan. Cairan 

intravaskuler atau plasma darah yang meliputi 20 persen cairan ekstraseluler atau 15 persen 

dari total berat badan.5 Selain itu, ada juga cairan transelular yang termasuk cairan 

gastrointestinal (GI), cairan empedu, urin, cairan serebrospinal, aqueous humour, cairan 

sendi, cairan pleura, cairan peritoneum, dan cairan perikardial.4  

 Pada cairan intraseluler, membran sel bagian luar memegang peranan yang sangat 

penting dalam mengatur volume dan komposisi intraseluler. Oleh karena membran sel relatif 

tidak permeabel terhadap ion Na dan K, Potassium akan lebih terkonsentrasi di intraseluler, 



 5 

sedangakan Sodium akan dikonsentrasikan di ekstraseluler. Potasium merupakan kation 

utama pada cairan intraseluler, dan pada anion utamanya merupakan fosfat. 

 Zat terlarut yang ada didalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non elektrolit. 

Non elektrolit adalah zat terlarut yang tidak terlarut dan tidak bermuatan listrik yang terdiri 

dari protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida dan asam-asam organik lainnya. 

Elektrolit tubuh terdiri dari natrium (Na+), kalium (K+), kalsium (Ca2+), magnesium (Mg2+), 

klorida (Cl-), bikarbonat (HCO3
-), fosfat (HPO4

2-), dan sulfat (SO4
2-). Ion yang bermuatan 

positif disebut kation dan yang bermuatan negatif disebut anion.3 

  Extracellular 

 Intracellular Intravascular Interstitial 

Cations   

Na+ 10 142 145 

K+ 157 4 4 

Ca2+ 0.5 2.5 2.5 

Mg2+ 20 0.8 0.7 

Anions  

Cl- 10 103 117 

HCO3
- 7 25 27 

SO4
2- 1 0.5 0.5 

Protein 4 1.2 0.2 

Gambar 2.1.2 Komposisi Cairan Elektrolit 

 

 2.2 Perpindahan Substansi antar Kompartemen 

 Cairan tubuh dan zat elektrolit yang terlarut didalamnya, berada dalam mobilitas yang 

konstan. Ada proses menerima dan mengeluarkan cairan secara terus menerus.2 Setiap 

kompartemen akan dipisahkan oleh barrier atau membran yang membatasi mereka. Setiap zat 

yang akan pindah harus dapat menembus barrier tersebut. Bila substansi zat tersebut dapat 

menembus berarti membran tersebut permeabel terhadap zat tersebut. Jika substansi zat tidak 

dapat menembusnya, maka membran tersebut tidak permeabel terhadap zat tersebut. Jika 
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membran disebut dengan semi permeabel (permeabel selektif) bila beberapa partikel dapat 

melaluinya tetapi partikel lain tidak dapat menembusnya.4 

 Perpindahan cairan dan elektrolit dibagi menjadi tiga fase yaitu pertama, cairan yang 

terkandung oleh nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan saluran gastrointestinal akan 

dibawa melalui pembuluh darah berpindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, 

dimana cairan tersebut merupakan bagian dari cairan intravaskular. Kedua, cairan 

intravaskular dan zat-zat yang terlarut didalamnya akan saling bertukar dengan cairan 

interstitial melalui membran kapiler yang semipermeabel dan cairan interstitial tersebut 

bertukar tempat dengan cairan intraseluler melalui membran sel yang permeabel selektif.3 

 Perpindahan air dan zat terlarut di antara bagian-bagian tubuh melibatkan mekanisme 

transportasi aktif dan pasif. Mekanisme transportasi aktif memerlukan energi, sedangkan 

mekanisme transportasi pasif tidak. Ada empat mekanisme perpindahan cairan dan elektrolit 

tubuh yakni terdiri dari difusi, osmosis, filtrasi, dan transpor aktif.2 Difusi adalah gerakan 

acak dari molekul yang disebabkan energi kinetik yang dimilikinya dan bertanggung jawab 

terhadap sebagian besar pertukaran cairan dan zat terlarutnya antara kompartemen satu 

dengan yang lain. Kecepatan difusi suatu zat melewati sebuah membran tergantung pada 

permeabilitas zat terhadap membran, perbedaan konsentrasi antar dua sisi, perbedaan tekanan 

antara masing-masing sisi karena tekanan akan memberikan energi kinetik yang lebih besar 

dan yang terakhir potensial listrik yang menyeberangi membran akan memberi muatan pada 

zat tersebut.5 

 Pada mekanisme osmosis, jika ada suatu substansi larut di dalam air, konsentrasi air 

dalam larutan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi air dalam larutan air 

murni dengan volume yang sama. Hal ini terjadi karena tempat molekul air telah ditempati 

oleh molekul substansi tersebut. Jadi bila konsentrasi zat yang terlarut meningkat, konsentrasi 

air akan menurun. Bila suatu larutan dipisahkan oleh suatu membran yang semipermeabel 

dengan larutan yang volumenya sama namun berbeda konsentrasi dengan zat yang terlarut, 

maka akan terjadi perpindahan cairan atau zat pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi 

zat terlarut rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi.6 

 Filtrasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua ruang yang dibatasi oleh 

membran. Cairan akan keluar dari daerah yang mempunyai tekanan tinggi menuju ke daerah 

yang bertekanan rendah. Jumlah cairan yang keluar akan sebanding dengan besar perbedaan 

tekanan, luas permukaan membran, dan permeabilitas membran. Tekanan yang 

mempengaruhi filtrasi ini disebut dengan tekanan hidrostatik.4 Transport aktif diperlukan 

untuk mengembalikan partikel yang telah berdifusi secara pasif dari daerah yang 

konsentrasinya lebih rendah ke daerah yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Transport 
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aktif memerlukan energi berupa adenosin trifosfat (ATP) untuk melawan perbedaan 

konsentrasi. Salah satu contohnya adalah transportasi pompa kalium dan natrium. 

 

2.3 Keseimbangan Cairan dan Elektrolit 

 Cairan tubuh yang terbagi menjadi beberapa kompartemen cairan relatif konstan pada 

keadaan yang normal. Antara satu kompartemen dengan yang lainnya dibatasi oleh membran 

yang bersifat semipermeabel. Masing-masing kompartemen mengandung elektrolit yang 

sangat berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan pada masing-masing 

kompartemen.1 Ada beberapa mekanisme pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit 

yakni: 

1. Keseimbangan Donnan 

 Keseimbangan Donnan merupakan keseimbangan antara caira  intraseluler 

dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari sel membran. 

Protein yang merupakan suatu molekul besar bermuatan negatif, bukan hanya ukuran 

molekulnya yang besar namun merupakan suatu partikel aktif yang berperan 

mempertahankan tekanan osmotik. Protein ini tidak dapat berpindah, tetapi akan 

mempengaruhi ion untuk mempertahankan netralitas elektron (keseimbangan muatan 

positif dan negatif) sebanding dengan keseimbangan tekanan osmotik di kedua sisi 

membran. Pergerakan muatan pada ion akan menyebabkan perbedaan konsentrasi ion 

yang secara langsung mempengaruhi pergerakan cairan melalui membran ke dalam 

dan keluar dari sel tersebut.7 

2. Osmolalitas dan Osmolaritas 

 Osmolalitas dan Osmolaritas hampir sering dikenakan jika membahas 

tentang cairan tubuh manusia. Osmolalitas digunakan untuk menampilkan 

konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel, sehubungan 

dengan berat pelarut. Lebih khusus, itu adalah jumlah osmol disetiap 

kilogram pelarut. Sedangkan osmolaritas merupakan metode yang 

digunakan untuk menggambarkan konsentrasi larutan osmotik. Hal ini 

didefinisikan sebagai jumlah osmol zat terlarut dalam satu liter larutan. 

Osmolaritas adalah properti koligatif, yang berarti bahwa tergantung pada 

jumlah partikel terlarut dalam larutan. Selain itu osmolaritas juga 

tergantung pada perubahan suhu.3 
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3. Tekanan Koloid Osmotik 

 Tekanan koloid osmotik merupakan tekanan yang dihasilkan oleh 

molekul koloid yang tidak dapat berdifusi, misalnya protein, yang bersifat 

menarik air ke dalam kapiler dan melawan tekanan filtrasi. Koloid 

merupakan molekul protein dengan BM lebih dari 20.000-30.000. 

Walaupun hanya merupakan 0,5% dari osmolalitas plasma total, namun 

mempunyai arti yang sangat penting. Karena, hal ini menyebabkan 

permeabilitas kapiler terhadap koloid sangat kecil sehingga mempunyai 

efek penahan air dalam komponen plasma, serta mempertahankan air antar 

kompartemen cairan di tubuh. Bila terjadi penurunan tekanan koloid 

osmotik, akan menyebabkan timbulnya edema paru.2 

Cairan tubuh relatif juga sering mengalami fluktuasi. Apabila terjadi 

ketidakseibangan cairan tubuh, terdapat mekanisme kendali yang akan segera bekerja 

supaya cairan di tubuh selalu berada di ambang normal.2 Pengaturan keseimbangan 

cairan perlu memperhatikan dua parameter penting yaitu volume cairan ekstrasel dan 

osmolaritasnya. Ginjal mengatur volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan 

keseimbangan garam dan cairan, dengan cara mengatur keluaran garam dan air dalam 

bentuk urin sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan 

abnormal dari air dan garam tersebut.4 Mekanisme pengaturannya dilakukan mlalui 

dua cara yaitu kendali osmolar dan kendali non osmolar. Pada kendali osmolar sangat 

dominan dan efektif dalam mengatur cairan ekstraseluler. Kendali osmolar dibagi 

menjadi dua sistem yakni, sistem osmoreseptor Hipothalamus-Hipofisis-ADH.3,4 

Pada daerah hipotalamus bagian anterior, terdapat neuron khusus yang dikenal 

sebagai osmoreseptor. Sel ini mengandung vesikel-vesikel besar yang mengandung 

cairan.2 Vesikel ini dapat mengembang atau mengeriput sesuai dengan osmolaritas 

cairan ekstraseluler. Apabila cairan ekstraseluler pekat, maka osmolaritasnya akan 

meningkat dan akan menyebabkan vesikel mengeriput. Hal tersebut akan merangsang 

hipofise anterior lebih banyak melepaskan ADH (anti diuretic hormone) yang akan 

menurunkan produksi urin dan membuatnya lebih pekat. Sebaliknya, jika osmolaritas 

cairan ekstraseluler menurun, vesikel akan mengembang dan akan merangsang 

hipofise anterior untuk menurunkan produksi hormon ADH. Hal ini akan membuat 

produksi urin meningkat.5 Yang kedua adalah sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron. 

Sistem ini akan bekerja apabila terjadi perubahan keseimbangan cairan yang bersifat 

isotonik. Mekanismenya dimulai dari pengaturan Na terutama melalui ekskresi Na 
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lewat urin. Pengaturan ini dimulai dari interaksi antara aktivitas ginjal dengan hormon 

korteks adrenal. Keseimbangan natrium diatur melalui proses proses filtrasi natrium 

melewati glomerulus dan reabsorbsi tubulus. Dari sekian banyak natrium yang 

dikeluarkan dari glomerulus, lebih dari 95% akan direabsorbsi oleh tubulus. Korteks 

adrenal merupakan factor utama yang menjaga volume cairan ekstraseluler melalui 

efek hormon aldosterone terhadap natrium.2,5 

Pada kendali non osmolar, terdapat beberapa mekanisme neural yang berperan 

dalam pengaturan volume cairan untuk mendapatkan keseimbangan. Pertama terdapat 

mekanisme refleks “Stretch Receptor”.2 Pada dinding atrium terdapat “Stretch 

Receptor” yang dirangsang oleh perubahan kapasitas atrium kiri. Bila atrium kiri 

mengalami distensi, reseptor ini akan merangsang hipotalamus untuk menimbulkan 

impuls aferen melalui jalur simpatis dan merangsang hipofisis untuk mensekresikan 

ADH. Mekanisme kendali non osmolar kedua terdapat refleks Baroreseptor. 

Baroreseptor akan terangsang apabila terjadi perubahan tekanan darah, lalu akan 

diteruskan pada sistem hipotalamus-hipofisis yang akan memberikan respons melalui 

penahanan atau pelepasan ADH kedalam sirkulasi.2 Terdapat dua jenis refleks 

baroreseptor yakni baroreseptor Karotid dan baroreseptor lengkung Aorta. Refleks 

baroreseptor karotid akan terangsang jika terjadi penurunan tekanan darah arteri, yang 

menyebabkan impuls pada jalur parasimpatis menurun, sehingga membuat hambatan 

efek hipotalamus terhadap hipofisis. Hal ini membuat sekresi ADH akan meningkat. 

Sebaliknya pada refleks baroreseptor lengkung Aorta, jika tekanan darah arteri 

meningkat, impuls aferen di hipotalamus akan menginhibisi hipofisis posterior untuk 

menurunkan sekresi ADH.3,4 

 

2.4 Distribusi Pemasukan dan Pengeluaran Cairan Tubuh 

 Keseimbangan cairan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang 

masuk dan keluar. Melalui mekanisme keseimbangan, tubuh berusaha agar cairan 

didalam tubuh setiap waktu selalu berada dalam jumlah yang kosntan. Dalam keadaan 

normal, masukan cairan akan dipenuhi melalui minum atau makanan yang masuk ke 

dalam tubuh secara peroral, serta air yang diperoleh sebagai hasil metabolisme. Air 

yang keluar dari tubuh, termasuk yang dikeluarkan sebagai urin, air didalam feses, 

isensibel dan air yang dikeluarkan melalui kulit dan paru-paru.4 Gambaran 

keseimbangan masukan dan keluaran cairan dapat dilihat pada tabel berikut. 



 10 

Masukan Keluaran 

Terlihat Tak Terlihat Terlihat 
Tak 

Terlihat 

Minuman 650 - Urin 700   

Makanan - 750 Kulit - 500 

Oksigenasi - 350 Nafas - 400 

   Feses - 1500 

 650 ml 1100 ml  700 ml 1050 ml 

Tabel 2.4 Keseimbangan masukan dan keluaran air2 

 Kebutuhan air setiap hari dapat ditentukan dengan dua cara, ditentukan 

berdasarkan umur dan berat badan. Jika berdasarkan umur ditentukan dari umur 0-1 

tahun memerlukan air sekitar 120 ml/kg BB, 1-3 tahun memerlukan air sekitar 100 

ml/kg BB, 3-6 tahun memerlukan air sekitar 90 ml/kg BB, 7 tahun memerlukan air 

sekitar 70 ml/kg BB, dan dewasa memerlukan sekitar 40-50 ml/kg BB. Sedangkan 

berdasarkan berat badan ditentukan mulai dari 0-10 kg kebutuhan cairannya 100 

ml/kg BB, 10-20 kg kebutuhan cairannya 1000 ml ditambah dengan 50 ml/kg BB 

(jika diatas 10 kg), dan jika diatas 20kg kebutuhan cairannya sekitar 1500ml ditambah 

20 ml/kg BB (jika diatas 20 kg), dan jika dewasa memerlukan cairan 40-50 ml/kg 

BB.2 

 Pengeluaran cairan sebagai bagian dalam mengimbangi kebutuhan cairan pada 

orang dewasa. Pengeluaran cairan ini dibagi menjadi empat proses yaitu urin, IWL 

(Insensible Water Loss), keringat, dan feses.4 Dalam kondisi normal, output urin 

sekitar 1400-1500 ml per 24 jam, atau sekitar 30-50 ml per jam. Pada orang sehat 

kemungkinan produksi urin bervariasi dalam setiap harinya. Bila aktivitas kelenjar 

keringat meningkat, maka produksi urin akan menurun sebagai upaya tetap 

mempertahankan keseimbangan dalam tubuh.2 IWL terjadi melalui paru-paru dan 

kulit, melalui mekanisme difusi. Pada orang dewasa normal, kehilangan cairan tubuh 

melalui IWL berkisar 200-400 ml perhari. Tetapi, IWL akan meningkat jika ada 

proses peningkatan suhu tubuh dan proses respirasi meningkat.6 Pengeluaran cairan 

dari proses berkeringat terjadi sebagai respon terhadap kondisi tubuh yang panas, 

respon ini berasal dari anterior hypothalamus, lalu impulsnya akan ditransfer melalui 

sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh susunan saraf simpatis pada kulit. Pada 
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pengeluaran air melalu feses, berkisar antara 1500 mL per hari, yang diatur melalui 

mekanisme reabsorbsi di dalam mukosa usus besar (kolon).3 
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