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• Air adalah salah satu 
dari zat yg penting bagi 
tubuh selain dari 
KH,L,P,Vit dan Mineral.

• Air mrp komponen 
utama dari struktur 
sel,media 
kelangsungan proses 
metabolisme serta 
reaksi kimia tubuh.

Komponen terbesar dari tubuh dan komponen 
kedua setelah O2 yg ptg bg mns.

Air mrp larutan dasar dimana mineral dan zat lain 
didalam tubuh beroperasi atau bekerja.

Air  tidak dapat disimpan didalam tubuh.

• Air mrp 50%-70% dari BB mns. 
• Lean Body Mass terdiri dari 73% air.
• Semua air didalam tubuh dibagi dalam 

kompartemen.
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Kompartemen Cairan tubuh ada di :
1. Intraselluler
2. Ekstraselluler  a. Interstitial

b. Intravaskuler
Ratio cairan intra dg interstitial dg 

intravaskuler : 25 : 14 : 3. 
Air bebas berpindah dari satu kompartemen  

ke kompartemen lain.

Vol Ekstrasel– diluar sel Vol intrasel– didlm sel

Total 17 lt             

3 lt               14 lt 
Plasma cairan diantara sel

Darah Limfe, cairan sal cerna

cairan sum2 tlg

cairan dimata, air 
mata, cairan di sendi

Total 25 lt                  

Ditemukan didalam sel setiap 
jenis jaringan seperti sel darah, 
sel tulang, sel otot, sel adiposa          

• Air selain dalam bentuk makanan juga 
terdapat dalam bahan makanan.

• Unsur-unsur air yang terdapat dalam 
bahan makanan adalah atom Oksigen dan 
Hidrogen.

• Oksigen terlarut yg baik dalam air adalah 
air yg molekul H2O nya membentuk 
formasi segi 6 (heksagonal).
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• Formasi H2O : heksagonal (62%), 
pentagonal (24%) dan tetragonal (14%).

• Ketiga komponen ini membentuk  
rangkaian yg disebut air dalam tubuh atau 
cairan tubuh.

• Formasi heksagonal mempunyai 
kemampuan mengikat oksigen yg baik dan 
manfaatnya adalah :

1. Lebih mudah masuk kedalam sel, karena 
mudah masuk dlm sel mk kualitas cairan 
sel tbh akan meningkat pula, dg sendirinya 
sel akan mempunyai kemampuan untuk 
menetralisir dan membuang toksin serta 
sel mempunyai kemampuan untuk 
memperbaiki diri.

2. Mengaktifkan proses metabolisme sel dan 
meningkatkan kandungan oksigen dan 
daya serap terhadap zat gizi, hingga 
akhirnya mampu menghasilkan lebih 
banyak energi.
 Penurunan vol air heksagonal dlm cairan 

sel tbh hingga 50%-60% akan 
menyebabkan kematian, maksudnya …….

• Apabila didlm sel tbh kekurangan air 
heksagonal sampai 50% mk sel itu akan 
mati dan selanjutnya jaringan yg mrpkan 
kumpulan sel yg sdh mati  tsb jg akan 
terganggu, klo sdh demikian organ tsb yg 
mrp kumpulan jaringan bs jd kolaps (tak 
berfgs).

• Didalam tubuh BM akan mengalami 
proses metabolisme dan oksidasi, yang 
menghasilkan:

1. Setiap 100 gr protein (AA) akan 
menghasilkan 40 cc air.

2. Setiap 100 gr KH (glukosa) akan 
menghaslkan 60 cc air. 

3. Setiap 100 gr lemak (trigliserida) akan 
menghasilkan 110 cc air.
Dengan dasar ketentuan ini maka kita 
dapat menentukan kebutuhan tubuh akan 
air sekaligus juga sebagai alasan bahwa 
air adalah salah satu zat gizi selain dari 
KH, L, P, Vit dan Mineral.
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Tbh mengontrol jlh air pd satu kompartemen dg cr 
mengontrol konsentrasi elektrolit. Dlm cairan 
elektrolit mjd partikel yg bermuatan  ion. Kemana 
ion pergi, air akan mengikuti.
Semipermeabel membran mrp salah satu tpt yg plg 
byk dilalui air utk mdpt konsentrasi partikel.  ada 
secr osmosis dan difusi.
Membransel mpy sistem penjaga gerbang canggih 
yg menyeleksi byk elektrolit yg akan lwt. Cth pompa 
sodium potassium.

Berpartisipasi pd reaksi kimia.
Mengatur suhu tubuh dg cr tbh kehilangan cairan 
melalui keringat (evaporasi air lwt kulit).
Membuang produk sisa metabolisme.
Membtk lubricant (pelumas) yg ditemukan dilutut dan 
sendi tbh lainnya.
Mrp komponen ptg dari semua jaringan tubuh.
Menjaga keseimbangan elektrolit.
Penting dlm fisiologi proses dari mencerna, 
menyerap, transport zat gz atau hsl metab keseluruh 
tbh dan mengeluarkan zat yg tdk bs dicerna.

Keseimbangan Air  ∑ air yg msk seimbang dg ∑ air yg 
keluar. Keseimbangan ini diatur oleh ADH, sal pencernaan , 
ginjal dan otak.
Utk org dws 1 ml air dibutuhkan utk 1 kilokalori yg 
dikeluarkan  2400 ml air  E ekspenditure 2400 
kilokalori.

Intake pemasukan air Pengeluaran air

Minum 1000 ml
Kand air pd mak : 1000 ml
Air hsl metab : 350 ml

Total : 2350 ml
( 10 gls aqua)

Lwt kulit : 500 ml
Lwt nafas : 400 ml
Urine : 1300 ml
Feses : 150 ml
Total : 2350 ml
( 10 gls aqua)

Pengeluaran air Pd suhu panas Slm lat brt & lm

Urine
Feses
Kulit
Insensible 
water loss :
Kulit
Paru-paru
Total 

1200 ml
100 ml
1400 ml

350 ml
250 ml
3300 ml

500 ml
100 ml
5000 ml

350 ml
650 ml
6600 ml

Jk kita tdk mengkons air dlm jlh ckp  hipotalamus 
pd otak secara tdk sadar memberi signal bahwa tbh 
membutuhkan air, shg timbul rasa haus.
Anak sakit terutama demam, diare  perlu banyak 
cairan. Begitu pula usia lanjut terutama di rs dan 
panti jompo.
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Ketika persediaan air tbh menipis, proses menahan 
air meningkat, kelenjar pituitary melepaskan ADH 
yg menyebabkan ginjal menahan air. Hormon ADH 
memperlambat diuresis.

Ketika vol cairan dialiran darah menurun, TD 
menurun, memberi signal yg sgt sensitif pd reseptor 
agar ginjal melepaskan enzim renin. 

Renin  mengaktifkan protein disirkulasi darah 
angiotensinogen mjd btk angiotensin I (polipeptida) 
 angiotensin II, yg kemudian mencetuskan 
dilepaskannya hormon aldosteron,  memberi 
signal pd ginjal agar menahan lebih banyak sodium 
jg air.
Efektivitas ADH dan aldosteron dalam menyimpan 
air terbatas. Cairan secara konstan akan hlg lwt 
rute insensible. Kehilangan ini hrs diganti, urine dpt 
mj sgt pekat.

• Dewasa 1 ml/kkal atau 35 ml/kg BB atau 
2,5 lt/hr

• Bayi 1,5 ml/kkal atau 150 mk/kgBB atau 
50-60 ml/kgBB utk anak.

Usia (Th) Keb Cairan (ml/kgBB/hr)
<1 120-140
1-3 110-120
4-6 90-110
7-10 75-90
11-17 60-75

Dewasa muda aktif 18-30 40
Dewasa Rata-rata 25-55 35

Pra Lansia 56-65 30
Lansia >65 25

• Jika orang dewasa usia 19-29 th 
mempunyai kebutuhan energi 2500 Kal, 
maka kebutuhan zat gizi makanan dari 
sumber energi dapat ditentukan dengan 
perbandingan :

1. KH = 60-75% dari Energi total.
2. L    = 10-25% dari energi total.
3. P    = 10-15% dari energi total.
4. Total dari ke-3 zat gz tsb harus 100%.

Penjabaran sbb :
KH 60% x 2500 Kal = 1625 Kal
P 15% x 2500 Kal = 375 Kal
L 20% x 2500 Kal = 500 Kal

Untuk mengkonversikan KH,L & P ke bentuk 
gram maka :

1 gr KH = 4 Kal, 1 gr L = 9 Kal, 1 gr P = 4 Kal
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• 1625 Kal dari KH  1625/4 = 406 gr
• 375 Kal dar P      375/4 = 94 gr
• 500 Kal dari L      500/9 = 56 gr
• Selanjutnya ……
• 100 gr KH = 60 cc air, 100 g P=40 cc, 100 g L = 110 cc
• KH  406 /100 x 60 cc air = 244 cc air.
• P      94/100 x 40 cc air = 45 cc air
• L      56/100 x 100 cc air = 61 cc air.
• jumlah =342 cc air

• Jumlah 342 cc air ini mrp hsl dari metabolisme atau 
secara metabolik diistilahkan dg air oksidasi, jumlahnya 
+ 15% dari total kebutuhan air tbh perhari, sisanya 85% 
(35% makanan padat/air + minuman 50%) yg kita 
konsumsi sehari2.

• Jadi kalau 15% = 342 cc air, maka 85% sama dg 1938cc 
air.

•  85x342 = 1938 cc
• 15
• Jadi jumlah total kebutuhan air adalah 342 cc + 1938 cc 
2280 cc air atau sekitar 2,3 lt.

• Jumlah 2280 cc air ini adalah kebutuhan 
minimum untuk tdk menimbulkan gejala 
kekurangan, untuk memperoleh kesehatan 
yg sebaik2nya, kebutuhan ini bs saja 
ditambahkan 10%.

• Tetapi perlu diingat bahwa kebutuhan air 
di atas bukan berarti harus dikonsumsi 
dalam bentuk air minum saja.

• Kebutuhan cairan adalah sekitar 1 mililiter 
untuk setiap kilokalori kebutuhan energi 
tubuh. Jika seseorang kebutuhan 
energinya 1.800 kkal, berarti 
kebutuhannya akan cairan adalah 1 x 
1.800 = 1.800 mililiter atau 1,8 liter air.

• Untuk 10 kg pertama berat badan butuh 1 
liter cairan, 10 kg kedua berat badan 
butuh 500 mililiter cairan, dan sisanya 
setiap kilogram berat badan butuh 20 
mililiter cairan.

• Contohnya, bila seseorang memiliki berat 
badan 50 kg. Maka 10 kg pertama berat 
badan = 1 liter, 10 kg kedua - 500 ml, 
sisanya 30 (50 kg-10-10) x 20 ml = 600 ml.
Jadi kebutuhan cairan keseluruhan adalah 
1.000 + 500 + 600 = 2.100 ml atau 2,1 liter 
per hari.
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Efek dehidrasi
(-) air  dehidrasi  sakit  konstipasi, 

batu ginjal. Pd atlet  heartstroke.
Akibat air yg hilang 2% dari BB  rasa 

haus, hlg 3% dari BB kekuatan dan dy 
tahan otot berkurang, jk turun 10-12% 
toleransi thd panas menurun dan lemah. 
Jk 20%  koma, kematian.

• Apabila konsumsi air dari makanan dan 
minuman lebih dari kebutuhan maka air 
akan dibuang melalui urin (ginjal), 
keringat(kulit), pernapasan (paru2) dan 
usus (feses).

Keracunan airkelebihan air 
(ICF=intracellular fluid) krn 
konsentrasi elektrolit cairan ekstrasel 
sgt cair, shg air masuk kedlm sel 
potassium meninggalkan sel.  
Biasa tjd stlh operasi, trauma dan 
ginjal tdk merespon. Dpt berakibat sel 
terutama pd otak membengkak, shg 
timbul sakit kpl, mual, muntah, 
penglihatan kabur, kram ,konvulsi dan 
kematian.

Water Intoxication

• gangguan fatal 
pada fungsi otak 
yang terjadi ketika 
keseimbangan 
normal elektrolit 
pada tubuh 
dipaksa keluar dari 
batas wajar karena 
minum yang 
berlebihan.

Water intoxication

• Sebagian besar kematian yang terjadi 
karena Keracunan Air (Water Intoxication) 
terutama diakibatkan oleh mengkonsumsi 
air lebih dari 10 liter dalam waktu yang 
singkat.

• Keracunan air  mengakibatkan 
ketidakseimbangan elektrolit yang 
mempengaruhi konsentrasi ion natrium 
dan memicu terjadinya hiponatremia.
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Kehilangan air dpt tjd krn 
muntah, perdarahan, luka bakar, 
dll. Edema mrp akumulasi cairan 
didalam kompartemen 
interstitial.

Elektrolit  komp yg jk dilarutkan dlm air akan 
mengandung ion positif dan negatif (kation dan 
anion). Elektrolit dpt brp garam inorganik dari Na, 
K, Mg atau molekul komplek organik.
Konsentrasi  mEq.
Elektrolit utama pd ekstrasel : Na, Cl.
Elektrolit utama pd intrasel : K , phospor.

elektrolit Serum darah Ekstrasel Intrasel 

Kation (+)
Na
K
Ca
Mg 

136-145 mEq/l
3,5-5mEq/l

4,5-5,5mEq/l
1,5-2,5mEq/l

142 mEq/l
5 mEq/l
5 mEq/l
3 mEq/l

155

10 mEq/l
150 mEq/l

2 mEq/l
140 mEq/l

202
Anion (-)
Cl
Co2
Phospor
S
Laktat
protein

96-106mEq/l
24-28,8 mEq/l
3-4,5 mEq/l

0,8-1,2 mEq/l
0,7-1,8 mEq/l
6-7,6 mEq/l

103 mEq/l
27 mEq/l
2 mEq/l
1 mEq/l
6 mEq/l
16 g/dl

155

2 mEq/l
10 mEq/l

103 mEq/l
20 mEq/l
10mEq/l
57 g/dl

202

• Keseimbangan as basa  keadaan 
equilibrium yg dinamis yg berdsrkan 
konsentrasi ion H. gangg kecepatan reaksi 
kimia dpt tjd dg sedikit perubahan pd 
konsentrasi ion H.

• Elektrolit berperan dlm mengatur cairan 
dan keseimbangan Ph. Ph mns 
normal:7,3-7,4 dan dpt dijaga dlm buffer 
sistem didlm darah dan cairan jaringan.

• Buffer utama : asam bicarbonat-carbonic sistem, 
phospat sistem, protein sistem.

• Buffer  sistem pemberian atau penerimaan 
proton utk menjaga keseimbangan homeostatik 
dari konsentrasi ion H. gangguan keseimbangan 
as basa dpt berakibat tjdnya asidosis dan 
alkalosis.

• Asidosis akumulasi yg berlebihan dari 
asam/ion H atau kehilangan basa dari tubuh.

• Alkalosis  akumulasi berlebihan basa / 
kehilangan ion H atau asam dari tubuh.

Larutan Isotonik ?

• Isotonik terdiri dari dua kata, yaitu Iso 
adalah sama dan tonik artinya tekanan. 
Tekanan yang sama artinya cairan di 
dalam minuman isotonik harus 
mempunyai tekanan yang sama dengan 
yang terdapat dalam sel tubuh dan darah.
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Larutan Isotonik

• Bagus dikons setelah berolahraga atau 
melakukan aktivitas yang sangat berat 
karena karena minuman isotonik dapat 
lebih cepat menggantikan zat-zat elektrolit 
yang hilang.

• Larutan isotonik dapat dibuat dengan 
menambahkan garam sampai kepekatan 
larutan mencapai sekitar 0,9%. Disebut 
juga larutan garam fisiologis.

Apakah benar ??
• Minuman ini konon dapat menyembuhkan 

demam berdarah dan tifus. Apa benar begitu? 
Sebenarnya, minuman ini hanya membantu 
mempercepat proses pemulihan penderita. Bila 
si pasien rajin mengonsumsi minuman isotonik, 
maka cairan tubuhnya yang hilang akan 
tergantikan secara efektif. Minuman ini juga baik 
dikonsumsi saat mengalami dehidrasi atau 
diare. Boleh dibilang fungsinya serupa dengan 
oralit

Minuman isotonik?
• Bila dikonsumsi dalam kondisi 

sedang tidak melakukan aktivitas fisik 
berat yang sampai mengeluarkan banyak 
keringat, kandungan ion di dalam 
minuman ini tak memberikan efek positif. 

• Pasalnya dalam keadaan normal atau 
segar bugar, tubuh tak membutuhkan zat-
zat elektrolit tersebut. Akhirnya, 
kandungan mineral minuman jenis ini tak 
termanfaatkan.

Ingat ???

• Karena mengandung garam, 
minuman isotonik tidak boleh 
dikonsumsi secara sembarangan oleh penderita 
hipertensi. Sebab, kelebihan asupan natrium 
bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah 
pada penderita hipertensi.

• Penderita ginjal sebaiknya juga berhati-hati 
mengonsumsi minuman isotonik. Soalnya, 
konsumsi minuman isotonik bisa memaksa 
ginjal bekerja lebih keras untuk membuang 
kelebihan mineral yang tak dibutuhkan tubuh.


