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ABSTRAK 

 Gagal ginjal kronik adalah suatu keadaan terdapat penurunan fungsi kerja 
ginjal karena adanya kerusakan dari parenkim ginjal yang bersifat kronik dan 
irreversibel. Salah satu pengobatan yang digunakan secara tradisional adalah 
akupunktur yang bertujuan untuk memberikan rangsangan pada suatu titik dan 
akan meneruskan rangsangan tersebut melalui jalur meridian berupa energi 
menuju organ. Pada titik akupunktur ini akan terjadi biostimulasi, dimana akan 
terjadi regenerasi sel pada organ. Penggunaan laser yang digunakan dalam dunia 
medis sebagai biostimulasi adalah laser dioda. Pada penelitian ini dilakukan 
pemanfaatan energi foton laser dioda yang akan dirambatkan melalui titik 
akupunktur menuju pada ginjal mencit (Mus musculus) yang menderita gagal 
ginjal. Pemanfaatan energi foton diberikan pada titik akupunktur Shenshu (BL-23) 
yang bertujuan untuk memberikan biostimulasi berupa pemercepat regenerasi sel 
yang mengalami nekrosis pada ginjal. Ginjal mencit (Mus musculus) akan dirusak 
dengan menggunakan Karbofuran 3 GR dengan dosis 0,041697 mg/mencit. 
Dengan menggunakan laser dioda dengan panjang gelombang 650 nm AlGaInP 
dan 405 nm AlGaN serta daya laser setelah dikarakterisasi 16,46 mW dan 13,40 
mW akan digunakan sebagai terapi biostimulasi sel glomerulus melalui titik 
akupunktur ginjal. Dengan variabel bebas yang digunakan yaitu waktu pemaparan 
laser akan dilihat hasil dari persentase sel normal pada glomerulus ginjal dengan 
menggunakan mikroskop. Didapatkan bahwa hasil optimum persentase sel normal 
glomerulus ginjal mencit (Mus musculus) dari laser merah 650 nm yaitu sebesar 
64,14% serta pada laser biru 405 nm sebesar 53,19%. Energi yang digunakan 
pada masing-masing laser merah optimum pada energi 1 J dan pada laser biru 
optimum pada energi 6 J. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil ini yaitu 
penggunaan energi 1 J pada laser merah merupakan yang paling baik memberikan 
efek biostimulasi pada glomerulus. 
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ABSTRACT 

Chronic Kidney Disease is a condition when kidney function decreases 
due tochronic and irreversible damage of kidney‟s parenkim. One of the 
traditional healing used is acupuncture which aims to give stimulus to a point and 
continue the stimulus, which is energy, through  meridian pathways towards 
organ. At this acupuncture point biostimulation will occur,where the organ‟s cells 
will regenerate. The lasers used in medicine as biostimulation is dioda laser. This 
research used dioda laser‟s photon energy to be directed to mice (Mus musculus) 
kidney that suffering Chronic Kidney Disease through acupuncture point. The 
photon energy were given to Shenshu (BL-23) acupuncture point which aimed to 
give biostimulation to increase necrosis kidney cells regeneration. Mice  (Mus 
musculus) kidney was damaged by using Carbofuran 3 GR with a dose of 
0.041697 mg/mice. Biostimulation therapy to kidney glomerulus through 
acupuncture point used dioda laser with wavelength of 650 nm AlGaInP and 405 
nm AlGaN and the laser power after characterized 16,46 mWand 13,40 mW. 
Independent variable was exposure time of diode laser. The result observed in this 
research was the percentage of normal cell in kidney glomeruli which was 
observed by using microscope. It was found in this research that optimum result 
of  normal cell of  mice‟s (Mus musculus) kidney glomeruli from red laser 650 nm 
was 64,14% while the blue laser 450 nm was 53,19%. The optimum energy used 
in red laser was 1 J while in blue laser was 6 J. Concluded from the result that the 
use of 1 J energy in red laser is the best energy to provide a good biostimulation 
effect to glomerulus. 
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