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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia medis, penyakit yang berhubungan dengan ginjal selalu 

meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyakit ginjal yang marak di kalangan 

masyarakat adalah gagal ginjal kronik (GGK) atau Chronic Kidney Disease 

(CKD). Gagal ginjal kronik adalah suatu keadaan terdapat penurunan fungsi kerja 

ginjal karena adanya kerusakan dari parenkim ginjal yang bersifat kronik dan 

irreversibel. Kidney Disease Outcomes Quality Iniatiative of The National Kidney 

Foundation (2002) mendefinisikan bahwa gagal ginjal kronik adalah suatu 

keadaan terjadinya kerusakan ginjal atau laju filtrasi glomerulus (LFG) <60 

mL/menit/1,73 m2 dalam waktu 3 bulan atau lebih. Dimana kelainan tersebut 

terletak pada kurangnya fungsi kerja dari glomerulus memfilter atau menyaring 

darah dan protein menjadi urin primer.  

Dalam dunia medis menyatakan ada beberapa cara pengobatan 

konvensional untuk penyakit gagal ginjal kronik ini yaitu dengan cuci darah atau 

hemodialisis bahkan hingga transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Cuci darah 

lebih banyak digunakan pada umumnya, akan tetapi biaya yang harus dikeluarkan 

dalam teknik pengobatan ini sangatlah mahal. Pengobatan alternaif lainnya yang 

lebih murah yaitu dengan menggunakan teknik terapi akupuntur. Akupunktur 

merupakan suatu ilmu pengobatan tradisional China dengan penusukan jarum 

pada daerah khusus di permukaan tubuh dengan tujuan membantu 

mengembalikan fungsional organ. Pada pengobatan akupunktur sendiri banyak 
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metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan jarum, moksa atau dengan 

menggunakan laser. Penggunaan jarum merupakan salah satu pengobatan 

akupunktur secara invasif yang sudah sering dijumpai. Namun, terapi tersebut 

memiliki kelemahan yakni timbulnya rasa sakit, nyeri, bengkak dan bekas 

kemerahan akibat dari tusukan jarum. Untuk mencegah luka yang sulit sembuh 

akibat tusukan jarum akupunktur, digunakan metode terapi menggunakan berkas 

cahaya laser, yang dikenal sebagai laser akupunktur (Kawitana dkk, 2006).  

Laser akupunktur dipergunakan untuk mengganti jarum akupunktur, 

dimana perhitungan energi (Joule) cukup menentukan keberhasilan terapi 

(Saputra, 2012). Terapi laser akupunktur memiliki keunggulan yaitu non-invasif, 

tidak menimbulkan rasa sakit akibat tusukan jarum (Saputra, 2012), tidak 

menimbulkan infeksi, tidak mencemari lingkungan, mengurangi risiko tertular 

penyakit melalui jarum, akan terasa hangat saat terapi, respon sistem imun tinggi, 

faktor pertumbuhan tinggi dan dapat digunakan secara aman untuk semua umur. 

Dengan mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Erthal et al. (2014) 

dengan menggunakan laser dioda jenis GaAlAs dengan dosis energi yaitu 4 J/cm2, 

maka dalam hal ini akan dilakukan pula penelitian studi penentuan panjang 

gelombang dan dosis energi laser dioda untuk perbaikan ginjal mencit (Mus 

musculus). Sumber laser dioda yang digunakan yaitu laser dioda merah AlGaInP 

dengan panjang gelombang 650 nm serta laser dioda biru AlGaN dengan panjang 

gelombang 405 nm dan waktu terapi yang berbeda, sehingga laser akupunktur 

diharapkan juga dapat membantu fungsi kerja ginjal serta meregenerasi sel 

glomerulus ginjal pertumbuhannya menjadi lebih cepat pada penderita gagal 
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ginjal. Dengan menggunakan variasi energi paparan laser, hasil perbaikan dapat 

dilihat pada profil histopatologi sel glomerulus ginjal perlakuan yang mendekati 

jumlah sel normal pada mencit sehat.  

Di mana pada penelitian ini dapat melihat perbaikan sel tersebut dengan 

menggunakan mikroskop sebagai alat yang digunakan untuk mengamati sel sehat. 

Dengan menggunakan karbofuran sebagai zat perusak organ, maka mencit 

tersebut akan dirusak organ ginjalnya menggunakan zat kimia tersebut. Sehingga 

mencit tersebut akan mengalami gagal ginjal kronik pada organ ginjalnya 

terutama glomerulus. Dalam penelitian ini digunakan titik akupunktur yang 

spesifik ke organ meridian Shu belakang, yaitu Shenshu (Shu Ginjal) pada titik 

BL-23. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakterisasi laser dioda merah (650 nm) AlGaInP dan laser 

dioda biru (405 nm) AlGaN yang digunakan untuk terapi pada organ 

ginjal mencit (Mus musculus)? 

2. Berapakah panjang gelombang dan energi terapi laser yang paling 

optimum digunakan pada kedua laser sehingga didapatkan hasil 

regenerasi sel normal pada glomerulus ginjal mencit (Mus musculus) 

secara histopatologi? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam tugas akhir ini tidak meluas dan tidak menyimpang 

dari tujuan, maka diambil batasan masalah sebagai berikut: 

1. Analisa yang digunakan di titik akupuntur yaitu Shenshu (BL-23). 

2. Laser yang digunakan adalah dua laser dioda yaitu merah AlGaInP 

dengan panjang gelombang 650 nm dan biru AlGaN dengan panjang 

gelombang 405 nm. 

3. Menggunakan profil histopatologi sebagai preparat untuk melihat 

jumlah perbaikan sel glomerulus ginjal yang dihasilkan dari metode 

terapi. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan melakukan karakterisasi laser dioda merah (650 nm) 

AlGaInP dan laser dioda biru (405 nm) AlGaN yang digunakan untuk 

terapi pada organ ginjal mencit (Mus musculus). 

2. Mengetahui panjang gelombang dan energi terapi laser yang paling 

optimum digunakan pada kedua laser sehingga didapatkan hasil 

regenerasi sel normal pada glomerulus ginjal mencit (Mus musculus) 

secara histopatologi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan akan penggunaan konsep fisika 

dalam bidang medis. 
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2. Memberikan informasi mengenai interaksi yang terjadi antara laser 

dengan jaringan sehingga penggunaan laserpunktur dapat memberikan 

kontribusi dalam teknik penyembuhan penyakit gagal ginjal dengan 

lebih efektif dan efisien. 

3. Menjadi suatu penghubung untuk metode kedokteran konvensional 

dengan metode pengobatan alternatif. 
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