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Abstrak 

Minuman kemasan tidak hanya berisi air putih biasa tetapi juga berisi minuman 

berflavor seperti teh, kopi, jus buah, dan jus sayuran, sehingga masyarakat banyak mengkonsumsi 

minuman kemasan gelas karena praktis dan mudah dibeli di toko atau supermarket tanpa 

memperhatikan bahaya kandungannya terhadap kesehatan. Bahan tambahan pangan yang 

terdapat dalam minuman kemasan gelas dapat berbahaya terhadap kesehatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman kemasan gelas terhadap kadar ureum 

darah mencit (Mus musculus) galur Swiss Webster. Penelitian ini merupakan eksperimen dengan 

metode Rancangan Acak Lengkap yang menggunakan sampel 20 ekor mencit jantan, berumur 3-4 

bulan dan berat badan 30-40 g yang terbagi kedalam 4 kelompok, yaitu Placebo merupakan 

kelompok yang hanya diberi air sumur 0,5 ml/20g BB satu kali sehari pada pagi hari selama 14 

hari, P1 merupakan kelompok yang diberi minuman kemasan gelas 0,5 ml/20g BB satu kali sehari 

pada pagi hari selama 14 hari, P2 merupakan kelompok yang diberi minuman kemasan gelas 0,5 

ml/20g BB dua kali sehari pada pagi hari dan siang hari selama 14 hari, dan P3 merupakan 

kelompok yang diberi minuman kemasan gelas 0,5 ml/20g BB tiga kali sehari pada pagi hari, 

siang hari dan sore hari selama 14 hari. Hasil analisa uji non-para metrik dengan metode 

Kruskall Wallis menunjukkan nilai Asym.Sig 0,357>0,05 maka Ho diterima, kesimpulannya 

bahwa pemberian minuman kemasan gelas dengan dosis 0,5 ml/ 20g BB tidak berpengaruh 

terhadap kadar ureum darah mencit (Mus musculus) galur Swiss Webster selama 14 hari. 
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A. PENDAHULUAN 

Minuman kemasan atau disebut juga cup drink tidak hanya berisi air 

putih biasa tetapi kini berisi minuman berflavor seperti teh, kopi, jus buah, dan 

jus sayuran. Sehingga masyarakat lebih banyak mengkonsumsi minuman 

berkemasan karena praktis dan mudah dicari di toko atau di supermarket. 

Perkembangan industri minuman dan makanan yang pesat menyebabkan 

banyak yang menggunakan bahan tambahan makanan (BTM) dalam 

produksinya. Peranan BTM sangatlah besar untuk menghasilkan produk-

produk kemasan. Hal ini dikarenakan senyawa kimia diperlukan dalam 

pengawetan makanan dan minuman misalnya perubahan cara produksi, 

pengemasan, serta konsumsi suatu makanan dan minuman. Jarak waktu ketika 
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makanan dan minuman di produksi  hingga sampai pada konsumen semakin 

panjang dan memungkinkan terdapat mikroorganisme yang membawa 

penyakit (Khomsan, 2006). 

Menurut Raj (2009), mengkonsumsi minuman ringan yang dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit diabetes mellitus, 

kerusakan gigi, osteoporosis, penyakit jantung dan gangguan neurologis. 

Pemeriksaan hati dan ginjal yang diberi minuman ringan pada penelitian 

tersebut menunjukkan adanya peradangan sel hati yang ditunjukkan warna 

kuning dan juga terdapat kerusakan ginjal dalam bentuk peradangan di 

glomerulus sel.  

Zat yang masuk kedalam tubuh akan mengalami absorbsi, 

metabolisme, dan ekskresi. Zat tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui 

berbagai organ ekskresi dalam hal ini adalah ginjal. Ginjal adalah sepasang 

organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas 

(Purnomo, 2011). Meskipun ginjal manusia hanya meliputi sekitar 1% bobot 

tubuh, ginjal menerima sekitar 20% dari darah yang dipompakan dalam setiap 

denyutan jantung (Champbell, 2005).  

Ginjal memiliki banyak fungsi misalnya untuk membersihkan darah 

dan mengatur keseimbangan cairan (Bastiansyah, 2008). Pemeriksaan yang 

sering dilakukan terhadap faal ginjal adalah pemeriksaan kadar kreatinin, 

kadar ureum atau BUN (blood urea nitrogen), dan kliens kreatinin (Purnomo, 

2011). Manifestasi utama perubahan fungsi ginjal adalah efeknya pada 

ekskresi urea dan pada pemeliharaan kesimbangan asam-basa, Na
+
, K

+
,  dan 

air. Meningkatnya kadar urea darah (BUN) dan kreatinin merupakan salah 

satu indikasi kerusakan pada ginjal (Doloksaribu, 2008). Semakin buruk 

fungsi ginjal, semakin tinggi kadar ureum darah. Kadar ureum normal adalah 

kurang dari 40 mg/dl, jika kadar ureum darah sudah lebih dari 150 mg/ dl 

maka dapat mengalami (uremia) keracunan ureum (Nadesul, 2009). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

minuman kemasan gelas terhadap kadar ureum darah mencit (Mus musculus) 

galur Swiss Webster. 
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium hewan Biologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk tempat pemeliharaan hewan percobaan dan 

pemberian perlakuan. Laboratorium Gizi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai tempat uji kadar ureum darah mencit (Mus musculus) galur 

Swiss Webster. Penelitian akan dilakukan selama lima bulan pada bulan 

desember 2012 sampai bulan Mei 2013. 

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Penelitian Acak 

Lengkap (RAL) dengan pola satu faktor yaitu minuman berkemasan gelas 

merek Ale-ale. Penelitian ini dibagi kedalam empat taraf perlakuan dengan 

lima kali ulangan. 

Tabel 3.1. Rancangan percobaan 

No Perlakuan 
Ulangan Ke-  

1 2 3 4 5 

1 Q Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 

2 P1 P1-1 P1-2 P1-3 P1-4 P1-5 

3 P2 P2-1 P2-2 P-3 P2-4 P2-5 

4 P3 P3-1 P3-2 P3-3 P3-4 P3-5 

Keterangan: 

Q : Kelompok placebo yang diberi air sumur dengan dosis 0,5 ml/20 g BB satu kali 

dalam sehari pada pagi hari jam 07.00-08.00 WIB selama 14 hari 

P1 : Kelompok yang diberi minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk dengan  

dosis  = 0,5 ml/20 g BB satu kali dalam sehari pada pagi hari jam 07.00-08.00 

WIB selama 14 hari 

P2 : Kelompok yang diberi minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk dengan 

dosis  = 0,5 ml/20 g BB dua kali dalam sehari pada pagi hari jam 7-8 WIB dan 

siang hari 12.00-13.00 WIB selama 14 hari 

P3 : Kelompok perlakuan yang diberi minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa 

jeruk dengan dosis  = 0,5 ml/20 g BB tiga kali dalam sehari pada pagi hari jam 7-

8 WIB, siang hari 12.00-13.00 WIB, dan sore hari 17.00-18.00 WIB selama 14 

hari 

Penentuan dosis berdasarkan dosis manusia dengan berat badan 

70kg dikonversikan kepada mencit (berat badan 20 g) menggunakan tabel 

konversi Laurence-Bacharach (1964) dengan faktor konversi 0,0026 

(Ngatidjan, 1991 dalam Ginanjar, 2012). Jika dosis minuman kemasan 

gelas dalam satu cup adalah 200 ml pada manusia yang diperkirakan 

dikonsumsi, maka konversi dosis minuman kemasan gelas yang diberikan  

pada mencit adalah  = 0,0026 x 200 ml/ hari = 0,52 ml/ hari.  Volume 
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cairan maksimal yang dapat diberikan per-oral pada mencit adalah 

1ml/20g BB (Ngatidjan, 1991 dalam ginanjar 2012) dan takaran 

pemberian tidak disarankan melebihi setengah dari volume maksimalnya.  

Berdasarkan asumsi pada manusia yang mengkonsumsi minuman 

kemasan gelas dalam satu cup 200 ml, maka dosis pemberian minuman 

kemasan gelas yang setara dengan manusia jika dikonversikan pada 

mencit adalah 0,5 ml/20 g BB mencit. Dosis yang diberikan pada tiap 

mencit berbeda-beda dilihat dari berat badan mencit. 

1. Tahap  Penelitian 

a. Persiapan hewan uji 

Mencit di aklimasi selama tiga hari di Laboratorium 

Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setelah di 

aklimasi dengan lingkungan yang baru. Selama dalam 

pemeliharaan mencit diberi makan dan minum secara ad libitum. 

Untuk menghindari bias terhadap berat badan  maka dilakukan 

penimbangan mencit sebelum aklimasi, sebelum mendapat 

perlakuan dan sesudah perlakuan yang kemudian dimasukkan 

kedalam tabel berat badan rata-rata mencit. 

b. Pengelompokkan hewan uji 

Hewan uji dikelompokkan menjadi tiga kelompok secara 

random, dan masing-masing kelompok terdiri dari lima mencit. 

Besar sampel penelitian sesuai dengan kriteria WHO (1993) dalam 

Jean Rischa (2010), yaitu minimal lima ekor dalam setiap 

perlakuan, oleh karena terdapat empat kelompok perlakuan dengan 

jumlah lima ekor setiap perlakuan maka dibutuhkan 20 ekor mencit 

untuk satu kali ulangan. Adapun pengelompokkan hewan uji 

adalah sebagai berikut: 

1) Q : Kelompok placebo yang diberi air sumur dengan dosis 0,5 ml/20 g BB 

satu kali dalam sehari pada pagi hari jam 07.00-08.00 WIB selama 14 hari 

2) P1 : Kelompok yang diberi minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa 

jeruk dengan  dosis  = 0,5 ml/20 g BB satu kali dalam sehari pada pagi hari 

jam 07.00-08.00 WIB selama 14 hari 

3) P2 : Kelompok yang diberi minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa 

jeruk dengan dosis  = 0,5 ml/20 g BB dua kali dalam sehari pada pagi hari 
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jam 07.00-08.00 WIB pada pagi hari jam 07.00-08.00 WIB dan siang hari 

12.00-13.00 WIB selama 14 hari 

4) P3 : Kelompok perlakuan yang diberi minuman kemasan gelas merek Ale-

ale rasa jeruk dengan dosis  = 0,5 ml/20 g BB tiga kali dalam sehari pada 

pagi hari jam 07.00-08.00 WIB, siang hari 12.00-13.00 WIB dan sore hari 

17.00-18.00 WIB selama 14 hari 

c. Tahapan pengujian kadar ureum darah 

Urea dihidrolisis dengan adanya air dan urease sehingga 

menghasikan amonia dan karbondioksida. Pada modifikasi 

Barthelot ion ammonium bereaksi dengan hypochlorite dan 

salisilat memberikan warna biru. Reaksi kimia dari perubahan 

2NH3 + CO2 yang terjadi sebagai berikut: 

2 NH3 + CO2  H2N      C      NH2 + H2O 

           O 

a) Mengambil sampel serum darah mencit 

Pengambilan darah dilakukan dari vena lateralis ekor 

mencit dengan cara membersihkan ekor dengan menggunakan 

alkohol yang digosok dari pangkal ujung ekor agar darah 

tampak jelas. 

b) Uji kadar ureum darah 

Pengujian kadar ureum darah menggunakan uji 

Bertholet dengan alat spektrofotometer (Boehringer 4010). 

Darah diambil dengan menggunakan mikro-hematokrit 

sebanyak 2 ml dimasukkan ke eppendorf yang diberi EDTA 

0,01 gram. Kemudian centrifuge dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 10 menit. Serum diambil dengan menggunakan 

mikropipet sebanyak 10 micron (0,01 ml) dimasukkan pada 

vacutainer, kemudian ditambah dengan larutan reagent warna I, 

1000 micron/1 ml dengan menggunakan  mikropipet dan 

ditambah dengan larutan reagen warna II 1000 micron/1 ml 

dengan menggunakan mikropipet. Setelah itu, diinkubasi 

selama 5 menit dengan temperature 37
0
 C. Proses terakhir 

adalah membaca pada spektrofotometer (Boehringer 4010) 

dengan panjang gelombang 578. F 80. Semakin pekat warna 
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yang diperoleh maka hasilnya menunjukkan kadar ureum 

tinggi. 

Komposisi dari reagen I yaitu Buffer fosfat 120 

mmol/L, Natrium salisilat 60 mmol/L, Natrium nitroprusid 5 

mmol/L dan komposisi dari reagen II yaitu Buffer fosfat 120 

mmol/L, Natrium hidroksida 400 mmol/L, Natrium 

hypochlorite 10 mmol/L.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program computer 

SPSS (Statistic Product and Service Solution ) 17.0 for Windows dengan 

uji statistik Non-Parametrik Several Independent Test dengan tipe uji 

Kruskal-Wallis H, dikarenakan sebaran data (sampel) rataan kadar ureum 

darah tidak homogen.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian uji kadar ureum darah pada Mencit          

(Mus musculus) galur Swiss webster dengan pemberian minuman kemasan 

gelas merek Ale-ale rasa jeruk dengan dosis 0,5 ml/ 20 g BB Mencit dan air 

sumur dosis 0,5 ml/ 20g BB Mencit selama 14 hari tersaji  pada tabel 3.1.  

Tabel 4.1. Rata-rata Kadar Ureum Darah Mencit (Mus musculus) Swiss Webster dengan  

Pemberian Minuman Kemasan Gelas Merek Ale-ale dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit 

Kelompok Dosis minuman 
Kadar Rata-rata Ureum 

darah (mg/dl) 

Placebo  
Air sumur 

(0,5 ml/ 20 g BB Mencit 1x/hari) 
34,22 ± 3,47 

Perlakuan 1 
Ale-ale rasa jeruk  

(0,5 ml/ 20 g BB Mencit 1x/hari) 
36, 69 ± 0,42 

Perlakuan 2 
Ale-ale rasa jeruk 

(0,5 ml/ 20 g BB Mencit 2x/hari ) 
36,14 ± 1,03 

Perlakuan 3  
Ale-ale rasa jeruk 

(0,5 ml/ 20 g BB Mencit 3x/hari ) 
36,59 ± 1,79 

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat rata-rata kadar ureum darah mencit 

tertinggi pada kelompok perlakuan 1 (36,69 mg/dl) dan terendah pada 

kelompok placebo (34,22 mg/dl). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian 

minuman kemasan gelas merek Ale-ale berpengaruh terhadap kadar ureum 

darah mencit (Mus musculus). 
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Gambar 2.1. Rataan kadar ureum darah mencit pada setiap keompok perlakuan  

Hasil yang diperlihatkan pada gambar 2.1.  menunjukkan bahwa 

kelompok perlakuan 1 lebih tinggi daripada kelompok perlakuan 3, perlakuan 

2 dan Placebo. Rerata kadar ureum darah kelompok 1 (36,69 mg/dl), 

perlakuan 3 (36,58 mg/dl), perlakuan 2 (36,14 mg/dl) dan placebo (34,22 

mg/dl).  

Untuk mengetahui sebaran data (sampel) berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakuan dengan bantuan uji Normalitas dilihat dari Kolmogorov-

Smirnov pada taraf signifikansi 5% dan dikatakan normal jika nilai Sign 

(signifikansi) > 0,05. Uji normalitas data hasil kadar ureum darah melalui 

perhitungan SPSS versi 17.0 tersaji pada tabel 4.2 

Tabel 4.2. Hasil analisa normalitas sebaran data (sampel) Kadar Ureum Darah Mencit              

(Mus musculus) galur Swiss Webster dengan Pemberian Minuman Kemasan Gelas 

Merek Ale-ale rasa jeruk dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit. 

Tests of Normality 

 
Perlakuan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Placebo .330 5 .078 .762 5 .038 

 Perlakuan 1 .165 5 .200
*
 .975 5 .908 

 Perlakuan 2 .312 5 .125 .827 5 .133 

 Perlakuan 3 .189 5 .200
*
 .921 5 .537 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan tabel 4.2. maka dapat disimpulkan bahwa dari semua 

perlakuan menunjukkan nilai Signifikansi lebih dari 5% (P > 0,05), yang 

artinya bahwa sebaran data (sampel) kadar ureum darah berdistribusi normal. 
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Untuk mengetahui sebaran data (sampel) mempunyai variansi yang 

sama atau tidak dapat dilakuan dengan bantuan uji homogenitas dilihat dari 

pada taraf signifikansi 5% dan dikatakan homogen jika nilai Sig (signifikansi) 

> 0,05. Uji Homogenitas data hasil kadar ureum darah melalui perhitungan 

SPSS versi 17.0 tersaji pada tabel 4.3 

Tabel 4.3. Hasil analisa homogenitas sebaran data (sampel) Kadar Ureum Darah Mencit          

(Mus musculus) galur Swiss Webster dengan Pemberian Minuman Kemasan Gelas 

Merek Ale-ale rasa jeruk dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit. 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Based on Mean 4.176 3 16 .023 

Based on Median 1.020 3 16 .410 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.020 3 5.299 .454 

Based on trimmed mean 3.766 3 16 .032 

Hasil yang diperlihatkan pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa nilai 

Signifikansi kurang dari 5% (0,023<0,05), yang artinya bahwa sebaran data 

(sampel) kadar ureum darah tidak homogen.  

Berdasarkan sebaran data (sampel) kadar ureum darah berdistribusi 

tidak homogen maka dilanjutkan dengan uji Non-Parametrik menggunakan 

Several Independent Test untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman 

kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk terhadap kadar ureum darah mencit 

pada taraf signifikansi 5% (Sig>0,05). Adapun hasil uji Non-Parametrik 

Several Independent Test dengan tipe uji Kruskal-Wallis H tersaji pada tabel 

4.4.  

Tabel 4.4. Hasil uji Kruskal-Wallis H terhadap Kadar Ureum Darah Mencit (Mus musculus) 

Swiss Webster dengan Pemberian Minuman Kemasan Gelas Merek Ale-ale rasa 

jeruk dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit. 

 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 

 

 

 

 

 

 Perlakuan N Mean Rank 

Hasil  

Placebo 5 6.80 

Perlakuan 1 5 13.40 

Perlakuan 2 5 10.60 

Perlakuan 3 5 11.20 

Total 20  
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Test Statistics 

 Hasil 

Chi-Square 3.321 

Df 3 

Asymp.Sig .357 

a. Kruskal wallis test 

b. Grouping variable: perlakuan 

 

Berdasarkan tabel 4.4. diperoleh nilai Asymp.Sig. = 0,357, oleh karena 

nilai Asymp.Sig (0,357 > 0,05) maka Ho diterima. Kesimpulannya bahwa 

pemberian minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk dengan dosis 0,5 

ml/ 20g BB tidak berpengaruh terhadap kadar ureum darah mencit (Mus 

musculus) galur Swiss Webster selama 14 hari.  

Pada dasarnya ureum merupakan hasil metabolisme protein yang 

dibuat oleh hati. Hati berfungsi menetralkan racun dengan mengeluarkan suatu 

senyawa asam amino ornitin yang akan bergabung dengan senyawa lain untuk 

membentuk ureum. Setelah ureum terbentuk, ureum berdifusi dari sel hati 

masuk kedalam cairan tubuh dan diekskresikan oleh ginjal (Guyton, 2008). 

Nilai normal ureum orang dewasa adalah 5-25 mg/dl, pada anak 5-20 mg/dl, 

dan pada bayi 5-15 mg/dl.  

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa konsumsi minuman 

kemasan gelas dapat mengganggu kesehatan. Menurut Raj (2009), 

mengkonsumsi minuman kemasan ringan dapat menyebabkan berbagai 

masalah kesehatan seperti penyakit diabetes mellitus, kerusakan gigi, 

osteoporosis, penyakit jantung dan gangguan neurologis. Dalam penelitian 

tersebut ditemukan adanya peradangan pada sel hati dan terdapat kerusakan 

pada ginjal dalam bentuk peradangan di glomerulus sel.  
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Pada komposisi bahan minuman gelas Ale-ale terdapat kandungan 

natrium siklamat 20 mg/200 ml, Assesulfam-K 18 g/200 ml, Natrium benzoat 

dan tartrazin. Penggunaan bahan tambahan pangan tersebut masih dibawah 

nilai ambang batas maksimum penggunaan. Menurut Fachruddin (2003), batas 

maksimum penggunaan Natrium benzoat menurut Permenkes RI No. 

722/Menkes/Per/IX/88 adalah 1 gr/kg sedangkan batas maksimum 

penggunaan pewarna tartrazin adalah 200 mg/kg. Batas siklamat yang 

dianggap aman oleh manusia adalah 11 mg/kg berat badan/hari (Astawan, 

2004). Jadi minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk masih dalam 

batas aman untuk dikonsumsi apabila dikonsumsi secara berlebihan  
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