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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ginjal adalah organ yang berperan penting dalam mempertahankan 

kestabilan lingkungan dalam tubuh. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh, 

elektrolit, dan asam-basa dengan cara filtrasi darah, reabsorbsi selektif air, 

elektrolit, dan nonelektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin. Ginjal 

juga mengeluarkan produk sisa metabolisme (misal urea, kreatinin, dan asam urat) 

dan zat kimia asing (Price dan Wilson, 2006). Ginjal menjalankan fungsi multipel, 

salah satu diantaranya adalah ekskresi produk sisa metabolik dan bahan kimia asing 

termasuk toksin melalui proses filtrasi, reabsorbsi, dan augmentasi oleh nefron yang 

merupakan unit fungsional terkecil ginjal (Guyton dan Hall, 2008).  

Fungsi ginjal tersebut menjadikan ginjal sebagai organ yang rentan 

mengalami kerusakan (Wilson, 2006), salah satu penyebab kerusakan tersebut 

adalah radikal bebas (Awney dan Massoud, 2011). Radikal bebas tersebut dapat 

berasal dari minyak kelapa sawit yang sudah dipanaskan berulang, karena dalam 

proses pemanasan tersebut menghasilkan lipid hidroperoksida dan aldehid 

(Kamisah et al., 2012). Aldehid bersifat sangat toksik bila dikonsumsi (Stevens dan 

Maier, 2008). Apabila radikal bebas terdapat dalam jumlah yang berlebih maka 

akan terjadi stres oksidatif, dimana akan terjadi perubahan pada struktur dan fungsi 

ginjal (Wilson, 2006). 

Tubulus proksimal merupakan bagian penting dalam ginjal yang berperan 

untuk regulasi dan melakukan fungsi endokrin. Dalam keadaan normal, kurang 

lebih dua per tiga dari air dan garam yang terfiltrasi dan sebagian besar bikarbonat 
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direabsorbsi di tubulus proksimal. Hal ini yang menjadikan tubulus proksimal 

berperan dalam banyak patogenesis kerusakan ginjal. Banyak penyakit ginjal baik 

akut maupun kronik, manifestasi pertama berasal dari kerusakan tubulus proksimal. 

Nekrosis sel yang diakibatkan oleh iskemik atau bahan-bahan toksik dapat 

mengakibatkan terjadinya Acute Renal Failure atau Acute Kidney Injury (Nakhoul 

dan Batuman, 2011) 

Stres oksidatif terjadi akibat ketidakseimbangan antara oksidan dan 

antioksidan. Ketika ROS (Reactive Oxygen Species) meningkat, resiko terjadinya 

kerusakan sel juga akan meningkat. Antioksidan akan menurunkan jumlah ROS 

dan mensupresi pembentukan radikal bebas sehingga stres oksidatif tidak akan 

terjadi. Antioksidan tersebut bisa berasal dari dalam tubuh (endogen), maupun dari 

luar tubuh (eksogen) (Sen dan Chakraborty, 2014). Antioksidan ini banyak 

terkandung dalam bahan pangan sayur dan buah. Salah satu buah yang tinggi 

antioksidan adalah buah naga merah (Farikha dkk., 2013). 

Buah naga merah memiliki kelebihan dibandingkan dengan buah naga 

putih, yakni pigmen yang terkandung di dalam daging dan juga kulit buahnya. 

Pigmen tersebut digolongkan dalam kelompok betalain dan berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi natural food colouring (Harivaindaran dkk, 2008; Rebecca 

dkk, 2010). Pigmen merah tersebut tidak hanya dapat memberikan warna tetapi juga 

memiliki aktivitas antioksidan (Stintzing dkk., 2007; Mahatanatawee et al., 2006). 

Daging buah naga merah memiliki aktivitas antioksidan yaitu flavonoid , vitamin 

C,  dan betasianin yang lebih besar dibandingkan dengan kulitnya (Ramli dkk, 

2014) dan juga aktivitas anti radical scavenger lebih banyak terdapat pada daging 

buah (Choo dan Yong, 2011).  
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Hal ini didukung dalam penelitian yang menyatakan bahwa buah naga 

terbukti dapat memperbaiki profil lipid pada tikus dislipidemia (Indriasari, 2012), 

menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 (Wiardani 

KN dkk, 2014), serta menurunkan kadar glukosa darah akibat pemberian aloksan 

(Panjuantiningrum, 2009). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimanakah efek ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap 

perubahan histopatologi tubulus proksimal ginjal pada tikus putih strain winstar 

yang diinduksi minyak kelapa sawit pemanasan berulang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah efek ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap 

perubahan histopatologi tubulus proksimal ginjal pada tikus putih strain winstar 

yang diinduksi minyak kelapa sawit pemanasan berulang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimanakah efek ekstrak buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) terhadap perubahan histopatologi tubulus proksimal ginjal 

pada tikus putih strain wistar yang diinduksi minyak kelapa sawit pemanasan 

berulang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui kerusakan tubulus proksimal ginjal tikus putih 

strain winstar.  
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2. Untuk mengetahui dosis optimal ekstrak buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) yang berpengaruh terhadap perubahan 

histopatologi tubulus proksimal ginjal pada tikus putih strain winstar. 

3. Untuk mengetahui hubungan antar ekstrak buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) dan kerusakan tubulus proksimal ginjal yang 

mengalami perubahan histopatologi pada tikus putih strain winstar. 

4. Untuk mengetahui pengaruh peningkatan dosis ekstrak buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) dan kerusakan tubulus proksimal ginjal yang 

mengalami perubahan histopatologi pada tikus putih strain winstar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah mengenai 

efek ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap perubahan 

histopatologi tubulus proksimal ginjal tikus putih strain wistar yang 

diinduksi minyak kelapa sawit pemanasan berulang. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

masyarakat untuk menggunakan buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

sebagai salah satu alternatif tanaman obat (fitofarmaka) dalam mencegah 

kerusakan ginjal yang disebakan oleh radikal bebas. 

 


