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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ginjal merupakan organ ekskresi utama yang sangat penting untuk 

mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, termasuk zat-zat toksik yang masuk ke 

dalam tubuh dapat menyebabkan stress oksidatif (Zulfiani, Ilyas, dan Hutahaean, 

2013). Selain itu, ginjal juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, 

garam dan elektrolit. Fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu ginjal merupakan 

kelenjar endokrin yang sedikitnya mengeluarkan tiga hormon yaitu eritropoetin, 

renin, dan kalsitriol (vitamin D3). Ginjal merupakan organ tubuh yang rentan 

terhadap pengaruh zat-zat kimia, karena organ ini menerima 25-30% sirkulasi darah 

untuk dibersihkan, sehingga sebagai organ filtrasi kemungkinan terjadinya 

perubahan patologik sangat tinggi (Suhita, Sudira, dan Bagus, 2013). Menurut data 

Riskesdas 2013, penyakit ginjal termasuk ke dalam sepuluh kategori penyakit tidak 

menular terbanyak di Indonesia (Badan Penelitian dan Pengembangan, 2013). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi sel 

pada ginjal adalah adanya radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu senyawa atau 

molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada 

orbital luarnya. Adanya elektron tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut 

sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron 

yang berada di sekitarnya sehingga dapat memicu timbulnya penyakit (Lung dan 

Destiani, 2017). Adanya radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh akan 

menyebabkan stres oksidatif dimana tingkat kelompok senyawa oksigen reaktif 
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yang toksik melebihi pertahanan antioksidan dalam tubuh. (Zulfiani, Ilyas, dan 

Hutahaean, 2013). 

Salah satu penyebab stres oksidatif adalah konsumsi Monosodium 

Glutamate (MSG) atau biasa disebut vetsin yang berlebihan. MSG banyak 

digunakan produsen makanan sampai dengan ibu rumah tangga Indonesia sebagai 

bumbu penyedap. Hampir empat dari lima penduduk Indonesia mengonsumsi 

penyedap ≥1 kali dalam sehari (IHS Markit, 2015). Batas aman mengonsumis MSG 

menurut Food Drug Administration (FDA) adalah 0,12gr/kgBB/hari sedangkan 

masyarakat Indonesia mengonsumsi MSG sekitar 0,6 gr/kgBB/hari (Winarno, 

2014). 

Terdapat bukti bahwa ginjal dapat mengalami kerusakan akibat pajanan 

monosodium glutamate secara berlebihan. Pemberian dosis tinggi 5mg/grBB/hari 

secara oral dapat menyebabkan degenerasi sel epitel tubulus. Sel epitel tubulus 

proksimal akan membengkak yang akhirnya menyebabkan lumen tubulus 

proksimal mengalami penyempitan hingga menutup. Pembengkakan sel ini disebut 

degenerasi albuminosa atau degenerasi parenkimatosa atau cloudy swelling 

(bengkak keruh) (Siagian, Yusuf, dan Handini, 2014; Zulfiani, Ilyas, dan 

Hutahaean, 2013). 

Stres oksidatif akibat dari radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh perlu 

dinetralkan agar tidak terjadi efek berbahaya bagi tubuh. Tubuh tidak memiliki 

sistem pertahanan antioksidan yang berlebihan, sehingga apabila terjadi paparan 

radikal bebas berlebih, maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen yaitu 

antioksidan yang berasal dari luar tubuh (Wijaya dan Junaidi, 2011). Antioksidan 

eksogen dapat diperoleh dengan mengonsumsi buah dan sayur. Berdasarkan data 
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Badan Pusat Statistik tahun 2016, tanaman papaya (Carica papaya L.) termasuk 

tanaman yang populer dan buahnya banyak dikonsumsi sehingga masuk dalam 

kategori 5 besar buah terbanyak yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 

Meskipun demikian masyarakat kurang paham mengenai manfaat penting dari daun 

pepaya itu sendiri. Tanaman pepaya memiliki manfaat dalam pengobatan yang 

sangat beragam karena kandungan senyawa aktif yang kaya dalam tanaman papaya 

yaitu enzim papain, karotenoid, alkaloid, monoterpenoid, flavonoid, mineral, 

vitamin, glukosinolat, karposida (Rahayu dan Septiani, 2016). 

Pada penelitian Maisarah AM dkk tahun 2013 menunjukan hasil bahwa 

kandungan antioksidan flavonoid dalam pepaya dari jumlah tertinggi ke jumlah 

terendah  adalah daun muda (333,14 mg/100g), buah matang (92.95 mg/100g), dan 

biji (59,54 mg/100g). Analisis fitokimia pada daun pepaya menunjukkan adanya 

tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, karotenoid, dan senyawa fenolik (Pandey et al, 

2016). Antioksidan flavonoid berperan dalam sintesis enzim antioksidan endogen 

sehingga bisa mempengaruhi peningkatan kadar antioksidan dalam tubuh 

(Sumardika dan Jawi, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

pengaruh ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) terhadap persentase degenerasi 

lumen tubulus kontortus proksimal ginjal tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang diinduksi monosodium glutamate (MSG). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) terhadap 

persentase degenerasi lumen tubulus kontortus proksimal ginjal pada tikus putih 
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jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi monosodium glutamate 

(MSG)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) 

terhadap persentase degenerasi lumen tubulus kontortus proksimal ginjal 

pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi 

monosodium glutamate  (MSG). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui persentase degenerasi lumen tubulus kontortus 

proksimal ginjal pada tiap kelompok tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) yang diinduksi monosodium glutamate 

(MSG) dan ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.); 

b. Mengetahui besar pengaruh ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) 

terhadap persentase degenerasi lumen tubulus kontortus proksimal 

ginjal pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang 

diinduksi monosodium glutamate  (MSG); 

c. Mengetahui dosis ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.)  yang 

mulai memberikan efek terhadap degenerasi lumen tubulus 

kontortus proksimal ginjal tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang diinduksi monosodium glutamate (MSG). 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis  

Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) terhadap 

persentase degenerasi lumen tubulus kontortus proksimal ginjal pada tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi monosodium 

glutamate (MSG). 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Mengetahui manfaat dari ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.)  

terhadap fungsi ginjal akibat monosodium glutamate (MSG) berlebih. 

 


