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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Gagal ginjal akut (GGA) adalah penurunan cepat dan tiba-tiba atau 

parah pada fungsi filtrasi ginjal. Kondisi ini biasanya ditandai oleh 

peningkatan konsentrasi kreatinin serum atau azotemia (Awdishu & Wu, 

2017). Perubahan akut pada kadar serum kreatinin dikaitkan dengan 

peningkatan mortalitas (Kang HR, et al., 2017). Gangguan pada fungsi 

ginjal dapat diketahui melalui pengukuran beberapa bahan-bahan hasil 

metabolisme diantaranya adalah ureum dan kreatinin (Guyton  & Hall, 

2014).  

Kejadian GGA dalam populasi yang dirawat di rumah sakit 

berdasarkan kriteria KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcome) 

adalah 19,4% di Asia Timur, 7,5% di Asia Selatan, 31,0% di Asia 

Tenggara, 9,0% di Asia Tengah, dan 16,7% di Asia Barat. Mortalitas dari 

pasien GGA adalah 36,9% di Asia Timur, 13,8% di Asia Selatan, dan 

23,6% di Asia Barat. Sedangkan di Indonesia menurut Indonesia Renal 

Registry 2013 pada tahun 2013 sebanyak 499.800 penduduk Indonesia 

menderita penyakit gagal ginjal akut dan pada tahun 2017 sebanyak 2.375 

penduduk Indonesia yang menderita gagal ginjal akut (Indonesia Renal 

Registry, 2017) 
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Penyebab gagal ginjal akut diklasifikasikan kedalam 3 hal, antara 

lain: gangguan pre-renal atau hemodinamik, intrinsik yaitu kerusakan 

struktural pada ginjal, dan postrenal yaitu obstruksi aliran urin. Gagal 

ginjal dengan penyebab intrinsik yaitu cidera intrinsik ginjal termasuk 

kerusakan glomerulus, tubulus, intersisiel, dan pembuluh darah. Kondisi 

ini dapat disebabkan oleh suatu penyakit dan obat-obatan. Sistem 

kekebalan tubuh berperan penting dalam gangguan glomerulus, cedera 

interstitial, dan cedera vaskular. Obat-obatan yang menyebabkan cedera 

intrinsik dapat menyebabkan nefrotoksik , atau obat tersebut dapat 

merangsang respons imun. Dalam beberapa kasus, obat-obatan dapat 

menyebabkan cedera melalui lebih dari satu mekanisme misal cedera 

tubular dan cedera intersisiel  (Awdishu & Wu, 2017) 

 Gagal ginjal akut dapat disebabkan oleh pengunaan obat-obatan, 

salah satunya adalah kotrimoksazol. Efek samping dari kotrimoksazol 

apabila digunakan dalam dosis berlebih ialah dapat menyebabkan 

terjadinya gagal ginjal akut  (Phazayattil GS & Shirali AC , 2014). 

Kotrimoksazol dapat terkonsentrasi di korteks ginjal dan sel-sel tubulus 

proksimal yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan menyebabkan 

penurunan kapasitas antioksidan ginjal  (Elias, Geoffrey, & Oputiri, 2014).  

Peningkatan radikal bebas dan ROS (Reactive Oxygen Species) akan 

menyebabkan terjadinya kematian sel dimana isi-isi sel yang keluar akan 

berikatan dengan protein fibronektin didalam lumen tubular hal ini akan 

menyebabkan penyumbatan sehingga kreatinin dan ureum tidak dapat 

dikeluarkan dengan dengan baik (Phazayattil GS & Shirali AC , 2014). 
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Penelitian lain mengatakan bahwa pemberian kotrimoksazol pada 

573 pasien yang memenuhi kriteria inklusi, 64 pasien (11,2%) mengalami 

peningkatan kreatinin dan ureum serum yang memenuhi kriteria untuk 

gagal ginjal akut (GGA), dan 5 pasien tambahan (0,9%) mengalami 

peningkatan hanya pada kreatinin serum (Phazayattil GS & Shirali AC , 

2014). Dalam penelitian Mozaffari & Rashidi (2007) dilakukan pada tikus 

yang diinduksi kotrimoksazol ada peningkatan yang cukup besar pada 

kreatinin dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kadar ureum yang secara 

histologis  menunjukkan nefritis intersisiel dimana investigasi statistik 

menunjukkan bahwa sekitar 15% dari kasus menyebabkan gagal ginjal 

akut. 

Masyarakat Indonesia  memanfaatkan kekayaan alam seperti 

tanaman digunakan sebagai bahan obat-obatan herbal, salah satunya 

adalah kurma (Phoenix dactylifera)  sebagai antioksidan dengan bahan 

aktif senyawa fenol dan flavonoid digunakan untuk mengobati gagal ginjal 

akut (Sani IH et al, 2015). Kurma memiliki peran penting dalam netralisasi 

radikal bebas dan akhirnya menekan berbagai jenis perkembangan 

penyakit (Rahmani, et al., 2014). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurma memiliki 

konsentrasi polifenol tertinggi di antara buah-buahan kering. Kurma Ajwa 

memiliki kandungan polifenol sebanyak 455,88 mg / 100 g adalah yang 

tertinggi dibandingkan dengan verities lain seperti sukkari (377,66 mg / 

100 g) dan khalas (238,54 mg) / 100 g). Aktivitas antioksidan dari 

flavonoid  dan fenol dalam senyawa polifenol adalah hasil dari sifat 
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redoksnya, yang dapat berperan penting dalam menyerap dan menetralkan 

radikal bebas. Kurma merupakan sumber antioksidan yang baik karena 

mengandung flavonoid sebanyak 2,78mg/100gram  (Khalid, et al., 2017) 

dan senyawa fenol dengan kuantitas 3942 mg / 100 g dan konstituen 

antioksidan 80400 μmol / 100 g (Rahmani, et al., 2014). 

Terdapat penelitian terhadap tikus yang nefrotoksisitas obat yang 

diberi buah kurma menunjukkan secara signifikan mengurangi 

peningkatan kreatinin plasma dan konsentrasi urea dan memperbaiki 

kerusakan tubular proksimal. Kandungan didalam kurma yang 

dimanfaatkan untuk mengobati gagal ginjal akut adalah flavonoid dan 

fenolik dalam senyawa polifenol. Dari penelitian tersebut buah kurma 

diketahui memiliki kandungan flavonoid dan fenolik yang berkhasiat 

sebagai pelindung organ ginjal dari senyawa toksik atau dikenal dengan 

neproprotektif. Kandungan polifenol tertinggi buah kurma terdapat pada 

varietas Ajwa (Rahmani, et al., 2014). 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak kurma (Phoenix 

dactylifera) varietas Ajwa terhadap kadar kreatinin dan ureum serum tikus 

putih jantan galur wistar yang diinduksi kotrimoksazol. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak kurma (Phoenix dactylifera)varietas 

Ajwa terhadap kadar kreatinin dan ureum serum tikus putih jantan galur 

wistar yang diinduksi kotrimoksazol? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak kurma (Phoenix dactylifera) varietas 

Ajwa terhadap penurunan kadar kreatinin dan ureum serum tikus 

putih jantan galur wistar yang diinduksi kotrimoksazol. 

1.3.2. Tujuan  Khusus 

1. Mengetahui kadar ureum dan kreatinin pada tikus putih jantan 

galur wistar setelah diinduksi kotrimoksazol dan pemberian 

ekstrak kurma varietas Ajwa. 

2. Mengetahui dosis  minimal ekstrak kurma (Phoenix 

dactylifera) varietas Ajwa yang berpengaruh sebagai 

nefroproteksi terhadap kadar kreatinin dan ureum serum pada 

tikus putih jantan galur wistar yang di induksi kotrimoksazol. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar teori untuk 

mengembangkan ekstrak kurma (Phoenix dactylifera) varietas 

Ajwa untuk menurunkan kadar kreatinin dan ureum serum sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat klinis 

Memberi informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam 

ekstrak kurma (Phoenix dactylifera)varietas Ajwa yang mampu 

menurunkan kadar kreatinin dan ureum serum. 
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1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Memperkaya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang 

kandungan ekstrak kurma (Phoenix dactylifera)varietas Ajwa 

sebagai upaya yang dilakukan pada masyarakat yang menderita 

gagal ginjal untuk mencegah semakin meningkatnya kadar ureum 

dan kreatinin serum. 
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