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PENGARUH PROPOELIXTM TERHADAP KADAR UREUM SERUM

TIKUS JANTAN STRAIN WISTAR ALBINO MODEL GAGAL GINJAL 

KRONIK INDUKSI ACETAMINOPHEN 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh propoelixTM 

terhadap kadar ureum serum tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal 

kronik yang diinduksi dengan acetaminophen. Metode yang digunakan adalah true 

experimental design dengan adanya pre-test – post-test control group design pada 

tikus jantan strain wistar albino. Jumlah sampel adalah 28 ekor tikus yang dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu yaitu  K1 (kelompok kontrol negatif/non GGK), K2 

(kelompok kontrol positif/GGK),  K3 (kelompok perlakuan propoelix™ dosis 

0,0216g/200g BB/hari), dan K4 (kelompok perlakuan propoelix™ dosis 

0,0432g/200g BB/hari). K2, K3, dan K4 diinduksi acetaminophen dosis 1g/kg BB 

selama 14 hari. Pengukuran kadar ureum serum dilakukan dengan  metode 

enzimatik. Analisis data dilakukan dengan uji One Way Anova. Hasil 

menunjukkan adanya penurunan yang signifikan (p<0,01) pada delta ureum serum 

tikus. Terjadi penurunan kadar ureum serum sebesar 2 kali lipat pada kelompok 

perlakuan propoelix™ dosis 0,0216g/200g BB/hari dan penurunan hampir 3 kali 

lipat pada kelompok perlakuan propoelix™ dosis 0,0432g/200g BB/hari. 

Kata Kunci : Gagal Ginjal, Propoelix, Ureum Serum 

Abstract 

This study aimed to determine the effect of propoelix™ on serum urea levels of 

male rats wistar albino strain CKD models induced by acetaminophen. This study 

is true experimental design with pre-test – post-test on male rats of wistar albino 

strain. The samples were 28 rats which were divided into 4 groups, G1 (negative 

control group/non-CKD), G2 (positive control group/CKD), G3 (treatment group 

propoelix™ dose 0,0216g/200g BW/day), and G4 (treatment group propoelix™ 

dose of 0,0432g/200g BW/day). G2, G3, and G4 induced by acetaminophen dose 

1g/kg BW for 14 days. Measurement of serum urea levels was carried out by the 

enzymatic method. Data analysis was carried out with the One Way Anova test. 

The results showed a significant decrease (p<0,01) in delta serum urea of rats. 

There was a decrease in serum urea by 2 times in treatment group propoelix™ 

dose of 0,0216g/200g BW/day and almost 3 times in treatment group propoelix™ 

dose of 0,0432g/200g BW/day. 

Keyword : Kidney Failure, Propoelix, Urea Serum 

1. PENDAHULUAN

Menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensi penyakit gagal ginjal kronik pada 

penduduk berumur ≥15 tahun berdasarkan diagnosis dokter adalah 3,8 permil 
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angka ini mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 

2013 yang hanya sebesar 2 permil. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit gagal 

ginjal kronik di Indonesia masih tinggi dan terus mengalami peningkatan. 

Penyakit lain seperti hipertensi, diabetes melitus, dan obesitas merupakan faktor 

risiko terjadinya penyakit gagal ginjal kronik dengan prevalensinya di Indonesia 

sebesar 34,1% untuk hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk 

umur ≥18 tahun, prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter pada 

penduduk umur ≥15 tahun adalah 2%, dan 21,8% proporsi obesitas pada dewasa 

umur >18 tahun  (Riskesdas, 2018). 

Gagal ginjal kronik masuk dalam daftar 10 penyakit tidak menular 

berdasarkan Riskesdas 2018. Penyakit gagal ginjal kronik adalah penurunan 

progresif fungsi ginjal dalam beberapa bulan atau tahun. Penyakit gagal ginjal 

kronik didefinisikan sebagai kerusakan ginjal dan/atau penurunan laju filtrasi 

glomerulus (LFG) kurang dari 60 mL/min/1,73 m2 yang berlangsung lebih dari 3 

bulan (KDIGO, 2013). Penyakit ginjal kronis awalnya tidak menunjukkan tanda 

dan gejala namun dapat berjalan progresif menjadi gagal ginjal. Penyakit ginjal bisa 

dicegah dan ditanggulangi dan kemungkinan untuk mendapatkan terapi yang efektif 

akan lebih besar jika diketahui lebih awal (Infodatin, 2017). 

Pemeriksaan kadar ureum bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan 

fungsi atau kerusakan ginjal. Amir et al. (2015) menuliskan bahwa ureum 

merupakan produk sisa hasil metabolisme protein yang utama. Hampir seluruh 

ureum dibentuk di dalam hati melalui suatu proses katabolisme protein. Kadar 

ureum dalam darah merupakan gambaran keseimbangan antara pembentukan 

ureum dengan ekskresi ureum oleh ginjal. Peningkatan kadar ureum darah 

merupakan penyebab umum terjadinya kumpulan gejala yang disebut sindroma 

uremia pada pasien gangguan ginjal kronis. Sindroma uremia terjadi saat laju 

filtrasi glomerulus kurang dari 10 mL/min/1,73 m2. Peningkatan kadar ureum 

darah akibat gangguan fungsi ekskresi ginjal menyebabkan gangguan pada multi 

sistem sehingga memunculkan gejala yang bersifat sistemik (Lewis, 2011). 

Pemberian acetaminophen dengan dosis tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan ginjal yang berkaitan dengan respon inflamasi. CAPE (Caffeic Acid 
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Phenethyl Ester) merupakan senyawa utama pada propoelixTM yang memberikan 

efek antimikroba, antiinflamasi, imunomodulasi, antimutagenik, dan antioksidan 

(Ozturk et al., 2015). Propoelix™ merupakan bentuk ekstrak dari propolis sehingga 

lebih praktis saat penentuan dosis. PropoelixTM bermanfaat mencegah terjadinya 

stress oksidatif karena propoelixTM mengandung beberapa komponen atau senyawa 

antioksidan, diantaranya adalah flavonoid, beta karoten, dan vitamin B kompleks. 

Kandungan flavonoid pada propoelixTM rata-rata 5% – 26% lebih tinggi 

dibandingkan dengan flavonoid dari sumber alami yang lain seperti rosella, apel, 

dan sirsak. Senyawa antioksidan yang berperan penting untuk menurunkan efek 

buruk stress oksidatif adalah ikatan fenol yang dimiliki oleh flavonoid yaitu Caffeic 

Acid Phenethyl Ester (CAPE). Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) adalah bentuk 

sisi aktif dari flavonoid yang memiliki fungsi untuk memaksimalkan aktivitas 

scavenger (menurunkan aktivitas) terhadap stress oksidatif, dengan metode yang 

dilakukan yaitu menurunkan aktivitas radikal hidroksil (Wardani et al., 2016). 

Penelitian ini menggunakan hewan coba tikus jantan strain wistar albino. 

Penggunaan tikus wistar dalam penelitian laboratorium dikarenakan fungsi sel dan 

organ pada tikus hampir sama dengan manusia. Pengunaan hewan coba bertujuan 

untuk memudahkan peneliti mengotrol asupan makan dan faktor lingkungan 

sehingga tercapai keseragaman dalam semua kelompok dan tidak mempengaruhi 

variabel penelitian serta biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Tikus wistar 

dengan jenis kelamin jantan sering digunakan sebagai hewan uji dalam penelitian 

dikarenakan memungkinkan kerja hormon tidak menggangu selama proses 

penelitian (Hau dan Steven, 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh propoelixTM terhadap 

kadar ureum serum tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal kronik 

yang diinduksi dengan acetaminophen. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah true experimental design dengan adanya pre-test – post- 

test control group design. Desain penelitian ini dipilih karena kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol diberi pre-test serta semua kelompok diberi perlakuan. Post- 
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test dilakukan terhadap kelompok eksperimen dan kontrol. Obyek penelitian adalah 

jantan strain wistar albino yang diperoleh dari Laboratorium Gizi, Pusat Studi 

Pangan dan Gizi (PSPG) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, teknik ini 

diambil dengan pertimbangan bahwa setiap unit dari populasi yang akan diujikan 

mempunyai sifat homogen. Hal tersebut berarti setiap anggota populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jumlah sampel adalah 28 

ekor tikus yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu Kelompok 1 (kelompok kontrol 

negatif/non GGK), Kelompok 2 (kelompok kontrol positif/GGK, diinduksi 

acetaminophen dosis tunggal 1g/kgBB/hari selama 14 hari), Kelompok 3 

(kelompok perlakuan yang diinduksi acetaminophen dosis tunggal 1g/kgBB/hari 

selama 14 hari dan propoelix™ dosis 0,0216g/200g BB/hari selama 21 hari), dan 

Kelompok 4 (kelompok perlakuan yang diinduksi acetaminophen dosis tunggal 

1g/kgBB/hari selama 14 hari dan propoelix™ dosis 0,0432g/200g BB/hari selama 

21 hari). 

Data yang diperoleh dianalisis dengan perangkat lunak SPSS versi 20. 

Analisis data dimulai dengan pengukuran/uji normalitas dengan menggunakan 

Saphiro – wilk dan uji homogenitas menggunakan Levene. Data berdistribusi 

normal, kemudian dilanjutkan dengan uji parametrik Oneway Annova. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Laju Filtrasi Glomerulus 

Pemeriksaan laju filtrasi glomerulus dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada hari ke-

0, hari ke-15 (pre-test) dan hari ke-36 (post-test). Tujuan dilakukan pemeriksaan 

pada hari ke-0 adalah untuk mengetahui laju filtrasi glomerulus awal tikus dan 

sebagai pembanding hari ke-15. Tujuan pemeriksaan hari ke-15 adalah untuk 

mengetahui apakah tikus sudah mengalami gagal ginjal, dan pemeriksaan hari ke-

36 untuk mengetahui apakah laju filtrasi glomerulus pada tikus mengalami 

peningkatan setelah diberikan propoelixTM selama 21 hari. 

Tabel 1. Laju Filtrasi Glomerulus 

 Kelompok Mean ±SD P-Value 
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(mL/menit/1,73m) 

K1 K2 K3 K4 

Hari ke 0 252.05 

± 18.7 

231.59 

± 13.6 

243.57 

± 7.2 

233.76 

± 10.7 

Hari ke 15 261.33 

± 17.5 

52.65 

± 3.5 

48.04 

± 1.4 

45.94 

± 1.2 

Hari ke 36 280.61 

± 18.4 

53.4 

± 3.4 

138.17 

± 10.4 

206.34 

± 16.3 

Delta 1 7,89 

± 3,8 

-152,09 

± 11,05 

-166,2 

± 5,46 

-159,64 

± 8,74 

0,000 

Delta 2 16,38 

± 4,3 

0,63 

± 0,28 

76,61 

± 7,96 

136,34 

± 13,83 

0,000 

Keterangan : 

K1 : Kelompok kontrol negatif/non GGK 

K2 : Kelompok kontrol positif/GGK 

K3 : Kelompok perlakuan 1 

K4 : Kelompok perlakuan 2 

Delta 1 : Selisih antara hari ke-0 dan hari ke -15 

Delta 2 : Selisih antara hari ke-15 dan hari ke -36 

P-Value : Uji One Way Anova (p <0,01) 

Pada hari ke-15 terjadi penurunan kadar LFG yang signifikan pada 

kelompok 2, 3 dan 4 yaitu hampir 5 kali lipat. Kadar LFG pada hari ke-15 

menunjukkan bahwa tikus telah mengalami gagal ginjal kronik stadium 3a (45-59 

mL/min/1,73 m2) yaitu penurunan fungsi ginjal sedang (The Renal Association, 

2013). Dapat disimpulkan bahwa induksi acetaminophen dosis tunggal (1g/kgBB) 

dapat mengkondisikan tikus menjadi  gagal ginjal kronik. 
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Keterangan : 

Kelompok 1 : Kelompok kontrol negatif/non GGK 

Kelompok 2 : Kelompok kontrol positif/GGK  

Kelompok 3 : Kelompok perlakuan 1 

Kelompok 4 : Kelompok perlakuan 2  

Hari ke-0 : Tikus sebelum diinduksi acetaminophen 

Hari ke-15 : Tikus sesudah diinduksi acetaminophen 

Hari ke-36 : Tikus sesudah diberi propoelixTM selama 21 hari

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa rata-rata LFG tikus pada hari ke-0 

semua kelompok normal. Pada hari ke-15 terjadi penurunan yang signifikan pada 

kelompok 2, 3 dan 4 di bawah rentang normal yaitu ≥90 mL/min/1,73m2. 

Kelompok 4 mengalami peningkatan kadar LFG paling tinggi yaitu 4,5 kali lipat 

sedangkan kelompok 3 mengalami peningkatan sebesar hampir 3 kali lipat. Hal 

ini membuktikan bahwa propoelixTM dosis 0,0432 gram lebih berpengaruh dalam 

mengoptimalkan kadar LFG pada tikus gagal ginjal kronik dibandingkan dengan 

propoelixTM dosis 0,0216 gram. 

3.2 Berat Badan Tikus 

Penimbangan berat badan pada tikus dilakukan setiap minggu selama penelitian. 

Hasil penimbangan berat badan awal untuk menyesuaikan kriteria inklusi. Data 

berat badan tikus diambil dari hasil pengukuran rerata berat badan tikus pada awal 

penelitian, setelah induksi acetaminophen, dan setelah pemberian propoelixTM

selama 21 hari. Berikut data rerata berat badan tikus: 

Tabel 2. Rerata Berat Badan Tikus 

Kelompok Mean ±SD 

(gram) 

P-Value 

K1 K2 K3 K4 

Hari ke-0 184,1 

± 7,8 

180,4 

± 4,9 

185,3 

± 2,9 

179,4 

± 5,6 

Hari ke-15 198 

± 8,3 

188,3 

± 4 

192,4 

± 2,8 

186,6 

± 5,4 

Hari ke-36 217,4 

± 6,4 

193,6 

± 4,7 

207,4 

± 3,3 

205 

± 5 

Delta 1 13,86 

±0,69 

7,86 

± 1,34 

7,14 

± 0,69 

7,14 

± 0,69 

0,000 
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Delta 2 19,43 

± 4,27 

5,29 

± 1,11 

15 

± 1,16 

18,43 

± 1,51 

0,000 

Keterangan : 

K1 : Kelompok kontrol negatif/non GGK 

K2 : Kelompok kontrol positif/GGK 

K3 : Kelompok perlakuan 1 

K4 : Kelompok perlakuan 2 

Delta 1 : Selisih antara hari ke-0 dan hari ke -15 

Delta 2 : Selisih antara hari ke-15 dan hari ke -36 

P-Value : Uji One Way Anova (p <0,01) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rerata berat badan awal tikus 

sudah sesuai dengan kriteria inklusi penelitian yaitu 125-200 gram. Rerata berat 

badan tikus setelah induksi acetaminophen selama 14 hari pada kelompok 1 

mengalami kenaikan yang lebih signifikan bila dibandingkan dengan kelompok 2, 

3, dan 4. Menurut Dedeh (2016) berat badan tetap mengalami peningkatan pada 

tikus yang sakit atau dalam keadaan gagal ginjal kronik namun peningkatannya 

lebih lambat dibandingkan dengan tikus yang sehat.  

Rerata berat badan tikus setelah perlakuan propoelixTM selama 21 hari 

menunjukkan adanya peningkatan pada kelompok 3, dan 4 yaitu sebesar 7,79% 

pada kelompok 3 dan 9,86% pada kelompok 4. Hal ini dapat terjadi karena 

kandungan Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) pada propolis memiliki efek 

sebagai antimikroba, antiinflamasi, imunodulasi, antimutagenik, dan antioksidan 

(Ozturk et al., 2015). Pemberian propolis sebagai antioksidan ini mampu 

mencegah terjadinya pembentukan ROS (Reactive Oxygen Species) yang 

menyebakan keseimbangan oksidan dan antioksidan menjadi terjaga (Hairrudin 

dan Helianti, 2009). Efek CAPE yang mampu mencegah terjadinya stress 

oksidatif tersebut menyebabkan tikus pada kelompok 3 dan 4 yang diberikan 

perlakuan propoelixTM dapat mengalami peningkatakan rerata berat badan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pemberian propoelixTM selama 21 hari dapat 

meningkatkan rerata berat badan tikus yang diinduksi acetaminophen. 
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Gambar 2. Grafik Rerata BB Tikus 

Keterangan : 

Kelompok 1 : Kelompok kontrol negatif/non GGK 

Kelompok 2 : Kelompok kontrol positif/GGK  

Kelompok 3 : Kelompok perlakuan 1 

Kelompok 4 : Kelompok perlakuan 2  

Hari ke-0 : Tikus sebelum diinduksi acetaminophen 

Hari ke-15 : Tikus sesudah diinduksi acetaminophen 

Hari ke-36 : Tikus sesudah diberi propoelixTM selama 21 hari

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa peningkatan berat badan tikus dari 

yang paling tinggi yaitu pada tikus kelompok 1 sebagai kelompok kontrol 

negatif/non gagal ginjal kronik, kelompok 3 sebagai kelompok perlakuan 

propoelixTM 0,0216g/200g BB/hari, kelompok 4 sebagai kelompok perlakuan 

propoelixTM 0,0432 g/200g BB/hari, dan kelompok 2 sebagai kelompok kontrol 

positif /gagal ginjal kronik. 

3.3 Ureum Serum 

Mengacu pada penelitian Abdeen tahun 2018 pengkondisian gagal ginjal kronik 

dilakukan dengan melarutkan acetaminophen sebanyak 1 g/kg BB tikus dengan 2 

ml aquades yang diberikan selama 14 hari melalui sonde. Induksi acetaminophen 

diberikan pada kelompok 2 (kelompok kontrol positif / gagal ginjal kronik), 

kelompok 3 (kelompok perlakuan propoelixTM 0,0216 gram) dan kelompok 4 

(kelompok perlakuan propoelixTM 0,0432 gram). Pengukuran kadar ureum serum 
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bertujuan untuk mengetahui keberhasilan induksi acetaminophen dalam 

mengkondisikan tikus menjadi gagal ginjal kronik. Data kadar ureun serum diambil 

pada hari ke-0 (sebelum pemberian acetaminophen), hari ke-15 (pre-test) dan hari 

ke-36 (post-test). 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Saphiro Wilk 

didapatkan nilai signifikansi (p-value) >0,01, sehingga menunjukkan data 

berdistribusi normal. Analisis data dilanjutkan dengan menggunakan uji One-Way 

Anova. Berikut data hasil pengukuran kadar ureum serum. 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kadar Ureum Serum 

Kelompo

k 

Mean ±SD (mg/dl) P-

value 

K1 K2 K3 K4 

Hari ke-0 10,33 10,33 10,42 10,42 

±0,22 ±0,22 ±0,24 ±0,24 

Hari ke-

15 

10,53 47,16 47,57 48,08 

±0,22 ±1,85 ±1,18 ±1,26 

Hari ke-

36 

10,94 48,29 23,56 16,33 

±0,28 ±1,95 ±1,77 ±0,75 

Delta 1 0,2 

±0,12 

36,83 

±1,83 

37,16 

±1,16 

37,7 

±1,33 

0,000 

Delta 2 0,41 

±0,15 

1,13 

±0,66 

-24,01 

±2,72 

-31,74 

±1,6 

0,000 

Keterangan : 

K1 : Kelompok kontrol negatif/non GGK 

K2 : Kelompok kontrol positif/GGK 

K3 : Kelompok perlakuan 1 

K4 : Kelompok perlakuan 2 

Delta 1 : Selisih antara hari ke-0 dan hari ke -15 

Delta 2 : Selisih antara hari ke-15 dan hari ke -36 

P-Value : Uji One Way Anova (p <0,01) 

Tujuan dari pengukuran kadar ureum serum tikus pada hari ke-0 adalah 

untuk mengetahui kadar ureum awal dari tikus yang akan digunakan dalam 

penelitian, sehingga peneliti dapat terlebih dahulu mengetahui bahwa tikus yang 

digunakan memiliki kadar ureum serum yang normal. Hari ke-15 merupakan hari 

setelah pemberian induksi acetaminophen selama 14 hari yang diberikan pada 
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kelompok 2, 3 dan 4. Hari ke-36 merupakan hari setelah pemberian propoelixTM 

selama 21 hari. Pada hari ke-36 yang dibandingkan adalah K3 dan K4. 

Membandingkan kadar  ureum serum tikus pada hari ke-15 dan hari ke-36 

memiliki tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan besar signifikansi dari 

penggunaan propoelixTM dalam menurunkan kadar ureum tikus gagal ginjal 

kronik. 

Hasil uji One Way Anova menunjukkan adanya perbedaan yang siginifikan 

pada delta 1 dan delta 2 dengan nilai p-value sebesar 0,000 (p<0,01). Pada tabel 3 

rerata kelompok 1 (kelompok kontrol negatif/non GGK) menunjukkan rerata yang 

relatif sama pada saat hari ke-0 dan hari ke-15 dibuktikan dengan selisih antara 

hari ke-0 dan hari ke-15 hanya sebesar 1,94%.. Sedangkan kelompok yang 

diinduksi acetaminophen yaitu K2, K3, dan K4 menunjukkan peningkatan kadar 

ureum yang signifikan yaitu peningkatan hampir 5 kali lipat. 

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa rerata K1 (kelompok kontrol negatif/ non 

gagal ginjal kronik) relatif stabil dibuktikan dengan selisih kadar ureum serum 

antara hari ke-15 dan hari ke-36 sebesar 3,89% dan kadar ureum serum dalam 

kondisi normal karena tidak mendapat induksi acetaminophen serta tidak 

mendapat perlakuan propoelixTM. Pada K2 (kelompok kontrol positif/ gagal ginjal 

kronik) rerata pada hari ke-15 tikus sudah terkondisi gagal ginjal  kronik dan rerata 

pada hari ke-36 kadar ureum tikus masih relatif stabil dibuktikan dengan selisih 

kadar ureum antara hari ke-15 dan hari ke-36 adalah 2,4% karena pada kelompok 

ini tidak mendapat perlakuan propoelixTM.  

Pada K3 (kelompok perlakuan propoelixTM 0,0216), dan K4 (kelompok 

perlakuan propoelixTM 0,0432) rerata pada hari ke-15 semua tikus terkondisi gagal 

ginjal kronik, dan pada hari ke-36 rerata menunjukkan penurunan kadar ureum 

serum tikus yang signifikan setelah mendapat perlakuan propoelixTM.  
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Gambar 3. Grafik Rerata Kadar Ureum 

Keterangan : 

Kelompok 1 : Kelompok kontrol negatif/non GGK 

Kelompok 2 : Kelompok kontrol positif/GGK  

Kelompok 3 : Kelompok perlakuan 1 

Kelompok 4 : Kelompok perlakuan 2  

Hari ke-0 : Tikus sebelum diinduksi acetaminophen 

Hari ke-15 : Tikus sesudah diinduksi acetaminophen 

Hari ke-36 : Tikus sesudah diberi propoelixTM selama 21 hari

Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa rata-rata kadar ureum serum tikus 

pada hari ke-0 semua kelompok normal. Pada hari ke-15 terjadi peningkatan 

kadar ureum yang signifikan pada kelompok 2, 3 dan 4 diatas rentang normal 

yaitu 5-21 mg/dl (Malole dan Pramono, 1986). 

Pada kelompok 3 (kelompok perlakuan propoelixTM dosis 0,0216 gram) 

mengalami penurunan yang signifikan yaitu 2 kali lipat sedangkan pada 

kelompok 4 (kelompok perlakuan propoelixTM dosis 0,0432 gram) mengalami 

penurunan hampir 3 kali lipat. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 

propoelixTM dengan dosis 0,0432 gram memberikan pengaruh penurunan kadar 

ureum lebih besar dibandingkan dengan propoelixTM dosis 0,0216 gram. 

Pada penelitian ini dilakukan analisis data yang diawali dengan uji 

normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil menunjukkan bahwa kadar ureum 
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serum berdistribusi normal dengan signifikansi p >0,01. Selanjutnya dilakukan 

uji homogenitas menggunakan uji Levene Test dan didapatkan nilai signifikansi p 

>0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah homogen dan dapat 

dilanjutkan uji statistik menggunakan One Way Anova.  

Hasil uji One Way Anova menunjukkan p-value 0,000 (p <0,01) sehingga 

dapat disimpulkan  bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada delta 1 dan 

delta 2 ureum serum dalam tikus. Hasil di atas sejalan dengan penelitian 

Manshour (2020) yang menunjukkan adanya penurunan kadar ureum serum 

yang signifikan pada kelompok tikus gagal ginjal yang diberikan propolis 

dengan dosis 500 mg/kg/hari selama 5 hari/minggu dalam 2 minggu. Fungsi ginjal 

meningkat 1,7 kali dibandingkan dengan kelompok tikus gagal ginjal yang tidak 

diberikan propolis. Penelitian dari Menyiy (2018) menunjukkan pemberian propolis 

dosis 100 mg/kg/hari selama 15 hari secara signifikan dapat mencegah peningkatan 

kadar ureum serum akibat induksi acetaminophen.  

Kandungan antioksidan seperti flavanoid dan CAPE akan melindungi 

mitokondria dari kerusakan oksidatif. Perlindungan ini dikaitkan dengan 

kemampuan propolis dalam menghambat peroksidasi lipid yang dapat merusak 

struktur sel dan fungsinya karena efek radikal bebas (Bergamini, 2004). 

Propolis akan mengaktifkan katalase dan superoksida dismutase yang memiliki 

kemampuan untuk melawan radikal bebas (Newairy, 2013). Propolis mencegah 

efek buruk dari toksiksitas acetaminophen dengan menghambat sitokrom P450 

yang dapat mengurangi pembentukan NAPQI sehingga stress oksidatif dapat 

menurun (Menyiy, 2018). Laju filtrasi glomerulus akan meningkat ketika stress 

oksidatif dalam jaringan telah menurun. Meningkatnya LFG akan meningkatkan 

aktivitas urinasi sehingga zat nefrotoksik dalam ginjal dapat dikeluarkan melalui 

urin (Tandi, 2017). 

PropoelixTM merupakan bahan alami yang diproduksi oleh lebah madu. 

Sekresi kelenjar parotis, kelenjar lilin, dan zat yang digunakan untuk membuat 

propolis berasal dari spora dan batang tanaman yang dikumpulkan oleh lebah 

madu (Peng et al., 2018). Seperti yang tertulis dalam Q.S An-Nahl ayat 68-69:  
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Artinya : “Dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.‟ 

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan 

Rabbmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman 

(madu) yang bermacam macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 

menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Rabb) bagi orang-orang yang memikirkan”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia seharusnya dapat mengetahui dan 

merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada termasuk obat yang telah 

Allah sediakan di alam seperti propolis. Sehingga apabila manusia mampu 

melakukan apa yang tertulis dalam Al Qur’an dan mensyukuri nikmat Allah maka 

semua yang dilakukan akan bernilai ibadah dan berkah. 

3.4 Keterbatasan Penelitian 

Dikarenakan adanya keterbatasan dana maka tidak dapat melakukan pemeriksaan 

darah secara rutin, hanya melakukan pemeriksaan darah pada pre-test dan post-

test saja, sehingga tidak diketahui pada minggu ke berapa mulai terjadi penurunan 

dan kenaikan kadar ureum. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kadar ureum serum tikus jantan 

strain wistar albino model gagal ginjal kronik yang diinduksi dengan 

acetaminophen dapat disimpulkan bahwa: 

4.1.1 Pemberian acetaminophen dosis tunggal 1g/kg BB selama 14 hari 
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berpengaruh dalam meningkatkan kadar ureum serum tikus strain wistar albino. 

4.1.2 Pemberian propoelixTM baik dengan dosis 0,0216 g/200g BB/hari dan 

0,0432 g/200g BB/hari berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan kadar 

ureum serum  tikus model gagal ginjal kronik.  

4.1.3 Pemberian propoelixTM dosis 0,0432 g/200g BB/hari memiliki pengaruh 

yang lebih besar dalam menurunkan kadar ureum serum pada tikus gagal ginjal 

kronik dibandingkan dengan dosis 0,216 g/200 g BB/hari. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

4.2.1 Bagi peneliti dengan penelitian sejenis, maka penulis menyarankan untuk 

melakukan uji klinis pada manusia agar dapat mengetahui keefektifan propoelixTM 

pada orang dengan kondisi gagal ginjal kronik. 

4.2.2 Untuk menurunkan kadar ureum serum pada manusia lebih efektif 

menggunakan propoelixTM dosis 0,0432 gram atau setara dengan dosis 2400 

mg/hari pada manusia dibandingkan dengan propoelixTM dosis 0,0216 gram pada 

tikus atau pada manusia 1200 mg/hari. 
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