
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bawang tiwai (Eleutherine americana Merr.) merupakan tanaman khas 

Kalimantan, tumbuhan yang termasuk ke dalam suku Iridaceae. Bawang tiwai 

sudah secara turun temurun dipergunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman 

obat. Secara empiris, tanaman ini biasa digunakan oleh masyarakat pedalaman 

sebagai obat ramuan tradisional, merupakan obat alami untuk mengatasi berbagai 

penyakit degeneratif, kronis dan akut. Penggunaan bawang tiwai dapat digunakan 

dalam bentuk segar, simplisia, manisan dan dalam bentuk bubuk. Kandungan 

kimia umbi bawang tiwai dapat bersifat antikanker, antiinflamasi, antibakteri, dan 

antioksidan. Kandungan tersebut yang telah dilaporkan adalah tanin, polifenol, 

flavonoid, kuinon, glikosida, asam stearat, asam galat, eleutherinone, eleutherol, 

eleutherine dan isoeleutherin (Galingging RY, 2009). Senyawa alkaloid, 

glikosida, fenolik, steroid, flavonoid, tannin dapat berperan sebagai antioksidan 

yang mampu menghambat pembentukan dan aktivitas radikal bebas sehingga 

dapat mencegah kerusakan sel yang lebih berat (Winarsi H, 2007).  

Radikal bebas merupakan salah satu produk reaksi kimia dalam tubuh 

yang bersifat sangat reaktif dan mengandung elektron yang tidak berpasangan, 

sehingga bersifat tidak stabil. Karena bersifat reaktif, maka radikal bebas 

menimbulkan perubahan kimiawi dan merusak komponen sel hidup seperti 

protein, lipid, karbohidrat dan asam nukleat. Salah satu organ tubuh yang 

merupakan sasaran utama dari efek toksik akibat radikal bebas adalah ginjal 



karena organ tersebut mempunyai volume aliran darah yang tinggi, 

mengkonsentrasi toksikan pada filtrat, dan membawa toksikan melalui sel tubulus, 

serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibat paparan radikal bebas tersebut, ginjal 

mengalami perubahan struktur dan fungsi sel ginjal. Bila sel ginjal mengalami 

kerusakan sampai kematian sel, maka fungsi utama ginjal dalam mempertahankan 

kestabilan lingkungan dalam tubuh melalui filtrasi oleh glomerulus, reabsorbsi 

dan sekresi tubulus, akan terganggu (Soewolo, 2005). Bila hal ini terus berlanjut, 

maka akan menyebabkan kegagalan fungsi ginjal baik bersifat akut maupun 

kronis (Kurttio et al., 2006). 

Salah satu radikal bebas yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi ginjal 

adalah uranium. Percobaan terhadap hewan dan manusia membuktikan bahwa 

uranium bersifat nefrotoksik, tidak hanya pada tubulus ginjal, tetapi juga meliputi 

kerusakan glomerulus. Uranil nitrat menyebabkan luka di tubulus proksimal ginjal 

pada dosis kecil, dan di glomerulus pada dosis besar ditandai dengan nekrosis 

koagulasi glomerulus, edema kapsular, penyumbatan pembuluh eferen, dan 

degenerasi hialin (Durakoviæ A, 1999). Oleh karena itu, diperlukan antioksidan 

untuk mencegah radikal bebas dalam merusak sel-sel ginjal lebih lanjut. Di dalam 

tubuh sudah terdapat enzim yang dapat menangkal radikal bebas, namun bila 

jumlah radikal bebas berlebihan, tubuh memerlukan antioksidan dari luar untuk 

menangkal radikal bebas (Elvina, 2004). 

Pada kepustakaan belum ada penelitian yang menerangkan tentang efek 

antioksidan bawang tiwai (Eleutherina americana Merr) dalam membantu 

memperbaiki fungsi ginjal pada gagal ginjal akut yang diinduksi radikal bebas. 

Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya terhadap manfaat lain dari bawang 



tiwai, yakni sebagai antimelanogenesis (Arung et al., 2009); antidermatofit 

(Galigging RY, 2009); serta pengujian terhadap bakteri Staphylococcus dalam 

makanan (Ifesan et al., 2009), meskipun pada penelitian terdahulu telah diperoleh 

bukti bahwa bawang tiwai memiliki aktivitas antioksidan yang kuat (Kuntorini 

EM dan Astuti MD, 2010).  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah 

senyawa-senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bulbus bawang tiwai 

dapat membantu menurunkan kerusakan sel-sel ginjal pada tikus putih jantan 

(Rattus novergicus strain wistar) yang mengalami gagal ginjal akut akibat 

diinduksi uranium.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian infusa bulbus bawang tiwai (Eleutherina 

americana Merr) terhadap gambaran mikroskopik ginjal tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) yang diinduksi uranium. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh 

pemberian infusa bulbus bawang tiwai (Eleutherina americana Merr) 

terhadap gambaran mikroskopik ginjal tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) yang diinduksi uranium. 

1.3.2 Tujuan khusus: 

1) Untuk membuktikan pemberian infusa bulbus bawang tiwai 

(Eleutherina americana Merr) dapat menurunkan jumlah sel nekrosis 



pada sel epitel tubulus proksimal ginjal tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) yang diinduksi uranium. 

2) Untuk mengetahui konsentrasi infusa bulbus bawang tiwai 

(Eleutherina americana Merr) yang dapat menyebabkan penurunan 

jumlah sel nekrosis pada sel epitel tubulus proksimal ginjal tikus putih 

jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang diinduksi uranium. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis: 

1) Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran 

tentang pemberian infusa bulbus bawang tiwai (Eleutherina americana 

Merr) terhadap gambaran mikroskopik ginjal tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) yang diinduksi uranium. 

2) Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pemberian infusa bawang tiwai (Eleutherina americana Merr) 

terhadap organ-organ tubuh lainnya. 

1.4.2 Manfaat klinis: 

1) Sebagai bukti ilmiah yang membuktikan tentang pengaruh pemberian 

infusa bawang tiwai terhadap penurunan kerusakan sel-sel ginjal yang 

diinduksi radikal bebas. 

2) Sebagai acuan untuk penurunan kerusakan sel-sel ginjal pada penderita 

gangguan fungsi ginjal. 

 

 

 



1.4.3 Manfaat untuk masyarakat: 

Memberi informasi pada masyarakat tentang manfaat infusa bulbus 

bawang tiwai (Eleutherina americana Merr) sebagai antioksidan alami 

untuk menurunkan kerusakan ginjal akibat paparan radikal bebas. 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

Pengamatan hasil dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya tidak 

menggunakan mikroskop elektron sehingga yang bisa diamati hanya sel 

nekrosis dengan perubahan inti sel kariolisis dan tampilan epitel yang 

tidak terdapat sel ginjal. 

 


