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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, manusia mulai kembali menggunakan metode alami untuk 

menyembuhkan, merawat kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan alami 

misalnya hasil fermentasi yang berasal dari industri maupun tradisional. Hal 

inilah yang menjadi daya tarik menajubkan dari minuman yang penuh khasiat 

kesehatan, yakni “kombucha”. Kelompok ragi dan bakteri yang telah 

digunakan oleh manusia sejak jaman  kuno dan telah sepenuhnya 

diaplikasikan di dunia untuk kesejahteraan manusia dalam bentuk reaksi 

peragian minuman dan makanan untuk menunjang kesehatan (Frank, 1995). 

Cara kerja kombucha ini tidak hanya membidik organ tubuh tertentu, 

namun mempengaruhi tubuh secara menyeluruh dengan menstabilkan 

metabolisme dan menawarkan racun asam glukoronat. Hal ini menyebabkan 

peningkatan kapasitas pertahanan endogis tubuh terhadap pengaruh racun dan 

tekanan lingkungan, sehingga metabolisme sel yang rusak diperkuat dan 

berlanjut dengan pemulihan kesehatan tubuh (Hartanto, 2006). 

Kombucha coffee merupakan hasil fermentasi dari cairan kopi manis 

dan mikroorganisme dari kelompok bakteri dan jamur. Mikroorganisme dalam 

kombucha akan mengubah senyawa gula yang terkandung di dalam tubuh, 

berperan sebagai pengurai racun asam amino dan berfungsi membantu tubuh 

mencegah rematik, kanker, anterosklerosis dan stroke. Riboflavin dan vitamin 



B12 berperan dalam melancarkan peredaran darah, mencegah peradangan 

sendi, rematik serta meningkatkan stamina (Naland, 2004). 

Senyawa kimia dalam kombucha coffee akan mengalami metabolisme 

di dalam tubuh terutama di dalam usus, hepar, dan ren. Usus merupakan organ 

pencernaan yang dapat mengabsorbsi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

kemudian dibawa hepar. Sel-sel hepar akan mengolah dan mensintesis 

berbagai zat yang diangkut ke dalam jaringan tubuh bersama aliran darah 

melalui ren dan ren akan memindahkan sebagian besar bahan plasma yang 

dibutuhkan oleh sel terutama toksik (Frank, 1995). 

Kandungan kimia dalam kombucha coffee antara lain asam chondroitin 

sulfat yang melapisi permukaan sendi dari tulang rawan, serta berperan 

menjaga keutuhan dan kesehatan persendian. Apabila kristal natrium urat 

mengendap pada persendian, maka akan terjadi arthritis gout akut, sakit 

rematik atau radang sendi. Athritis gout berhubungan dengan tingginya kadar 

asam urat dalam darah.  

Asam urat merupakan substansi hasil pemecahan purin atau produk 

sisa dalam tubuh. Berdasarkan penyelidikan bahwa 90% dari asam urat 

merupakan hasil dari katabolisme purin yang dibantu oleh enzim guaranse dan 

enzim oksidase. Pada keadaan normal asam urat larut dalam darah dan 

dikeluakan dari dalam tubuh oleh urin. Jika produksi asam urat meningkat atau 

ginjal tidak mampu mengeluarkan cukup asam urat dalam tubuh atau 

keduanya maka asam urat dalam darah akan meningkat. Ini merupakan suatu 



kondisi yang disebut hiperurisemia yang lanjut berkembang menjadi gout 

(Shamley, 2005). 

Penyakit asam urat disebabkan oleh meningkatnya kadar asam urat 

dalam darah. Normalnya asam urat sebagai hasil samping dari pemecahan sel 

yang terdapat dalam darah karena tubuh secara berkesinambungan memecah 

dan membentuk sel yang baru. Kadar asam urat meningkat mengeluarkannya 

melalui air kemih. Tubuh juga dapat membuat asam urat dalam jumlah sangat 

tinggi karena adanya abnormalitas suatu enzim atau serangan suatu penyakit 

(Utami, 2003) 

Gangguan asam urat erat kaitannya dengan makanan, yakni makanan 

yang mengandung purin (senyawa yang muncul dari hasil metabolisme asam 

urat). Peningkatan asam urat di dalam darah ditentukan oleh kemampuan 

(fungsi) ginjal, sebab fungsi ginjal untuk menetralisir asam urat. Sehingga 

akan terjadi penumpukan asam urat di dalam darah. Jika kadar asam urat 

terlalu tinggi, ginjal yang bertugas menyaring darah semakin tidak mampu 

melakukan fungsinya dan akan mengalami penyumbatan serta menjalar ke 

jantung bahkan dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah jantung (Ali, 

2003). 

Ren adalah organ utama untuk membuang produk sisa metabolisme 

yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Produk-produk ini meliputi urea (dari 

sisa metabolisme asam amino), kreatin asam urat (dari asam nukleat), produk 

akhir dari pemecahan hemoglobin (seperti bilirubin) dan metabolit dari 

berbagai hormon (Guyton dan Hall, 1997). 



Ren menerima sekitar 1 liter darah per menit 1/5 dari curah jantung. 

Aliran darah yang besar ini tidak ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan 

energi yang berlebihan tetapi agar ren dapat  terus menerus menyesuaikan 

komposisi darah (Corwin, 2001). Akibatnya bahan-bahan yang bersifat toksik 

akan mudah menyebabkan kerusakan jaringan ren dalam bentuk perubahan 

struktur dan fungsi ren. 

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui secara pasti pengaruh pemberian kombucha coffee terhadap 

struktur ren tikus putih (Rattus nurvegicus L) setelah diinduksi uric acid. Maka 

dari itu akan dilakukan penelitian ” EFEK PEMBERIAN KOMBUCHA 

COFFEE TERHADAP STRUKTUR HISTOLOGI REN TIKUS PUTIH 

(Rattus nurvegicus L) YANG DIINDUKSI URIC ACID”.   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil suatu 

perumusan masalah yaitu “bagaimana efek pemberian kombucha coffee 

terhadap struktur histologi ren tikus putih jantan (Rattus norvegicus. L) yang 

diinduksi dengan uric acid?”. 

  

C. Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari perluasan masalah, mempermudah penelitian 

dan pembahasan maka perlu adanya pembatasan masalah yang meliputi: 



1. Subyek penelitian: efek pemberian kombucha coffee terhadap struktur 

histologis ren tikus putih jantan (Rattus norvegicus. L). 

2. Obyek penelitian: ren tikus putih (Rattus norvegicus L). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari efek pemberian 

kombucha coffee terhadap struktur histologi ren tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus L) yang diinduksi Uric Acid. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan tentang efek pemberian kombucha coffee tehadap 

struktur histologi ren tikus putih (Rattus norvegicus L). 

2. Memanfaatkan kombucha coffee sebagai obat alternatif yang bernilai 

eknomis . 

3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kesehatan. 

 


