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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensi penyakit gagal ginjal 

kronik pada penduduk berumur ≥15 tahun berdasarkan diagnosis dokter 

adalah 3,8 permil 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 
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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 

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. 



3  

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). 

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh propoelixTM terhadap kadar ureum serum tikus jantan strain wistar 

albino model gagal ginjal kronik. Diharapkan propoelix™ dapat digunakan 

sebagai obat alternatif alami untuk mengontrol kadar ureum serum dan dapat 

dimanfaatkan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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B. Masalah Penelitian 
 

Apakah ada pengaruh propoelix™ terhadap kadar ureum serum tikus 

jantan strain wistar albino model gagal ginjal kronik induksi acetaminophen? 

C. Tujuan Penelitian 
 

1. Tujuan Umum 
 

Untuk mengetahui pengaruh propoelix™ terhadap kadar ureum 

serum tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal kronik induksi 

acetaminophen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh induksi acetaminophen terhadap kadar 

ureum serum tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal 

kronik. 

b. Menganalisis pengaruh propoelix™ terhadap kadar ureum serum 

tikus strain wistar albino model gagal ginjal kronik. 

c. Menganalisis perbedaan pengaruh propoelix™ terhadap kadar 

ureum serum tikus strain wistar albino model gagal ginjal kronik yang 

menggunakan propoelix™ dengan dosis yang berbeda. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Peneliti dapat mengetahui kemampuan propoelixTM terhadap kadar 

ureum serum tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal kronik 

induksi acetaminophen. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh 

propoelixTM terhadap kadar ureum serum tikus jantan strain wistar 
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albino model gagal ginjal kronik induksi acetaminophen. 

b. Sebagai bahan untuk penelitian lain mengenai propoelixTM.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah membuat tikus jantan strain 

wistar albino gagal ginjal kronik dengan induksi acetaminophen dosis 

tunggal 

2. Pengukuran kadar ureum serum 
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