
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap orang memerlukan asupan makanan untuk menyediakan 

energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur prose-

proses kehidupan dalam tubuh. Proses hilangnya energi tubuh dan 

perlunya energi pengganti merupakan proses alamiah yang terjadi pada 

setiap orang. Makanan sehari-hari dengan pola diet seimbang dapat 

mencukupi kebutuhan energi dalam keadaan normal. Namun demikian, 

jika orang melakukan aktivitas yang berlebih maka dibutuhkan tambahan 

energi dengan asupan yang sesuai. Tambahan energi tersebut bisa 

didapatkan dari suplemen atau minuman berenergi. Hal ini dikarenakan 

minuman berenergi lebih murah, mudah didapatkan dan cepat memberikan 

tambahan energi (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2007). 

Konsumsi minuman berenergi semakin meningkat sejak pertama 

kalinya muncul minuman Red Bull pada tahun 1997. Pada tahun 2006, 

lebih dari 500 minuman berenergi baru diperkenalkan di seluruh dunia 

(Malinauskas, 2007). Pada dasarnya minuman berenergi adalah minuman 

yang mengandung kafein, taurin, vitamin B kompleks, ekstrak herbal dan 

gula atau pemanis yang dapat memberikan efek yang diinginkan oleh 

penggunanya seperti meningkatkan energi, konsentrasi, kewaspadaan, 

mempertahankan kekuatan fisik, mengurangi kantuk serta membuat daya 

pikir menjadi lebih jernih (Seifert, 2011). Kafein merupakan kandungan 
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utama dari minuman berenergi yang menimbulkan efek tersebut (Babu, 

2008). Namun telah ditemukan bahwa kafein memiliki efek yang 

berbahaya yang dapat merusak tubuh (Malinauskas, 2007). Germany’s 

poison center menemukan beberapa kasus terkait minuman energi sejak 

tahun 2002, salah satu hasil yang diperoleh adalah gagal ginjal (Seifert, 

2011). Hal ini juga didukung oleh penelitian mengenai pemberian 

minuman berenergi merek X selama 30 hari (subakut) yang menunjukkan 

penurunan fungsi ginjal (Nova, 2009). Disamping itu juga telah dilakukan 

penelitian mengenai pemberian minuman berkafein yang memperlihatkan 

kerusakan tubulointersitial ginjal (Gerhastuti, 2009). 

Pada umumnya zat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami 

absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Ginjal merupakan organ 

ekskresi utama yang sangat penting untuk mengeluarkan sisa-sisa 

metabolisme, termasuk zat-zat toksik yang tidak sengaja masuk ke dalam 

tubuh. Hal ini disebabkan banyak zat kimia yang diekskresi melalui urin. 

Selain itu, ginjal juga menerima aliran darah yang besar dan glomerulus 

ginjal mempunyai area permukaan luas yang memungkinkan terjadinya 

paparan dengan zat kimia. Kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan 

larutan dan substansi juga menjadikan ginjal rentan terhadap perusakan 

oleh zat kimia (Katzung, 2002; Guyton, 2007). 

Salah satu bagian ginjal yang paling sering terjadi kerusakan 

disebabkan zat kimia adalah tubulus proksimal. Tubulus proksimal peka 

terhadap anoksia dan mudah hancur karena keracunan akibat kontak 

dengan bahan-bahan yang diekskresikan melalui ginjal. Kerusakan yang 
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sering terjadi adalah nekrosis tubulus dan hiperplasi atau hipoplasi tubulus. 

Bagian lain dari ginjal yang dapat terkena kerusakan adalah loop Henle 

dan glomerulus (Kram, 2001). 

Perubahan morfologi sebagai akibat jejas nonletal sel dinamakan 

degenerasi atau jejas reversibel. Perubahan tersebut antara lain 

pembengkakan sel dan perubahan berlemak. Dalam hal ini, hubungannya 

dengan paparan zat kimia terhadap ginjal, menyebabkan pembengkakan 

sel epitel tubulus proksimal dan tubulus distal ginjal. Pada jejas tahap 

lanjut dapat menyebabkan nekrosis tubulus yang ditandai dengan 

kerusakan inti sel tubulus berupa kariolisis, piknosis, ataupun karioreksis 

(Robbins, 2005). 

Menurut Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia (YGDI), jumlah 

penderita gagal ginjal terus meningkat. Data dari Perhimpunan Nefrologi 

Indonesia menyebutkan, saat ini sedikitnya terdapat 110.000 penderita gagal 

ginjal terminal (tahap akhir). Gagal ginjal di Indonesia dan negara yang 

sedang berkembang umumnya disebabkan glomerulonephritis, yaitu 

penyakit autoimun yang dicetuskan infeksi. Penyebab lain yang meningkat 

ialah diabetes, hipertensi, batu ginjal, penggunaan obat-obatan dan 

pemakaian suplemen, jamu-jamuan, makanan dan minuman yang bersifat 

nefrotoksik (Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan apakah pemakaian minuman berenergi  subakut dapat 

berpengaruh terhadap gambaran histologi ginjal. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian minuman berenergi subakut terhadap 

gambaran histologi ginjal tikus putih strain wistar ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Membuktikan adanya pengaruh pemberian minuman 

berenergi subakut terhadap gambaran histologi ginjal tikus putih 

strain wistar. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Membuktikan pemberian minuman berenergi subakut dapat 

menyebabkan peningkatan jumlah sel nekrosis pada sel epitel 

tubulus proksimal ginjal tikus putih strain wistar. 

2. Mengetahui dosis minuman berenergi subakut yang dapat 

menyebabkan peningkatan jumlah sel nekrosis pada sel epitel 

tubulus proksimal ginjal tikus putih strain wistar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat akademis 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kedokteran tentang 

pengaruh pemberian minuman berenergi subakut terhadap 

gambaran histologi ginjal tikus putih strain wistar. 
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2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengaruh pemberian minuman berenergi 

subakut terhadap organ-organ tubuh lainnya. 

1.4.2. Manfaat klinis 

1. Sebagai bukti ilmiah yang membuktikan tentang pengaruh 

pemberian minuman berenergi subakut terhadap ginjal. 

2. Sebagai acuan untuk pencegahan kerusakan ginjal pada 

pengunaan minuman berenergi subakut. 

1.4.3. Manfaat masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat tentang batas-batas 

aman dalam mengkonsumsi minuman berenergi.  

 


