
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ginjal 

2.1.1 Anatomi Ginjal 

Ginjal merupakan organ berwarna coklat kemerahan seperti kacang 

merah yang terletak tinggi pada dinding posterior abdomen, berjumlah 

sebanyak dua buah dimana masing-masing terletak dikanan dan kiri columna 

vertebralis. Kedua ginjal terletak di retroperitoneal pada dinding abdomen, 

masing-masing disisi kanan dan kiri columna vertebralis setinggi vertebra 

torakal 12 sampai vertebra lumbal tiga. Ginjal kanan terletak sedikit lebih 

rendah dari pada ginjal kiri karena besarnya lobus hati kanan (Guyton dan Hall, 

2014).. 

 

(Mescher, 2013). 

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal 

Pada struktur luar ginjal didapati kapsul fibrosa yang keras dan berfungsi 

untuk melindungi struktur bagian dalam yang rapuh. Pada tepi medial masing-
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masing ginjal yang cekung terdapat celah vertikal yang dikenal sebagai hilum 

renale yaitu tempat arteri renalis masuk dan vena renalis serta pelvis renalis 

keluar (Guyton dan Hall, 2014). 

Pada potongan sagital ginjal terdapat 2 bagian, yaitu bagian tepi luar 

ginjal yang disebut korteks dan bagian dalam ginjal yang berbentuk segitiga 

disebut piramid ginjal atau bagian medulla ginjal. (Guyton dan Hall, 2014). 

Masing-masing ginjal terdiri dari 1–4 juta nefron yang merupakan satuan 

fungsional ginjal, nefron terdiri atas korpuskulum renal, tubulus kontortus 

proksimal, ansa henle dan tubulus kontortus distal (Mescher, 2013).  

Nefron terdiri dari beberapa bagian yaitu:  

1. Glomerulus 

Glomerulus adalah masa kapiler yang berbentuk bola yang terdapat 

sepanjang arteriol. Fungsinya untuk filtrasi air dan zat terlarut dalam darah 

(Sherwood, 2012). 

2. Kapsula Bowman 

Kapsula Bowman merupakan suatu pelebaran nefron yang dibatasi oleh 

epitel yang mengelilingi glomerulus untuk mengumpulkan zat terlarut yang 

difiltrasi oleh glomerulus. (Sherwood, 2012). 

3. Tubulus Kontortus Proksimal 

Cairan yang difiltrasi akan mengalir ke tubulus kontortus proksimal. 

Letak tubulus ini di dalam korteks ginjal, panjangnya 14 mm dengan diameter 

50-60 nm. Bentuknya berkelok-kelok dan berakhir sebagai saluran yang lurus 

yang berjalan ke arah medula yaitu ansa henle (Sherwood, 2012). 

4. Ansa Henle 
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Ansa henle merupakan nefron pendek yang memiliki segmen yang tipis 

yang membentuk lengkung tajam berbentuk huruf U. Bagian pars desendens 

dari ansa henle terbentang dari korteks ke bagian medulla, sedangkan pars 

asendens berjalan kembali dari medulla ke arah korteks ginjal (Sherwood, 

2012). 

5. Tubulus Distal 

Setelah melewati ansa henle, maka akan berlanjut ke bagian nefron 

tubulus distal. Tubulus kontortus distal lebih pendek dari tubulus proksimal 

dan bagian tubulus distal ini berkelok-kelok di bagian korteks dan berakhir di 

duktus koligentes (Sherwood, 2012). 

6. Duktus Koligentes 

Duktus Koligentes merupakan bagian pengumpul yang akan menerima 

cairan & zat terlarut dari tubulus distal. Duktus koligentes berjalan dari dalam 

berkas medulla ke medulla. Setiap duktus pengumpul yang berjalan ke arah 

medulla akan mengosongkan urin yang telah terbentuk ke dalam pelvis ginjal 

(Sherwood, 2012). 

 

(Davidson, 2009). 

Gambar 2.2 Anatomi Ginjal Tikus 
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2.1.2 Histologi Ginjal 

Satuan fungsi ginjal terdiri atas nefron dan duktus koligentes yang 

menampung curahan nefron, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

di bagian korteks setiap ginjal terdapat jutaan nefron. Nefron ini terdiri atas dua 

komponen, yaitu korpuskulum renal dan tubuli distal (tubulus kontortus 

proksimal, ansa henle, tubulus kontortus distal dan tubulus koligentes) 

(Eroschenko, 2014) 

(Eroschenko, 2014). 

Gambar 2.3 Histologi Ginjal 

2.1.3 Degenerasi Sel Tubulus Proksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aster, 2013). 

Gambar 2.4 Struktur Histologis Ginjal Tikus Pembesran 400x 

Panah kuning pembengkakan sel 
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Pemberian MSG secara berlebihan akan memicu terjadinya jejas pada sel 

yang bersifat reversible yaitu pembengkakan sel/degenerasi sel. Gambaran 

mikroskopis berupa sel-sel epitel tubulus proksimal yang membengkak dengan 

sitoplasma granuler karena terjadi pergeseran air ekstraseluler ke dalam sel. 

Pergeseran ini terjadi karena toksin menyebabkan perubahan muatan listrik 

permukaan sel epitel tubulus, transpor aktif ion dan asam organik, dan 

kemampuan mengkonsentrasikan dari ginjal yang akhirnya menyebabkan 

tubulus rusak, aliran menurun. Gambaran pembengkakan sel ini disebut 

degenerasi degenerasi albuminosa atau degenerasi parenkimatosa atau cloudy 

swelling (bengkak keruh). Hal ini yang mungkin menyebabkan lumen tubulus 

proksimal mengalami penyempitan hingga menutup. (Togatorop et al, 2016). 

Gambaran mikroskopis ginjal yang mengalami kerusakan tampak 

degenerasi tubulus proksimal berupa edema epitel tubulus tetapi membrana 

basalis tetap utuh. Namun jika toksin terus menerus masuk dapat membuat 

tubulus proksimal lebih mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat ditandai 

dengan kerusakan membran basalis dan kerusakan jaringan lainnya disekitar 

tubulus. Kerusakan membran basalis ini akan menyebabkan cairan sel keluar 

dan sel akan menciut. Selanjutnya, hal ini akan membuat struktur tubulus 

proksimal sangat rusak dan kehilangan bentuk semula (Togatorop et al, 2016). 

2.1.4 Fisiologi Ginjal 

Ginjal menjalankan fungsi multiple, yaitu pengaturan keseimbangan air 

dan elektrolit, pengaturan keseimbangan asam basa, pengaturan produksi 

eritrosit, sintesis glukosa, homeostasis dan eksresi produk sisa metabolic, obat, 

metabolit, bahan kimia asing. Ginjal merupakan organ utama untuk membuang 
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produk sisa metabolism yang tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Ginjal juga 

membuang sebagian besar toksin dan zat asing lainnya yang diproduksi tubuh 

atau yang didapat tubuh (Guyton dan Hall, 2014). 

Setiap harinya kedua ginjal pada dewasa mengeluarkan 1,5 – 2,5 liter 

urin. Kecepatan ekskresi berbagai zat dalam urin melalui tiga proses yaitu 

filtrasi glomerulus, reabsorbsi zat dari tubulus renal ke dalam darah dan sekresi 

zat dari tubulus renal ke dalam darah (Guyton dan Hall, 2014). 

2.2 Radikal Bebas 

2.2.1 Definisi Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun 

molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada lapisan luarnya 

(Halliwell dan Gutteridge, 2015).  

Radikal bebas merupakan salah satu bentuk molekul, atom, atau senyawa 

oksigen reaktif, yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang memliki 

elektron yang tidak berpasangan sehingga molekul atau atom tersebut sangat 

labil dan mudah membentuk senyawa baru. Oleh karena ketidakstabilannya, 

sebuah radikal bebas akan selalu mencoba untuk melengkapi dirinya dengan 

cara menambah atau mengurangi elektron untuk mengisi maupun 

mengosongkan lapisan luarnya dan membagi elektron dengan cara bergabung 

dengan atom lain (Arief, 2008). 
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(Arief, 2008). 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Radikal Bebas 

Elektron yang tak berpasangan akan cenderung membentuk pasangan dengan 

cara menarik  elektron  dari senyawa lain sehingga terbentuk radikal baru.  

2.2.2 Sifat Radikal Bebas  

a. Reaktivitas tinggi sehingga dapat menarik elektron dari molekul atau atom 

lain. 

b. Dapat membentuk radikal baru melalui pengambilan atau penambahan 

satu elektron pada molekul yang stabil (Werdhasari, 2014). 

2.2.3 Sumber Radikal Bebas 

2.2.3.1 Endogen  

Sumber radikal bebas endogen (dari dalam tubuh) antara lain:  

1. Autoksidasi 

Autoksidasi adalah produk dari proses metabolisme aerob. Jenis 

molekulnya berasa dari katekolamin, hemoglobin, mioglobin, sitokrom C yang 

tereduksi, serta thiol. Dari autoksidasi dihasilkan kelompok oksigen reaktif 

(Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

2. Respiratory burst 
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Proses dimana sel fagositik menggunakan oksigen dalam jumlah yang 

besar pada proses fagositosis. Sekitar 70-90% penggunaan oksigen tersebut 

berperan dalam produksi superoksida yang merupakan bentukan awal dari 

radikal bebas (Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

3. Oksidasi enzimatik 

Terdapat beberapa jenis enzim yang dapat menghasilkan radikal bebas 

seperti: xanthine oksidase, lipoxygenase, amino acid oxidase, aldehid oxidase, 

dan prostaglandin synthase (Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

2.2.3.2 Eksogen 

Sumber radikal bebas eksogen (dari luar tubuh) antara lain :  

1. Radiasi 

Penggunaan radioterapi memungkinkan terjadinya kerusakan jaringan 

yang disebabkan oleh radikal bebas. Radiasi dibagi menjadi radiasi 

elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik berupa sinar X 

dan sinar gamma, sedangkan radiasi partikel seperti partikel elektron, foton, 

neutron, alfa, dan beta (Sayuti, Kesuma dan Yenrina, 2015). 

2. Obat-obatan 

Obat-obatan berperan dalam peningkatan produksi radikal bebas dengan 

cara meningkatkan tekanan oksigen. Jenis obat-obatan tersebut dapat berupa 

obat golongan antibiotik quinoid, obat kanker, dan asam askorbat yang berlebih 

sehingga dapat mempercepat peroksidasi lipid (Sayuti, Kesuma dan Yenrina, 

2015). 

3. Monosodium Glutamate (MSG) 
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Kadar glutamat plasma yang mengaktivasi reseptor ionotropik dan 

metabotropic glutamat di sel epitel tubulus, salah satunya adalah reseptor 

NMDA yang terdapat di membran brush border tubulus proksimal (Siagian, 

Jusuf, dan Handini, 2014). 

2.2.4 Pembentukan Radikal Bebas 

Pembentukan radikal bebas dibagi menjadi tiga tahap, sebagai berikut: 

a. Inisiasi: Tahapan dalam pembentukan radikal bebas 

b. Propogasi: Tahap pemanjangan rantai radikal 

c. Terminasi: Tahap bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain atau 

dengan penangkapan radikal, sehingga potensi propagasinya rendah 

(Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

2.2.5 Target Kerusakan oleh Radikal Bebas 

Terdapat tiga macam target kerusakan oleh radikal bebas, antara lain: 

a. DNA dan RNA 

Kerusakan di DNA menjadi suatu reaksi berantai, biasanya kerusakan 

terjadi bila ada delesi pada susunan molekul, apabila tidak dapat diatasi, dan 

terjadi sebelum replikasi maka akan terjadi mutasi. Radikal bebas merusak 

DNA dan RNA dengan memutus cincin deoksiribosa, menyebabkan kerusakan 

basa, mutasi, kesalahan translasi, dan menghambat sintesis protein (Yunanto, 

Setiawan, dan Suhartono, 2009; Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

b. Protein 

Protein lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA (Poly 

Unsaturated Fatty Acids), sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi 

berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang 
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kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi jika radikal tersebut mampu 

berakumulasi atau bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam 

protein (Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

c. Lipid 

Radikal bebas menyebabkan lipid kehilangan ketidakjenuhan, membentuk 

metabolit reaktif yang mengubah fluiditas, permeabilitas membran, dan 

mempengaruhi enzim yang terikat membran. Lipid tak jenuh adalah target yang 

paling rentan karena mengandung banyak ikatan rangkap (Sayuti, Kesuma, dan 

Yenrina, 2015). 

2.3 Monosodium Glutamate (MSG) 

2.3.1 Definisi MSG 

MSG adalah hasil dari purifikasi glutamat atau gabungan dari beberapa 

asam amino dengan sejumlah kecil peptida yang dihasilkan dari proses 

Hydrolized Vegetable Protein (HVP). Tubuh manusia dapat menghasilkan 

asam glutamat, sehingga asam glutamat digolongkon pada asam amino non 

esensial. Protein nabati mengandung 40%  asam glutamat sedangkan protein 

hewani mengandung 11-22% asam glutamat (Wakidi, 2012).  

(Xiong, Debbie, Minghua 2009). 

Gambar 2.6 Struktur Kimia MSG 
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2.3.2 Kandungan MSG 

Asam glutamat merupakan salah satu dari asam amino yang pada 

lingkungan terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk L-Glutamic acid dan D-

Glutamic acid. Bentuk asam glutamat yang terdapat pada protein hanya 

terdapat dalam bentuk L-Glutamic acid, sedangkan asam glutamat dalam 

bentuk D-Glutamic acid tidak digunakan pada organisme tingkat tinggi 

dikarenakan asam glutamat dalam bentuk D-Glutamic acid hanya dapat 

dipergunakan oleh organisme tingkat rendah seperti beberapa jenis bakteri 

yang memiliki fungsi sebagai penyusun dinding sel bakteri tersebut. 

Sedangkan pada proses pembuatan monosodium glutamat oleh pabrik, yang 

berasal dari asam glutamat, selalu terdapat bentuk D-Glutamic acid didalamnya 

selain adanya bentuk L-Glutamic acid, dan pada manusia bentuk D-Glutamic 

acid ini tidak dapat digunakan karena tidak termasuk dalam rangkaian peptida 

tubuh dan juga tidak dapat digunakan dalam proses sintesis protein, sehingga 

jika bentukan D-Glutamic acid ini masuk kedalam tubuh, akan menghambat 

beberapa kerja dari enzim yang ada didalam tubuh. Oleh karena alasan inilah, 

D-Glutamic acid tidak boleh dikonsumsi (He et al, 2011). 

2.3.3 Metabolisme MSG 

Konsumsi glutamat bebas akan meningkatkan kadar glutamat dalam 

plasma darah, selanjutnya glutamat di dalam mukosa usus halus akan diubah 

menjadi alanin dan di dalam hati akan diubah menjadi glukosa dan laktat. 

Kadar puncak MSG dalam plasma dipengaruhi oleh usia hewan coba, cara 

pemberian dan konsentrasi MSG dalam larutan. Pada hewan baru lahir 

metabolisme asam glutamat lebih rendah dari pada hewan dewasa. Pemberian 
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MSG secara parenteral akan memberikan reaksi yang berbeda dengan 

pemberian MSG per oral karena pada pemberian secara parenteral, MSG tidak 

melalui usus. Sedangkan pada pemberian per oral, MSG akan melalui usus ke 

sirkulasi portal dan hati. Hati mempunyai kesanggupan untuk metabolisme 

asam glutamat ke metabolit lain. Oleh karena itu, apabila pemberian glutamat 

melebihi kemampuan kapasitas hati untuk metabolismenya, maka dapat 

menyebabkan peningkatan glutamat plasma (Maidawilis, 2010).  

Glutamat menjalankan beberapa fungsi penting di dalam proses 

metabolisme di dalam tubuh, antara lain:   

1) Substansi untuk sintesa protein  

Diperkirakan 10-40% glutamat terkandung di dalam protein. L-glutamic 

acid merupakan bahan yang penting untuk sintesa protein. Asam glutamat 

memiliki karakter fisik dan kimia yang dapat menjadi struktur sekunder dari 

protein yang disebut rantai α (Nadege et al, 2017).  

2) Pasangan transaminasi dengan α-ketoglutarate   

L-glutamate disintesa dari ammonia dan α-ketoglutarate dalam suatu 

reaksi yang dikatalisir oleh L-glutamate dehydrogenase (siklus asam sitrat). 

Reaksi ini penting dalam biosintesa seluruh asam amino. Glutamat yang 

diserap ditransaminasikan dengan piruvat dalam bentuk alanin. Alanin dari 

hasil transaminasi dari piruvat, oleh asam amino dekarboksilat menghasilkan 

α-ketoglutarat atau oksaloasetat. Glutamat yang lolos dari metabolisme 

mukosa, dibawa melalui vena portal ke hati. Sebagian glutamat dikonversikan 

oleh usus dan hati dalam bentuk glukosa dan laktat, kemudian dialirkan ke 

darah perifer (Sukawan, 2008). 
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3) Prekusor glutamin  

Glutamin dibentuk dari glutamat oleh glutamin sintase. Reaksi ini juga 

penting dalam metabolisme asam amino. Ammonia akan dikonversikan 

menjadi glutamin sebelum masuk ke sirkulasi. Glutamat dan glutamin 

merupakan mata rantai karbon dan nitrogen di dalam proses metabolisme 

karbohidrat dan protein (Singh dan Ahluwalia, 2012). 

4) Neurotransmitter 

Glutamat adalah transmitter mayor di otak, berfungsi sebagai mediator 

untuk menyampaikan transmisi post sipnatik. Selain itu glutamat juga 

berfungsi sebagai prekusor dari neurotransmitter Gamma Ammino Butiric 

Acid (GABA) (Jinap dan  Hajeb, 2010). 

2.3.4 Stres Oksidatif akibat MSG 

Stres oksidatif dapat disebabkan akibat konsumsi monosodium glutamat 

(MSG). Hasil penelitian dari Singh dan Ahluwalia (2012) menyebutkan bahwa 

terjadi peningkatan enzim yang menginisiasi radikal bebas seperti lipid 

peroksidase (LPO) dan xanthine oxsidase (XOD) dan penurunan yang 

signifikan enzim pembersih radikal bebas seperti superoksida dismutase 

(SOD), katalase (Cat), glutathione (GSH); glutathione peroxidase (GPx), dan 

glutathione reductase (GR). Hal tersebut menyebabkan peningktan radikal 

bebas (Singh dan Ahluwalia, 2012). 

Singh dan Ahluwalia (2012) mengatakan radikal oksigen mungkin 

menyebabkan terbentuknya reaksi berantai dari biomembran yang disebut 

LPO. Langkah pertama adalah reaksi inisiasi, yang dimulai dengan mengambil 
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atom hidrogen dari poly-unsaturated fatty acid (PUFA) oleh oksigen radikal 

(Singh dan Ahluwalia, 2012). 

Xanthine oxsidase (XOD), enzim serbaguna yang didistribusikan secara 

luas dari bakteri untuk manusia, terutama sebagai NAD+ yang bergantung pada 

xanthine dehidrogenase (XDH), enzim sitoplasma terlibat dalam hidroksilasi 

hipoksantin untuk xantin dan oksidasi untuk asam urat dan sumber yang 

relevan dari oksidan di pembuluh darah . XDH dapat mengalami proteolisis 

terbatas atau oksidasi residu sistein untuk menghasilkan bentuk XOD. XOD 

mengkatalisis oksidasi hipoksantin atau xanthine untuk asam urat dan 

menghasilkan superoksida radikal (O2
.-). H2O2  terbentuk dari O2

.-  dan bisa 

dikonversi menjadi hidroksil radikal yang sangat reaktif (OH) yang mengarah 

ke stress oksidatif yang tinggi sebagai akibat dari oksidasi molekul biologis 

(Singh dan Ahluwalia, 2012). 

Jumlah SOD juga mempengaruhi terjadinya stress oksidatif pada 

pembuluh darah. SOD dianggap baris pertama pertahanan terhadap efek 

merusak dari radikal oksigen dalam sel, dan mencari radikal oksigen reaktif 

dengan mengkatalisis dismutasi O2
.-  radikal untuk H2O2 dan O2 (Singh dan 

Ahluwalia, 2012). 

Katalase (CAT) melindungi sel-sel dari akumulasi H2O2 oleh 

dismutating untuk membentuk H2O dan O2, atau dengan menggunakannya 

sebagai oksidan, di mana ia bekerja sebagai peroksidase. Oleh karena itu, 

penurunan aktivitas CAT diamati dalam karya ini bisa disebabkan kurang 

ketersediaan NADH sebagai lipogenesis MSG (Onyema et al, 2006). 
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Glutathione (GSH), tripeptida yang dipertahankan dalam mengurangi 

kondisi efisien glutation peroksidase/glutathione sistem reduktase. GSH adalah 

antioksi dan endogen ampuh yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari 

jumlah rangsangan berbahaya termasuk oksigen berasal dari radikal bebas 

(Onyema et al, 2006). Penurunan GSH secara significant akan disertai dengan 

peningkatan LPO. GSH ini berhubungan dengan GPx dan GR. GPx 

mengkatalisis pengurangan berbagai molekul hidrogen peroksida (ROOH dan 

H2O2). GPx bekerja sama dengan GSH di dalam komposisi hidrogen 

peroxidase atau hidroperoxidase lainnya, sehingga melindungi sel dari stres 

oksidatif (Ismail et al, 2012). 

Terjadi peningkatan yang signifikan pada LPO dan XOD dan penurunan 

pada enzim SOD, CAT, GSH, GPx dan GR yang signifikan menyebabkan 

akumulasi glutamat dalam plasma darah sehingga menyebabkan stress 

oksidatif. Stress oksidatif ini ditandai dengan peningkatan kadar hiperoksidasi 

lipid, peningkatan radikal bebas dan MDA serta penurunan kadar glutathion di 

hati, ginjal, otak dan usus (Diniz et al, 2005).  

2.3.5 Interaksi Monosodium Glutamat (MSG) dengan Organ Ginjal 

Monosodium glutamat  mengandung Asam glutamat merupakan sumber 

radikal bebas yang akan mengaktivasi reseptor glutamat yang ada di ginjal 

secara berlebihan dan menyebabkan penurunan kadar antioksidan endogen dan 

menyebabkan asam glutamat dalam plasma berlebihan (Werdhasari, 2014). 

Monosodium glutamat diabsorbsi sangat cepat didalam saluran cerna dan 

menyebabkan meningkatnya kadar glutamat dalam plasma darah. Dalam 

sirkulasi MSG akan berdisosiasi menjadi natrium dan L- glutamat. L-glutamat 
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akan melewati mesothelial peritoneal sel dan tiba di aliran darah melalui suatu 

sistem transportasi menggunakan ATP. Sebagian L-glutamat akan 

berkonjugasi di dalam sel dan akan mengalami proses eliminasi dan sebagian 

lagi akan berubah menjadi glutamin. Reseptor glutamat ada 2 jenis, ionotropik 

dan metabotropik. Reseptor Jenis ionotropik (terkait kanal ion) ada tiga, yaitu 

N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA), α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionate receptor (AMPA) and kainite receptor (KA) (Abass et al, 

2011). 

Reseptor NMDA dapat ditemukan di ginjal (Sharma, 2015). Glutamat 

memicu reseptor NMDA dengan efek membuka reseptor sehingga terjadi 

pembukaan kanal ion Ca2+, ion kalsium yang masuk akan mengaktifkan enzim-

enzim seperti protease, lipase dan endonuklease yang dapat berpengaruh 

terhadap fosfolipid yang merupakan penyusun membran sel. Proses ini disertai 

pelepasan radikal oksigen bebas berbentuk radikal superoxide (O2-), oleh SOD 

akan dirubah menjadi bentuk H2O2, dengan adanya logam Fe2+ melalui reaksi 

Fenton akan terbentuk radikal hidroksi (OH- ) (Abbas et al, 2011). Proses 

tersebut dapat menyebabkan stress oksidatif bagi tubuh dimana terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dengan jumlah antioksidan 

yang ada di dalam tubuh (Werdhasari, 2014). Ketidakseimbangan ini memicu 

peningkatan Reactive Oxygen Species (ROS)  yang memicu peroksidasi lipid, 

peroksidasi protein dan kerusakan DNA, sehingga menyebabkan peroksidasi 

membran sel yang kemudian pecah dan isi sel mengalir keluar dan mengalami 

kematian sel akibat nekrosis (Abbas et al, 2011). 
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Rangsangan reseptor NMDA yang berlebihan mengakibatkan kerusakan 

sel tubulus proksimal ginjal. Aktivasi berlebihan reseptor glutamat akan 

menyebabkan kadar ion 𝐶𝑎2+ meningkat dan akan diikuti oleh akumulasi 

𝐶𝑎2+di sitosol dan mitokondria, yang memicu perubahan irreversible seperti: 

kerusakan seluler, mitokondria, dan membran-membran lainnya; disorganisasi 

sitoskeleton, dan degradasi DNA. Akumulasi 𝐶𝑎2+di mitokondria 

mengganggu rantai respirasi dan produksi ATP, serta memacu pembentukan 

radikal bebas oksigen. Di sisi lain stress oksidatif akan menganggu pompa ion 

kalsium, sehingga akan mengaktivasi beberapa fosfolipase, yang bersama 

dengan “oxidative stress”, merusak membran fosfolipid. Kerusakan membran 

fosfolipid pada akhirnya akan menjadikan susunan DNA berubah. Pompa ion 

Natrium juga akan terganggu yang menyebabkan tidak bisanya ion natrium 

keluar ke ekstrasel sehingga menjadikan edema sel yang mengakibatkan 

penyempitan lumen tubulus proksimal (Anurogo dan Ikrar, 2014). 

Monosodium glutamate dalam menginduksi kematian sel, yaitu melalui 

jalur eksitotoksik dan oksidatif. Mekanisme eksitotoksik melibatkan 

peningkatan aktivasi reseptor glutamat, yaitu N-metil-D-Aspartat (NMDA) 

pada membran sel yang memicu peningkatan influks Ca2+, sedangkan jalur 

oksidatif ditandai dengan penurunan level glutation sebagai akibat produksi 

radikal bebas secara berlebihan. Kondisi ini berdampak pada kerusakan 

mitokondria sehingga produksi ATP menjadi terhenti. Akibatnya, terjadi 

aktivasi caspase yang menginduksi apoptosis. Mekanisme apoptosis diawali 

dengan pelepasan sitokrom c pada mitokondria ke dalam sitoplasma, 

selanjutnya sitokrom c berikatan dengan protein sitoplasma apaf-1. Ikatan 
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antara sitokrom c dan apaf-1 menyebabkan aktivasi protein caspase sebagai 

eksekutor apoptosis (Anindita, Retnaningsih, dan Heru, 2012). MSG di dalam 

tubuh juga akan meningkatkan tingkat sitokin pro-inflamasi IFN-γ sehingga 

akan terjadi pembengkakan sel-sel di tubulus ginjal (Yousif dan Mahmud, 

2016). 

2.4 Antioksidan 

2.4.1 Definisi Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron yang dapat mencegah 

terjadinya radikal maupun mengikatnya sehingga mampu memperlambat 

hingga menghentikan reaksi oksidasi (Werdhasari, 2014). 

2.4.2 Jenis-jenis Antioksidan 

Antioksidan dibagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut : 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan enzimatis yang berperan dalam mencegah pembentukan 

radikal bebas yang baru. Aktivitas antioksidan primer bergantung pada 

keberadaan ion logam, termasuk di dalamnya adalah aktivitas SOD, 

gluthatione maupun katalase. Aktivitas SOD bergantung pada logam Fe, Cu, 

Zn, dan Mn. Aktivitas glutation bergantung pada ion logam Se. Aktivitas 

katalase bergantung pada ion logam Fe (Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). 

b. Antioksidan Sekunder 

Antioksidan non-enzimatik yang berperan dalam penangkapan senyawa 

radikal bebas, perbaikan kerusakan akibat radikal bebas, dan pencegahan 

terjadinya reaksi rantai. Antioksidan sekunder meliputi vitamin A,C,E, β-
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karoten, albumin, bilirupin, flavonoid, dan seruloplasmin (Yunanto, Setiawan, 

dan Suhartono, 2009). 

2.5 Daun Pepaya (Carica papaya L.)  

2.5.1 Taksonomi Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Kingdom  : Plantae – plantes, Planta, Vegetal, plants 

Subkingdom : Viridaeplantae – green plants 

Infrakingdom : Streptophyta – land plants 

Division  : Tracheophyta – vascular plants, tracheophytes 

Subdivision  : Spermatophytina – spermatophytes, seed plants, 

phanerogames 

Class   : Magnoliopsida 

Superorder  : Rosanae 

Order   : Brassicales 

Family   : Caricaceae – papayas 

Genus  : Carica L. – papaya 

Species  : Carica papaya L. – papaya, pawpaw 

(Begum, 2014) 

2.5.2 Sifat Fisik Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Carica pepaya atau dikenal dengan nama umum lainnya seperti pepaya, 

pawpaw, chichpu dan mamao adalah spesies yang paling populer di antara 

keluarga Caricacae (Elgadir Mohammed ABD, Salama Mohammed, Adam 

Aishah, 2014). Pepaya tumbuh hingga 5-10 m. Daun pepaya daunnya tunggal, 

bentuknya bulat, ujungnya runcing, pangkalnya bertoreh dan tepinya bergerigi 

dengan diameter 50-70  cm, dan memiliki 7 lobus (Kausilya, 2017).  
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(Begum, 2014) 

Gambar 2.7 Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

2.5.3 Kandungan Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Masyarakat biasanya menggunakan daun sebagai makanan dalam bentuk 

sayur maupun produk olahan lainnya. Hal tersebut berdasarkan pada 

kandungan daun papaya yang beragam (Yogiraj, 2014)  

Tabel 2.1 Komposisi Buah dan Daun Muda Pepaya 

Unsur Komposisi Buah Masak Buah Mentah Daun Muda 

Energi (kalori) 46 26 79 

Air (g) 86,7 92,3 75,4 

Protein (g) 0,5 2,1 8 

Lemak (g) - 0,1 2 

Karbohidrat (g) 12,2   4,9 11,9 

Vitamin A (IU) 365   50 18.250 

Vitamin B (mg) 0,04  0,02 0,15 

Vitamin C (mg) 78  19 140 

Kalsium (mg) 23  50 353 

Besi (mg) 1,7  0,4 0,8 

Fosfor (mg) 12  16 63 

Direktorat Gizi, Depkes RI  (2013) 

Selain itu daun muda pepaya (Carica papaya L.) juga mengandung 

fenolik, alkaloid, saponin dan flavonoid. Daun dan akar juga mengandung 

polifenol dan biji mengandung saponin (Depkes RI, 2013). 
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2.5.4 Antioksidan Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Menurut penelitian Andrawulan (2010) daun pepaya memiliki senyawa 

anti oksidan flavonoid yang tinggi dibanding daun daun lain. 

Tabel 2.2 Perbandingan Flavonoid  Daun Muda Pepaya dan Daun Tanaman Lain 

Jenis Daun Kandungan Flavonoid 

Daun Muda Pepaya 333,14 mg/ 100g 

Daun Katuk 143 mg/ 100g 

Daun Kenikir 52,2 mg/ 100g 

 (Andarwulan, 2010) 

Dalam penelitian Maisarah AM dkk (2013) menunjukan hasil bahwa 

kandungan antioksidan dalam pepaya dari jumlah tertinggi adalah daun muda. 

Tabel 2.3 Kandungan Flavonoid dan Fenolik dalam Tanaman Pepaya 

Tumbuhan Pepaya Kadar Flavonoid (mg 

GAE/100g dry weight) 

Kadar Fenolik (mg 

GAE/100g dry weight) 

Buah Matang 92.95 ±7.12  272.66 ±1.53  

Buah Mentah 53.44 ±6.63  339.91 ±9.40  

Biji 59.54 ±12.23  30.32 ±6.90  

Daun Muda 333.14 ±11.02  424.89 ±0.22  

(Maisarah et al, 2013) 

Senyawa utama sebagai antioksidan yang terkandung dalam daun muda 

pepaya adalah flavonid dan fenolik. Flavonoid memiliki sifat antioksidan yang 

berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil 

yang dapat menyumbangkan elektronnya pada molekul yang memiliki elektron 

tidak berpasangan seperti radikal bebas sehingga flavonoid berperan penting 

dalam menghambat peningkatan radikal bebas dalam tubuh. Fenolik 

merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan dengan cara 

menetralkan lipid dari radikal bebas dan mencegah dekomposisi 

hidroperoksida menjadi radikal bebas. Selain itu antioksidan yang terkandung 

dalam daun muda pepaya adalah saponin. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Diniz et al tahun 2012, saponin merupakan senyawa antioksidan yang dapat 
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meningkatkan aktivitas ATP. Semua antioksidan tersebut berperan penting 

dalam menghambat perubahan struktur maupun penurunan fungsional ginjal 

yang berakibat menjadi kerusakan ginjal. (Maisarah et al, 2013; Diniz et al, 

2012) 

2.5.5 Manfaat Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Daun pepaya (Carica papaya L.) memiliki banyak sekali manfaat. 

Banyak penelitian in-vitro dan in-vivo telah menunjukkan khasiat obat dari 

ekstrak daun pepaya termasuk anti-dengue, anti-plasmodial, anti kanker, anti-

bakteri, hepatoproteksi, anti-inflamasi dan antioksidan (Nugroho A et al, 

2016). Menurut Tebekeme Okoko tahun 2012  juga menunjukan bahwa latex 

dalam daun pepaya memiliki kegunaan sebagai antihelmints dan antibakteri. 

Studi lainnya menyatakan bahwa intake daun pepaya (Carica papaya L.) pada 

individu yang sehat dapat menyebabkan penurunan respond inflamasi melalui 

regulasi aktivitas sel T (Abdulah M et al, 2011). 

2.6 Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

(Nursyah, 2012). 
Gambar 2.8 Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

 

2.6.1 Taksonomi Tikus Putih 

Taksonomi tikus putih sebagai berikut : 
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Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Subfilum  : Vertebrata 

Kelas   : Mamalia 

Ordo   : Rodentia 

Subordo  : Myomorpha 

Famili   : Muroidae 

Subfamili  : Murinae 

Genus   : Rattus 

Spesies  : Rattus norvegicus (Nursyah, 2012). 

Hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah 

tikus. Tikus (Rattus norvegicus) telah diketahui sifat-sifatnya secara sempurna, 

mudah dipelihara, dan merupakan hewan yang relatif sehat dan cocok untuk 

berbagai penelitian. Ciri-ciri morfologi Rattus norvegicus antara lain memiliki berat 

150-600 gram, hidung tumpul dan badan besar dengan panjang 18-25 cm, kepala 

dan badan lebih pendek dari ekornya, serta telinga relatif kecil dan tidak lebih dari 

20-23 mm. Secara fisik, ukuran badan jantan biasanya lebih besar daripada betina. 

Tikus memiliki beberapa galur yang merupakan hasil persilangan sesama jenis. 

Galur yang sering digunakan untuk penelitian adalah galur Wistar, Long-Evans dan 

Sprague-Dawley (Nursyah, 2012). 

Secara garis besar, data fisiologis tikus putih sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 Data Fisiologis Tikus Putih 

Kriteria Nilai 

Berat badan dewasa jantan  

Berat badan dewasa betina  

Berat lahir  

Suhu tubuh  

Harapan hidup  

Konsumsi makanan  

Konsumsi air minum  

Detak Jantung  

Volume darah  

Tekanan darah  

Protein Serum  

Albumin  

Globulin  

Glukosa serum  

Nitrogen urea darah  

Kreatinin  

Total bilirubin  

Lemak serum  

Fosfolipid  

Trigliserida 

Kolesterol 

450 - 520 g  

250 - 300 g  

5 - 6 g  

35,9 - 37, 5 
0

C  

2,5 - 3,5 tahun  

10 g/100 g/hari  

10 - 12 ml/100 g/hari  

250 - 450/menit  

54 - 70 ml/kg  

84 - 134/60 mmHg  

5,6 - 7,6 g/dl  

3,8 - 4,8 g/dl  

1,8 - 3,0 g/dl  

50 - 135 mg/dl  

15 - 21 mg/dl  

0,2 - 0,8 mg/dl  

0,20 - 0,55 mg/dl  

70 - 415 mg/dl  

36 - 130 mg/dl  

26 - 145 mg/dl  

40 - 130 mg/dl 

(Nursyah, 2012) 

Kemudian kapasitas volume lambung tikus dengan berat antara 200 – 300 

gram yaitu berkisar pada 4 – 5 ml dengan waktu pengosongan sekitar 4 jam 

(Nebendahl, 2000). 

Tabel 2.5 Diameter Dan Volume Lambung Tikus Putih Berdasarkan Berat Badan 
Body weight (g) Diameter of bulb (mm) Volume (mL) 

30 1.0 1.0 

50 1.0 2.0 

100 1.5 3.0 

200 2.0 4,0 

300 2.0 5,0 

  (Nebendahl, 2000) 

Hewan percobaan ini memiliki beberapa keunggulan yaitu penanganan dan 

pemeliharaannya mudah, biaya yang dibutuhkan tidak mahal, umur relatif pendek, 

dan daya adaptasi yang baik. Selain itu fungsi dan bentuk organ, proses biokimia 

dan biofisik antara tikus dan manusia memiliki banyak kemiripan. Sifat-sifat dari 

tikus yang sudah diketahui dengan sempurna inilah yang menjadikan tikus sering 

digunakan dalam penelitian (Nursyah, 2012). 
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2.6.2 Perbandingan Ginjal Tikus Dengan Ginjal Manusia 

 
Tikus     Manusia 

 (Treuting et al, 2017) 

Gambar 2.9  Perbandingan Letak Ginjal Tikus Dengan Manusia 

 

Sistem saluran kemih pada kedua spesies terdiri dari sepasang ginjal dan 

ureter secara bilateral, sebuah vesica urinaria yang terletak di tengah, dan sebuah 

uretra. Ginjal tikus dan manusia terletak di retroperitonial, namun ginjal kanan tikus 

relatif kranial karena bersebelahan dengan lobus kanan hepar; dan ginjal kiri 

terletak lebih caudal. Sedangkan pada manusia, ginjal kanan biasanya sedikit lebih 

rendah (kaudal) dibanding yang kiri (Treuting et al, 2017). 

 
          Tikus       Manusia 

(Treuting et al, 2017) 

Gambar 2.10 Perbandingan Secara Gross Potongan Sagital Ginjal Tikus Dengan 

Manusia 

 

Pada potongan secara sagital, ginjal tikus hanya mempunyai satu lobus 

(unilobular) dengan sebuah papila renalis, serta perbedaan batas antara korteks dan 
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medulla ginjal sangat mudah untuk diamati. Sedangkan pada ginjal manusia 

memiliki beberapa lobus (multilobular) yang masing-masing memiliki papila 

renalis. Perbedaan ini menyebabkan papila renalis tikus langsung meluas bermuara 

ke pelvis renalis sedangkan papila renalis manusia bermuara pada kaliks minor 

terlebih dahulu kemudian akan diteruskan ke kaliks mayor dan pelvis (Treuting et 

al, 2017). 

               
       

 

 

 

 

 

 

 

Tikus        Manusia 

(Treuting et al, 2017) 

Gambar 2.11 Perbandingan Secara Histologis Potongan Sagital Ginjal Tikus 

Dengan Manusia 

 

Kemudian untuk tubulus kontortus proximal diantara dua spesies ini 

mempunyai gambaran histologis dan fungsi yang sama (Treuting et al, 2017). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikus             Manusia 

Tubulus kontortus proksimal  (panah) dan tubulus kontortus distal (kepala panah) 

(Treuting et al, 2017) 

Gambar 2.12 Perbandingan Secara Histologis Bagian Korteks Ginjal Tikus 

Dengan Manusia.
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