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KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 
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Monosodium glutamate yang dikonsumsi akan terurai menjadi bentuk 

aslinya yaitu asam glutamat. Asam glutamat yang terkandung dalam MSG 

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). Proses tersebut dapat menyebabkan stress oksidatif bagi tubuh dimana 

terjadi ketidak seimbangan antara jumlah radikal bebas dengan jumlah antioksidan 

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

peningkatan Reactive Oxygen Species (ROS) yang mengakibatkan terjadi 

kerusakan DNA dan RNA, peningkatan peroksidasi protein, dan peningkatan 

peroksidasi lipid (Sayuti, Kesuma, dan Yenrina, 2015). Kerusakan tersebut dapat 

menimbulkan masalah pada tingkat sel, seperti kerusakan mitokondria. 

Mitokondria merupakan tempat terjadinya pembentukan adenosin trifosfat (ATP). 

Oleh karena itu, kerusakan pada mitokondria mengakibatkan terganggunya dan 

terjadi penurunan produksi ATP yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Penurunan 

produksi ATP ini menginduksi pemograman kematian sel penyusun tubulus ginjal, 

sehingga munculah kerusakan sel (Suarjaya, Bisri, dan Wargahadibrata, 2012). 

Kerusakan sel menyebabkan pergeseran cairan ekstraseluler masuk ke dalam sel, 

sehingga terjadi kelonggaran epitel penyusun tubulus proksimal yang 

mempermudah masuknya berbagai macam komponen ke dalam sel penyusun 

tubulus. Pergeseran ini menyebabkan pembengkakan sel epitel tubulus kontortus 

proksimal atau yang disebut dengan cloudy swelling (degenerasi albuminosa). 

Kemudian terjadilah degenerasi lumen tubulus yang ditandai dengan penyempitan 

hingga penutupan lumen tubulus kontortus proksimal. Semua proses diatas pada 
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akhirnya dapat menyebabkan perubahan struktur maupun penurunan fungsional 

ginjal yang berakibat menjadi kerusakan ginjal (Zulfiani, Ilyas, dan Hutahaean, 

2013; Mohammadi S et al, 2015; Amjad et al, 2017). 

Namun, ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) yang mengandung 

berbagai senyawa alami seperti tinggi flavonoid, fenolik & alkaloid, saponin, serta 

vitamin C sebagai antioksidan alami. Flavonoid berperan sebagai penangkap 

radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil yang dapat menyumbangkan 

elektronnya kepada molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan seperti 

radikal bebas sehingga flavonoid berperan penting dalam menghambat peningkatan 

radikal bebas dalam tubuh. Fenolik berperan dalam menetralkan lipid dari radikal 

bebas dan mencegah dekomposisi hidroperoksida menjadi radikal bebas. Saponin 

merupakan senyawa antioksidan yang dapat 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) 

3.2 Hipotesis 

 Ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) berpengaruh dalam menurunkan 

persentase degenerasi lumen tubulus kontortus proksimal ginjal  tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi MSG.
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