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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Nefropati diabetik (ND) merupakan komplikasi mikrovaskular penyakit 

diabetes melitus yang terjadi pada pembuluh darah halus (kecil). Nefropati 

diabetik adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal dan kematian tertinggi 

diantara semua komplikasi diabetes melitus (Hendromartono, 2009). Bahkan pada 

keadaan komplikasi nefropati diabetik, penderita melakukan dialisis kronis atau 

transplantasi ginjal sebagai tahap akhir dari kerusakan ginjal. Menurut Subroto 

(2006), diperkirakan prevalensi diabetes melitus akan meningkat hingga 21,3 juta 

jiwa. Prevalensi ini akan terus meningkat di seluruh dunia dari 6% menjadi 10%, 

karena banyak ditemukannya kasus-kasus baru pada penyakit ini. Karena itu 

kenaikan angka morbiditas maupun mortalitas semakin meningkat dari waktu ke 

waktu (Lee et al., 2003; ADA, 2011).  

Pada keadaan hiperglikemik yang tidak terkontrol, dapat memicu 

hiperfiltrasi dan hipertrofi ginjal yang mengakibatkan area filtrasi glomerulus 

berkurang. Perubahan tersebut menyebabkan fungsi ginjal terganggu menjadi 

glomerulosklerosis dan berakhir ke gagal ginjal (Probosari, 2013; Waspadji, 

2009). Parameter terjadinya kerusakan fungsi ginjal pada nefropati diabetik yaitu 

peningkatan konsentrasi serum kreatinin (Hendromartono, 2009), dan peningkatan 

Blood Urea Nitrogen (BUN) (Wulandari et al., 2012). Maka dibutuhkan strategi 

untuk menurunkan resiko atau memperlambat progresifitas kerusakan ginjal pada 

nefropati diabetik yaitu dengan melakukan penatalaksanaan diet yang tepat untuk 

mempertahankan status gizi optimal, mengendalikan glukosa darah, lipida darah, 

tekanan darah, asupan protein dan antioksidan (Hakim dan Ayustaningwarno, 

2003). Sumber antioksidan alami dapat menetralkan ROS (Reactive Oxidative 

Species) yang merupakan oksidan berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai 

macam penyakit  (Nam et al., 2004). Ekstrak etanol bekatul beras hitam memiliki 

aktivitas antioksidan karena kandungannya yaitu antosianin (Kaneda et al., 2006). 

Senyawa antioksidan yang dimiliki bekatul beras hitam bekerja dengan cara 
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mengikat radikal bebas didalam tubuh sehingga terjadi keseimbangan antara 

oksidan dan antioksidan (Miller,1996).  

Antosianin biasanya ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan bunga 

sebagai pewarna cerah alami termasuk merah, biru dan ungu yang memiliki sifat 

bioaktif seperti memperbaiki keadaan hiperglikemik (Kong dan Lee, 2010; 

Jayaprakasam et al., 2005). Untuk mencegah progesifitas nefropati diabetik 

dilakukan pengendalian kadar glukosa darah (ADA, 2013) dan kandungan bekatul 

beras hitam yaitu antosianin memiliki efek memperbaiki keadaan hiperglikemik 

(Kaneda et al., 2006). Sehingga diharapkan dengan adanya antosianin di bekatul 

beras hitam dapat mengendalikan kadar glukosa darah dan menghambat 

progesifitas nefropati diabetik dengan menurunkan kadar BUN dan serum 

kreatinin. Telah dibuktikan oleh Ling et al., (2012), kandungan yang sama dari 

jagung ungu, yaitu antosianin dapat memperbaiki keadaan glomerulosklerosis 

yang ditandai dengan disfungsi filtasi ginjal pada perlakuan diabetes. Sebagai 

dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan 

penelitian mengenai kemampuan perbaikan fungsi ginjal setelah pemberian 

ekstrak etanol bekatul beras hitam pada tikus nefropati diabetik.  

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana profil kadar BUN dan serum kreatinin pada tikus nefropati diabetik 

setelah pemberian ekstrak etanol bekatul beras hitam? 

 

C. Tujuan Masalah 

Untuk mengetahui profil kadar BUN dan serum kreatinin pada tikus nefropati 

diabetik setelah pemberian ekstrak etanol bekatul beras hitam. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Beras Hitam 

Beras hitam merupakan beras berwarna yang dianggap sebagai makanan 

kesehatan (Park et al., 2008) yang telah terbukti memiliki sifat bioaktif (Kong dan 

Lee, 2010). Beras hitam mengandung antosianin yang merupakan pewarna alami 
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yang termasuk dalam flavonoid dan digunakan sebagai antioksidan (Chen et al., 

2006). Antioksidan merupakan senyawa atau molekul yang dapat mencegah 

proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas (Sulandi, 2014). 

a. Bekatul Beras Hitam 

Keberadaan bekatul di Indonesia tersedia melimpah sejalan dengan adanya 

produksi beras.  Hanya saja pemanfaatan pada bekatul beras masih belum optimal 

(Maharani et al, 2011). Bekatul merupakan produk sampingan dari proses 

penggilingan padi. Pada bekatul berisi beberapa phytochemical tingkat tinggi yang 

memiliki potensi aktivitas antioksidan (Lee et al., 2008). Menurut Astawan (2009) 

dalam kutipan Wardani (2010) bahwa bekatul merupakan lapisan sebelah dalam 

butiran beras (lapisan aleuron/kulit ari) dan sebagian kecil endosperma berpati. Di 

Indonesia dedak dihasilkan pada proses penyosohan pertama dan bekatul pada 

proses penyosohan kedua. Secara umum, beras memiliki beberapa bagian 

termasuk pericarp, seed coat, nucellus, dan aleuron (Moongngarma, et al.,2012). 

b. Kandungan Kimia Bekatul Beras Hitam 

Menurut Zhang et al., (2010), bekatul beras hitam memiliki kandungan 

antosianin, cyanidin-3-glukosida, cyanidin-3-rutinosida dan peonidin-3-glukosida. 

Antosianin biasanya ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran sebagai pewarna 

alami memiliki sifat bioaktif (Kong dan Lee, 2010). Total aktivitas antioksidan 

dari bekatul beras hitam berhubungan dengan kandungan total fenolik dan total 

flavonoid. Selain itu mengandung karotenoid (α-karoten, β-karoten, likopen, 

lutein, dan zeazanthin), γ-oryzanol, tokoferol, tokotrienol, polifenol (asam ferulat 

dan asam lipoat), pitosterol (β-sitosterol, campesterol, dan stigmasterol), asam 

amino esensial (triptofan, histidin, metionin, sistein, dan arginin), dan 

mikronutrien (misalnya, magnesium, kalsium, fosfor, mangan, dan vitamin B9) 

(Ryan, 2011).   

 
Gambar 1. Struktur Kimia Antosianin 
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c. Aktivitas Bekatul Beras Hitam 
Bekatul beras hitam memiliki aktivitas seperti menghambat stress oksidatif 

seluler, menghambat peroksidasi lipid (Choi et al., 2012), mengurangi resiko 

kardiovaskuler (Cicero dan Derosa, 2005), mengurangi LDL (low-density 

lipoprotein), dan antiinflamasi (Nontasana et al., 2012). Antosianin dapat 

mencegah pemotongan untai DNA superkoil yang disebabkan oleh Reactive 

Oxidative Species (khususnya radikal peroksida dan radikal hidrosil) (Hu et al., 

2003).  

2. Nefropati Diabetik 

Nefropati diabetik merupakan salah satu komplikasi mikrovaskuler 

(pembuluh darah kecil) diabetes melitus. Sindrom klinik yang dialami penderita 

nefropati diabetik ditandai dengan laju filtrasi glomerulus, penurunan yang 

progresif, tekanan darah arteri meningkat (ADA, 2013). Parameter yang dapat 

digunakan sebagai penanda nefropati diabetik adalah kenaikan kadar serum 

kreatinin (Hendromartono, 2009) dan kenaikan kadar BUN (Martini et al., 2010). 

Untuk membuat hewan uji dalam kondisi nefropati dibutuhkan suatu agen 

diabetogenik yaitu aloksan. Mekanisme aloksan yaitu merusak sel beta pankreas 

dengan mengalami siklus reduksi oksidasi membentuk radikal superoksida dan 

hidrogen peroksida atau radikal bebas (Szkuldelski, 2001). Modifikasi tersebut 

memicu ketidakseimbangan antara antioksidan dan peningkatan produksi radikal 

bebas sehingga menimbulkan stress oksidatif (Nuttal et al., 1999). Stres oksidatif 

berperan penting dalam perkembangan nefropati diabetik (Ha dan Lee, 2001). 

a. Etiologi 

Menurut Hendromartono (2009) bahwa faktor-faktor etiologi dapat timbul 

pada penderita nefropati diabetik yaitu kadar gula darah kurang terkendali (Gula 

Darah Puasa (GDP) >140-160 mg/dL, faktor keturunan (genetis), terjadi kelainan 

hemodinamik (tekanan intraglomerulus meningkat, aliran darah ginjal, dan laju 

filtrasi meningkat), hipertensi sistemik, sindroma metabolik (sindrom resistensi 

insulin), peradangan, permeabilitas pembuluh darah berubah, protein/lemak/ 

karbohidrat mengalami kelainan metabolisme, dan hiperlipidemia. 
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b. Patofisiologi  

Peningkatan kadar glukosa yang menahun pada penderita komplikasi 

diabetes melitus terhadap membran ginjal dapat menjadi 2 jalur: 

1) Jalur metabolisme: hiperfiltrasi merupakan tahap awal dari laju kerusakan 

ginjal dari mekanisme patogenik. Glomerulus akan berubah fungsi dan  

menjadi hiperfiltrasi, sehingga lambat laun nefron akan menjadi sklerosis. 

Hiperglikemia kronik dapat menyebabkan glikasi nonenzimatik asam amino 

dan protein. Awalnya secara non-enzimatis glukosa akan berikatan dengan 

asam amino menjadi AGE’s (advance glycosilation end-products). AGE’s 

sebagai perantara kegiatan seluler yaitu ekspresi adhesi molekul berperan 

dalam penarikan sel-sel mononuklear, dan terjadi pada hipertrofi sel. Maka 

dengan peningkatan AGE’s akan menimbulkan kerusakan pada glomerulus 

ginjal (Cooper, 2001). 

2) Jalur hemodinamik: peningkatan kadar glukosa darah dapat menimbulkan 

kelainan pada sel endotel pembuluh darah, dengan diawali peningkatan hormon 

vasoaktif seperti angiotensin II, yang berperan dalam perjalanan nefropati 

diabetik. Angiotensin II berperan baik secara hemodinamik maupun non-

hemodinamik. Peranan tersebut antara lain merangsang vasokontriksi sistemik, 

meningkatkan tahanan kapiler arteriol glomerulus, pengurangan luas 

permukaan filtrasi, stimulasi protein matriks ekstra selular, serta stimulasi  

chemokines yang bersifat fibrogenik (Cooper, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Patogenesis Nefropati Diabetik (Cooper, 2001) 
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c. Karakteristik 

Secara histologis, karakteristik dari nefropati diabetik adalah membran 

basalis menebal, terjadi ekspansi mesangium (berupa akumulasi matriks ekstra 

seluler: kolagen tipe IV mengalami penimbunan, fibronektin dan laminin), yang 

selanjutnya akan terjadi glomerulosklerosis noduler dan difus, hyalinosis arteriolar 

aferen dan eferen, serta fibrosis tubulo-interstial (Hendromartono, 2009). 

3. Pemeriksaan Fungsi Ginjal 

Ginjal mempunyai fungsi bermacam-macam termasuk filtrasi glomerulus, 

reabsorbsi dan sekresi dari tubulus, pengenceran dan pemekatan urin, pengasaman 

urin, serta memproduksi dan memetabolisme hormon (Sherwood, 2001). Untuk 

mengetahui tentang penurunan fungsi ginjal yaitu salah satunya dengan analisis 

darah pada serum urea, asam urea, kreatinin (Agarwala, 2005). 

Ureum dan kreatinin merupakan produk metabolisme yang sangat 

bergantung pada filtrasi glomerulus untuk ekskresinya, sehingga keduanya akan 

terakumulasi di darah jika fungsi ginjal terganggu. Konsentrasi zat-zat tersebut 

sebanding dengan meningkatnya jumlah penurunan nefron fungsional (Roesli, 

2007). 

a. Blood Urea Nitrogen (BUN) 

Ureum merupakan produk nitrogen terbesar yang dibentuk di dalam hati 

dan dikeluarkan melalui ginjal. Urea adalah nitrogen yang berisi hasil akhir 

katabolisme dari protein (Leflet Urea FS). Konsentrasi ureum dalam plasma darah 

terutama menggambarkan keseimbangan antara katabolisme protein dan 

pembentukan urea serta eksresi urea oleh ginjal (Wahyono et al., 2007). 

Umumnya dinyatakan sebagai kandungan nitrogen molekul yaitu nitrogen urea 

darah/BUN (Blood Urea Nitrogen). Kadar normal BUN diperoleh dari hasil 

konversi kadar normal urea dalam plasma rata-rata 43 mg% (Paget, 1970) 

dikalikan 0,467 (Leaflet Urea FS) diperoleh 20 mg% sebagai kadar rata-rata BUN.  

Pada penurunan fungsi ginjal, menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus 

dan kadar BUN meningkat (Rubenstein et al., 2008) sehingga pengukuran BUN 

dapat memberi petunjuk mengenai keadaan ginjal (Guyton dan Hall, 1997).  
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b. Serum Kreatinin 

Kreatin disintesis di hati dan terdapat pada hampir semua otot rangka. 

Kreatinin adalah produk metabolisme yang memiliki molekul lebih besar dari 

ureum. Dalam jumlah kecil kreatinin disekresikan oleh tubulus, sehingga jumlah 

kreatinin yang diekskresikan dalam urin sedikit melebihi jumlah yang difiltrasi. 

Dengan adanya kenaikan kadar kreatinin maka menunjukkan penurunan fungsi 

ginjal yaitu produk penguraian kreatin. Bila keadaan ginjal sudah mengalami 

kerusakan, maka kadar kreatinin akan meningkat. Nilai rujukan serum kreatinin 

pada laki-laki yaitu 0,9 mg/dL dan pada wanita 0,6-1,0 mg/dL (Wyss dan Daouk, 

2000). 

 

E. Landasan Teori 

Aloksan merupakan senyawa diabetogenik yang mengakibatkan kerusakan 

irreversibel pada insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas (Walde et al., 

2002). Pada sitosol sel beta pankreas terjadi aksi Reactive Oxidative Species 

(ROS) yang disebabkan oleh aloksan. Sehingga konsentrasi kalsium di sel beta 

pankreas meningkat dan terjadi kerusakan yang selanjutnya memicu terjadi 

hiperglikemik (Szkudelski, 2001). Hiperglikemik bila tidak dikelola dengan baik, 

maka akan terjadi komplikasi nefropati diabetik. Keadaan hiperglikemik 

menyebabkan kerusakan pembuluh darah melalui jalur ROS. Reactive Oxidative 

Species (ROS) memainkan peranan penting dalam inisiasi dan perkembangan 

nefropati diabetik (Lee et al., 2003). Karena adanya peningkatan tekanan 

glomeruler, dan disertai meningkatnya matriks ekstraseluler akan menyebabkan 

terjadinya penebalan membran basal, ekspansi mesangial dan hipertropi 

glomerular. Semua itu akan berlanjut menyebabkan berkurangnya area filtrasi dan 

kemudian terjadi perubahan yang mengarah ke gagal ginjal seperti 

glomerulosklerosis (Waspadji, 2009).  

Peningkatan BUN dan serum kreatinin juga merupakan penanda gagal 

ginjal (Martini et al., 2010). Parameter terjadinya kemunduran fungsi ginjal pada 

nefropati diabetik yaitu peningkatan konsentrasi serum kreatinin (Hendromartono, 

2009) dan peningkatan kadar BUN (Wulandari, 2012). Senyawa antioksidan yang 
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dimiliki bekatul beras hitam bekerja dengan cara mengikat radikal bebas didalam 

tubuh sehingga terjadi keseimbangan antara oksidan dan antioksidan 

menghasilkan radikal yang stabil (Miller,1996). Antioksidan dapat memperbaiki 

sel-sel yang rusak akibat oxidative stress dari aloksan yang dapat merusak sel β 

dari pulau Langerhans dalam pankreas yang mensekresi hormon insulin tersebut 

sehingga memicu terjadinya hiperglikemik (Suarsana et al., 2010). Pada tikus 

yang diinduksi aloksan, akan mengakibatkan stress oksidatif meningkat, oleh 

karena itu perlu adanya senyawa antioksidan yang terkandung dalam bekatul 

beras hitam (Sutharut dan Sudarat, 2012). Bekatul beras hitam mengandung 

antosianin yang merupakan antioksidan yang kuat (Choi et al., 2012) dan ROS-

scavenger (Kaneda et al., 2006).   

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol bekatul beras hitam berpengaruh terhadap perbaikan fungsi 

ginjal dengan menurunkan kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) dan serum 

kreatinin tikus nefropati diabetik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


