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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berbagai makanan pada zaman modern banyak menggunakan bahan 

pengawet agar dapat disimpan lebih lama. Penggunaan bahan pengawet dalam 

makanan tidak hanya terdapat pada makanan kemasan, namun produk asal hewan 

seperti daging ada juga yang menggunakan bahan pengawet. Cara mengawetkan 

daging dilakukan dengan penambahan bahan pengawet atau menggunakan 

pengolahan tertentu sehingga produk dapat bertahan lama. Bahan pengawet 

makanan ada berbagai macam jenis antara lain alkali polifosfat dan sodium 

tripolifosfat. Pengawet tersebut digunakan untuk mengawetkan daging dan ikan 

yang ada di pasaran dengan tujuan meningkatkan tekstur daging dengan 

meningkatkan derajat keasaman, kekuatan ion, dan disosiasi kompleks 

aktomiosin. Sodium tripolifosfat dapat mengawetkan daging dengan cara 

menghalangi turunnya kadar protein dan asam amino akibat reaksi hidrolisis, 

meningkatkan daya cerna protein, serta mencegah oksidasi lemak daging 

(Yuanita, 2008). 

 Fakta di lapangan menunjukkan tidak semua bahan pengawet pada 

makanan berstandar food grade, pengawet makanan yang berbahaya masih 

beredar di pasaran antara lain dinatrium tetraborat dekahidrat atau boraks 

(Departemen Kesehatan RI, 1988). Menurut Sugiyatmi (2006), penggunaan 

boraks bertujuan untuk mengawetkan makanan, membuat kenyal tekstur dan 

membuat tampilan makanan menjadi menarik dengan cara  mempertahankan 

derajat keasaman sehingga tidak cepat tengik. Namun demikian peraturan Menteri 
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Kesehatan Nomor: 722/MenKesPer/IX/88 tentang bahan tambahan makanan 

menyebutkan bahwa boraks termasuk bahan yang berbahaya dan beracun 

sehingga penggunaan sebagai bahan tambahan makanan dilarang sebab konsumsi 

boraks secara terus-menerus  dapat menyebabkan akumulasi senyawa boraks pada 

organ tubuh dan menyebabkan kerusakan multi organ. 

 Boraks merupakan senyawa kimia berbentuk kristal putih, tidak berbau, 

larut dalam air, dan memiliki pH antara 9 hingga 9,6. Rumus kimia boraks adalah 

Na2 B4O7 10H2O (Syah, 2005 dalam Geotivanny 2012). Boraks (sebagai asam 

borat dan dinatrium tertaborat) tergolong dalam zat xenobiotik (zat asing dalam 

sistem biologis). Xenobiotik dimetabolisme oleh hati kemudian dikeluarkan 

melalui empedu dan urine. Metabolisme xenobiotik dapat merugikan ginjal 

sebagai organ eksresi karena paparan zat xenobiotik yang terus-menerus 

menyebabkan keseimbangan makromolekul pada sel tubulus berkurang sehingga 

terbentuklah radikal bebas yang bila terus bertumpuk dapat menyebabkan cedera 

sel (Toha, 2001). 

 Cedera sel yang terjadi akibat paparan boraks dapat menyebabkan 

kerusakan multi organ. Kerusakan tersebut diantaranya erosi ringan pada 

gambaran histopatologi mukosa lambung tikus (Aryyagunawan, 2013), kelainan 

gambaran histopatologi duodenum tikus putih (Purnama et al., 2013). Kerusakan 

yang berarti juga terjadi pada hepar (Nurzali, 2013), kerusakan sel genital jantan 

yang menyebabkan penurunan kadar testosteron pada tikus putih (Kaspul, 2010), 

serta kerusakan yang nyata pada gambaran histopatologi ginjal (Geotivanny, 

2012). Kerusakan yang paling parah pada paparan boraks secara terus menerus 

adalah pada hepar dan ginjal. Karena pada organ hepar boraks dimetabolisme 
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kemudian  diekskresikan melalui ginjal dan empedu. Paparan boraks yang terus-

menerus menimbulkan efek akumulasi pada saluran nefron pada ginjal yang 

menyebabkan kerusakan berupa glomerulonefritis proliferatif, hemoragi jaringan 

interstisial, degenerasi sel tubulus, dan nekrosis sel tubulus (Rani et al., 2013). 

Kerusakan ginjal pada sel tubulus dapat disertai dengan penyumbatan oleh 

material sel yang telah mati pada tubulus ginjal sehigga pengeluaran urin 

terganggu. Penyumbatan yang parah lumen tubulus pada kasus tertentu dapat 

menghentikan pengeluaran urin (Heindel et al., 1992).  

 Indonesia memiliki berbagai macam tanaman yang bermanfaat, salah 

satunya adalah binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis). Binahong telah 

digunakan masyarakat Indonesia sejak lama sebagai obat tradisional untuk 

mempercepat penyembuhan luka bakar, anti infeksi, dan juga penyembuhan lesi 

pada organ dalam. Bagian tanaman binahong yang digunakan untuk pengobatan 

antara lain daun, karena bagian daun dari tanaman binahong mengandung 

flavonoid paling tinggi dibandingkan bagian lain. Tanaman binahong mudah 

ditemukan di alam dan gampang dibudidayakan di mana saja. Daun binahong juga 

terbilang murah di  pasaran sehingga penggunaannya dapat terjangkau oleh semua 

kalangan masyarakat. Binahong adalah tanaman yang berasal dari dataran Cina 

dengan nama asal dheng shan chi kemudian menyebar ke Asia Tenggara, Eropa, 

Hingga Amerika (Manoi, 2009). Binahong memiliki senyawa aktif flavonoid yang 

berfungsi sebagai anti oksidan (Djamil, 2012). Anti oksidan melawan radikal 

bebas dengan menyumbangkan satu elektron kepada senyawa oksidan sehingga 

aktivitas senyawa oksidan tersebut dihambat, termasuk enzim-enzim dan protein-

protein pengikat logam (Pangkahila, 2007). H. Wibisono, 2012  menyebutkan 
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dengan hasil ekstrak binahong dapat memberikan efek protektif pada mukosa 

lambung yang dipapar etanol. Asmariati, 2013 menyebutkan ekstrak binahong 

dapat memberikan efek protektif pada ginjal yang dipapar etanol. Namun 

demikian penelitian tentang efek protektif ekstrak daun binahong pada ginjal yang 

dipapar boraks belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini 

diharapkan sebagai penelitian pendahuluan yang nantinya dapat dikembangkan 

lagi pada penelitian selanjutnya. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diajukan rumusan 

masalah sebangai berikut : Apakah ekstrak binahong [Anredera cordifolia (Ten.) 

Steenis] dapat memberikan efek protektif pada ginjal yang dipapar boraks? 

1.3. Landasan Teori 

 Binahong merupakan salah satu tumbuhan asal china dengan nama dheng 

san chi menyebar ke seluruh dunia termasuk indonesia. Tanaman binahong yang 

memiliki kandungan antioksidan paling tinggi terletak pada bagian daun. 

Antioksidan dalam daun binahong antara lain flavonoid (Manoi, 2009). Kadar 

flavonoid pada daun binahong cukup tinggi yaitu 9,614% (Ratna, 2012).  

Flavonoid merupakan antioksidan yang berfungsi menguatkan dan mengantisipasi 

kerusakan sel serta mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai anti 

peradangan. Pemberian ekstrak daun binahong pada tikus diharapkan dapat 

menjadi pencegahan penyakit yang disebabkan oleh boraks. Ekstrak daun 

binahong melindungi ginjal dengan kandungan anti oksidan yang terserap oleh sel 

epitel tubulus dan endotel glomerulus sehingga saat ginjal terkena radikal bebas, 
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anti oksidan dapat mengikat radikal bebas sebelum terjadinya jejas pada sel 

tubulus maupun endotel pada glomerulus. Antioksidan menghambat oksidasi 

dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas tak 

reaktif dalam bentuk relatif stabil (Arief 2012). Flavonoid sebagai antioksidan 

primer berfungsi mencegah terbentuknya radikal bebas baru, karena 

kemampuannya untuk merubah radikal bebas yang ada sebelum bereaksi pada sel. 

Contoh antioksidan primer di dalam tubuh manusia adalah enzim superoksida 

dismutase (SOD). Enzim ini sangat penting sekali, dikarenakan dapat melindungi 

sel-sel dalam tubuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. 

Kinerja enzim ini dipengaruhi oleh beberapa mineral seperti Mn, Zn, Cu, dan Se 

(Kumalaningsih 2006). Penambahan antioksidan primer dengan konsentrasi 

rendah pada lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak 

dan minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap 

inisiasi maupun propagasi. Radikal‒radikal antioksidan yang terbentuk pada 

reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat 

bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru (Gordon, 

1990).  

 Flavonoid melakukan aktivitas antioksidan dengan cara menekan 

pembentukan spesies oksigen reaktif, baik dengan cara menghambat kerja enzim 

maupun dengan mengikat logam yang terlibat dalam produksi radikal bebas 

(Kumar et al., 2011).  

 Boraks (sebagai asam borat dan dinatrium tertaborat) tergolong dalam zat 

xenobiotik (Zat asing dalam sistem biologis) yang dimetabolisme oleh tubuh 

untuk dikeluarkan melalui empedu dan urine (Toha, 2001). Efek toksik pemberian 
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boraks sering ditemukan pada ginjal begitu pula pada otak, hepar, dan saluran 

gastro intestinal (Koga et al., 2006). Boraks yang terakumulasi dalam waktu lama 

berbahaya bagi tubuh. Boraks diabsorbsi tubuh 50% kemudian dieksresikan 

melalui urin dalam waktu 12 jam. 50% sisa senyawa boraks baru dapat 

diekskresikan keluar tubuh secara sempurna setelah satu minggu atau lebih hal ini 

berbahaya bila boraks dikonsumsi terus menerus (Turkez et al., 2012). 

 Metabolisme xenobiotik ada dua fase yang pertama adalah fase 

hidroksilasi yang berlangsung pada mikrosom yang terdapat pada organ hepar, 

kemudian hasil metabolit berupa radikal bebas dari senyawa ROS dikirim ke 

organ ginjal. Metabolisme xenobiotik dalam ginjal terjadi reaksi fase dua yaitu 

konjugasi dengan molekul lain dalam sel tubulus kemudian terjadi kekurangan 

elektron pada akhir substrat yang menyebabkan substrat baru yang dihasilkan 

akan mencari elektron lain sehingga molekul biologis dalam organ ginjal 

kekurangan elektron yang mengakibatkan terbentuknya radikal bebas (Murray, 

2009). Radikal bebas menyebabkan kerusakan pada organ tubuh makhluk hidup, 

pada ginjal paparan boraks dapat menyebabkan kerusakan berupa hemoragi, 

degenerasi, nekrosis, dan glomerulonefritis (Robbins et al., 2003). 

 Boraks menyebabkan degenerasi pada ginjal, asam borat (Boraks yang 

sudah dilarutkan dalam air) berikatan dengan koenzim NAD+ yaitu ion H+ yang 

menyebabkan terganggunya reaksi reduksi oksidasi pada mitokondria. Reaksi 

reduksi oksigen dalam mitokondria menyebabkan terbentuknya radikal bebas 

antara lain superoksida yang termasuk dalam ROS. Teganggunya reduksi oksidasi 

menyebabkan penurunan sintesis ATP (Robbins et al., 2003). Penurunan sintesis 

ATP berakibat terganggunya sodium potassium pump untuk menjaga kestabilan 
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intrasel.  Hal ini menyebabkan degenerasi bengkak keruh pada sel tubulus pada 

korteks ginjal (Nielsen, 1994).  

 Sel yang mengalami degenerasi dan menerima paparan boraks secara terus 

menerus tanpa adanya kesempatan sel untuk beradaptasi sehingga  produksi ATP 

sangat minim berakibat menurunnya glikolisis sehingga enzim lisozim masuk ke 

dalam sel. Enzim lisozim menyebabkan perubahan inti dalam tahap irreversibel 

terjadilah nekrosis kerusakan pada inti sel berupa piknotis, karyorheksis, hingga 

karyolisis menyebabkan sel tubulus kehilangan fungsinya (Arimbi et al., 2013). 

 Kerusakan lainnya adalah hemoragi yang disebabkan oleh radikal bebas 

senyawa boraks pada ginjal. Kerapuhan sel endotel pembuluh darah kapiler pada 

glomerulus menyebabkan ekstravasasi eritrosit pada jaringan interstisial hal ini 

menyebabkan hemoragi terjadi secara per-diapedesis (Geotivanny, 2012). 

 Parameter terakhir yaitu glomerulonefritis. Paparan senyawa boraks yang 

terakumulasi pada tubulus ginjal menyebabkan kerusakan glomerulonefritis 

membranoproliferatif. Glomerulonefritis membranoproliferatif ada 2 tipe, Tipe I 

disebabkan oleh kompleks imun dalam darah, tipe ke dua  belum diketahui 

penyebabnya, namun serum penderita glomerulonefritis membranoproliferatif tipe 

ke II ditemukan adanya faktor nefritik C3 yang dapat mengaktifkan jalur 

komplemen alternatif (Robbins et al., 2003) 

 Salah satu solusi untuk mengurangi terbentuknya radikal bebas antara lain 

menggunakan antioksidan. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu 

elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa 

oksidan tersebut dihambat, termasuk enzim-enzim dan protein-protein pengikat 

logam (Pangkahila,2007). 
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1.4.Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek protektif ekstrak daun 

binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) pada ginjal yang diberi boraks. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini antara lain memberi pengetahuan kepada 

masyarakat akan manfaat ekstrak daun binahong sebagai pencegahan kerusakan 

ginjal oleh akumulasi boraks serta memberikan inspirasi untuk peneliti lain 

tentang manfaat ekstrak daun binahong. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat 

dimanfaatkan untuk sumber referensi bagi mahasiswa dan pelajar, juga menjadi 

inspirasi bagi produsen obat untuk inovasi supplement penunjang kesehatan. 

1.6. Hipotesis Penelitian 

 Ekstrak etanol daun binahong dapat memberikan efek protektif terhadap 

ginjal yang terpapar boraks. 
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