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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemberian kalsium karbonat 
dengan dosis tertentu pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) dan 
juga untuk mengetahui pada dosis berapakah ginjal mulai terjadi perubahan. 

Penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus betina (Rattus norvegicus) umur kurang lebih 
tiga bulan dengan berat rata-rata 150 gram yang dibagi secara acak menjadi lima kelompok 
perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) dengan lima ulangan.  Perlakuan kontrol (P0) diberi 
perlakuan kalsium karbonat (CaCO 3 ) sebanyak 0 mg/ekor/hari, kelompok P1 diberi perlakuan 
kalsium karbonat (CaCO ) dengan dosis 100 mg/ekor/hari, kelompok P2 diberi perlakuan 
kalsium karbonat (CaCO ) dengan dosis 200 mg/ekor/hari, kelompok P3 diberi perlakuan 
kalsium karbonat (CaCO ) dengan dosis 400 mg/ekor/hari, pada P4 diberi perlakuan kalsium 
karbonat (CaCO ) dengan dosis 600 mg/ekor/hari yang masing-masing perlakuan dilarutkan 
dengan aquades sebanyak 3 ml.    Pemberian kalsium karbonat (CaCO 3 ) dilakukan peroral 
dengan menggunakan sonde yang dilakukan pada hari ke-15.  Setelah perlakuan selama 8 
minggu, hewan coba dieutanasia menggunakan dietil eter kemudian dilakukan pembedahan 
untuk mengambil organ ginjal guna dibuat preparat histopatologi dengan pewarnaan 
Heamatoxylin Eosin, kemudian diperiksa dibawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100x 
dan 400x kemudian dilakukan penilaian (skor). 
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Hasil pemeriksaan preparat histopatologi ginjal dianalisis dengan Uji Kruskal – Wallis 
yang dilanjutkan dengan Uji Pasangan Berganda (Uji Z) 5%.  Hasil uji statistik yang dilakukan 
menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05) terhadap perubahan gambaran 
histopatologi ginjal tikus putih.  Kesimpulan yang didapat bahwa pada pemberian kalsium 
karbonat (CaCO ) dengan dosis 100 mg, 200 mg, 400 mg, dan 600 mg dapat terlihat adanya 
perubahan pada gambaran histopatologi ginjal pada tikus putih.  Perubahan yang terjadi pada P0, 
P1, P2, P3 dan P3 antara lain mengalami hemorragi, degenerasi tubuler, nekrosis tubuler dan 
glomerulonefritis.  Kerusakan paling berat terlihat pada gambaran histopatologi ginjal tikus 
putih betina berupa hemorragi, degenerasi tubuler, nekrosis tubuler dan glomerulonefritis 
dengan pemberian kalsium karbonat (CaCO ) dengan dosis 600 mg/ekor/hari. 
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R I N G K A S A N 

 

 
ARIZA VERONICA MUFIDAH.  Pengaruh Pemberian Kalsium 

Karbonat Pada Gambaran Histopatologi Ginjal Tikus Putih (Rattus Norvegicus), 

dibawah bimbingan Ibu Julien Supraptini., SU., Drh. selaku dosen  

pembimbing I dan Ibu Soetji Prawesthirini., SU., Drh. selaku dosen 

pembimbing II. 

Asupan kalsium tidak cukup atau bahkan tidak ada dalam pakan, maka 

kalsium darah dipertahankan dengan mengambil kalsium dari tulang, jika keadaan 

ini terus berlanjut maka bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis.  Kebutuhan 

kalsium tidak cukup hanya mengandalkan makanan sehari-hari, oleh sebab itu 

dapat diberikan susu sebagai salah satu sumber kalsium terbaik, apabila  tidak 

suka atau alergi dengan susu, maka alternatif lain adalah mengkonsumsi produk-

produk yang diperkaya kalsium seperti  sereal dan suplemen kalsium.  Banyak 

suplemen kalsium dan susu kalsium tentu perlu disikapi dengan bijaksana, karena 

kelebihan asupan kalsium dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan batu ginjal 

bagi mereka yang beresiko terkena batu ginjal. 

Tujuan dari penelitian ini  yaitu untuk mengetahui pengaruh dari 

pemberian kalsium karbonat (CaCO ) dengan dosis tertentu pada ginjal.  

Penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus putih betina (Rattus norvegicus) sebagai 

hewan percobaan dengan umur kurang lebih tiga bulan dengan berat rata-rata 

150g.  Hewan percobaan tersebut dibagi secara acak menjadi lima kelompok 
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perlakuan, yaitu perlakuan P0 (kontrol), P1 (diberi kalsium karbonat (CaCO )  

dengan dosis 100 mg/ekor/hari), P2 (diberi kalsium karbonat (CaCO ) dengan 

dosis 200 mg/ekor/hari), P3 (diberi kalsium karbonat (CaCO 3 ) dengan dosis 400 

mg/ekor/hari) dan P4 (diberi kalsium karbonat (CaCO 3 ) dengan dosis 600 

mg/ekor/hari), setiap kelompok mendapat lima ulangan, setelah enam minggu 

pemberian perlakuan kalsium karbonat (CaCO ) dilakukan pembedahan untuk 

mengambil organ ginjal guna dilakukan pembuatan preparat histopatologi, dan 

dilakukan pewarnaan dengan menggunakan Hematoxilyn Eosin (HE).  

Pemeriksaan preparat histopatologi menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

100x dan 400x dan dilakukan penilaian.  Data yang diperoleh berdasarkan derajat 

kerusakan diolah dengan penilaian peringkat (rank) kemudian dianalisis 

menggunakan Uji Kruskal – Wallis dan dilanjutkan dengan Uji Perbandingan 

Berganda (Uji Z) dengan taraf nyata 0,05. 
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Hasil penelitian pada tiap perlakuan menunjukkan adanya kelainan pada 

gambaran histopatologi ginjal tikus putih yang telah diberi kalsium karbonat 

(CaCO ), berupa hemorragi, degenerasi tubuler, nekrosis dan glomerulonefritis.  

Kerusakan gambaran histopatologi ginjal terlihat berat pada P4 dengan pemberian 

kalsium karbonat (CaCO 3 )dengan dosis 600 mg/ekor/hari.  Berdasarkan penelitian 

ini dapat dinyatakan bahwa pada pemberian kalsium karbonat (CaCO 3 ) dengan 

dosis 600 mg/ekor/hari tidak dianjurkan pada tikus tikus betina (Rattus 

norvegicus).  Pemberian kalsium karbonat (CaCO ) sebagai suplemen harus 
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digunakan sesuai dengan aturan dan dosis yang dianjurkan, sehingga dapat 

didapatkan efek terapi ysng maksimal dengan kerugian yang seminimal mungkin. 
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