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RINGKASAN 
 

PENGARUH MINUMAN BERENERGI TERHADAP TERJADINYA 
PENYAKIT GINJAL KRONIS PADA HEWAN COBA TIKUS PUTIH 

(Rattus norvegicus) DENGAN MARKER IMUNOHISTOKIMIA α-
SMOOTH MUSCLE ACTIN 

 
ANGGUN FITRARIA NIRMALASARI PASMA 

 
Minuman berenergi termasuk salah satu makanan yang terdiri 

dari komponen multivitamin makronutrien (karbohidrat, protein), taurin, 
dengan atau tanpa kafein dan biasanya diindikasikan untuk menambah 
tenaga, kesegaran, stimulasi, metabolisme, memelihara kesehatan dan 
stamina tubuh, yang diminum pada saat bekerja keras atau setelah berolah 
raga. Minuman berenergi merupakan faktor risiko yang memberikan 
kontribusi terhadap berkembangnya penyakit ginjal kronis. Penurunan 
kesehatan seseorang yang mengonsumsi minuman berenergi biasanya 
dikaitkan dengan kandungan kafein didalamnya, sehingga pada penelitian 
ini ditujukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari kafein dalam 
minuman berenergi terhadap terjadinya penyakit ginjal kronis pada hewan 
coba. Penyakit ginjal kronis merupakan sebuah kehilangan fungsi ginjal 
yang terjadi secara progresif selama beberapa bulan sampai tahunan, yang 
ciri-cirinya terjadi perubahan secara berangsur-angsur terhadap normal 
struktur ginjal dengan fibrosis intersisial. Frekuensi konsumsi minuman 
berenergi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis lebih sering daripada 
pada pasien non-penyakit ginjal kronis, sehingga penelitian ini penting 
dilakukan untuk mengetahui efek minuman berenergi tersebut terhadap 
ginjal. 

Tiga puluh dua ekor hewan coba tikus putih yang dibagi 
menjadi empat kelompok (masing-masing 8 ekor) ditandai sebagai 
kelompok kontrol negatif (KN), kelompok kontrol positif (KP), kelompok 
perlakuan dosis rendah (P1), dan kelompok perlakuan dosis tinggi (P2). KN 
diberi perlakuan dengan aquadest, KP dengan kafein murni, P1 dengan 
minuman berenergi dosis 3,853 ml/kg BB, P2 dengan minuman berenergi 
dosis 7,709 ml/kg BB. Setiap kelompok diberi perlakuan dua kali sehari 
selama 60 hari. Pengambilan data meliputi urinalisis (kreatinin urin) dan 
hematologi (kreatinin serum dan BUN) yang dilakukan pada hari ke-0, 40, 
dan 60. Setelah hari ke-60, hewan diterminasi untuk diambil organ 
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ginjalnya untuk dianalisis secara histopatologi dan imunohistokimia 
menggunakan marker alpha-smooth muscle actin (alpha-SMA). 

Dari serangkaian analisis, didapatkan hasil bahwa minuman 
berenergi berpengaruh pada penurunan kadar kreatinin urin tiap kelompok 
percobaan (p<0,001) dan tiap waktu pengambilan data (p<0,01). Minuman 
berenergi juga berpengaruh pada penurunan volume urin tiap kelompok 
percobaan (p<0,05), namun tidak bermakna tiap waktu pengambilan data 
(p=0,447). Selain itu, kreatinin serum juga menurun kadarnya di tiap 
kelompok percobaan (p<0,001) dan waktu pengambilan data (p<0,001). 
Terjadi penurunan pada kadar BUN, namun tidak signifikan. Dari hasil 
pengamatan histopatologi organ ginjal hewan coba, terdapat perbedaan 
yang bermakna antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol 
positif (p<0,001) dan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok 
perlakuan (p<0,001). Dari pengamatan imunohistokimia, α-SMA kelompok 
kontrol negatif hanya terdapat di sekitar pembuluh darah, namun pada 
kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan α-SMA ditemukan pada 
bagian glomerulus, tubulus, dan intersisial ginjal. Kesimpulannya, pada 
percobaan ini minuman berenergi mempengaruhi terjadinya penurunan 
fungsi ginjal hewan coba yang mengarah pada penyakit ginjal kronis. 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF ENERGY DRINK OCCURING CHRONIC 
KIDNEY DISEASE IN RATS (Rattus novergicus) WITH α-SMOOTH 
MUSCLE ACTIN AS MARKER OF IMMUNOHISTOCHEMISTRY 

 
ANGGUN FITRARIA NIRMALASARI PASMA 

 
 Energy drink is one of beverages containing macronutrients, 
multivitamins, taurin, and caffeine to raise or maintain energy and freshness 
that can be drunk while having tough works or physical exercises. Caffeine 
is estimated as an inducer of chronic kidney disease thus decreasing kidney 
function by progessively interstitial fibrosis through months or years.  
 This study used 32 rats divided into 4 groups (8 rats each group) as 
Negative Control (KN), Positive Control (KP), Low Dosage Treatment 
(P1), and High Dosage Treatment (P2). Aquadest was given to the KN 
group, KP group received pure caffeine and P1 group consumed energy 
drink at the dose of 3,853 mL/kg BW while P2 group got 7,709 mL/kg BW. 
Every group received the same treatment twice per day for 60 days. The 
urine (urine creatinine) and blood (serum creatinine and BUN) samples 
were taken at the 0th,40th, and 60th day of observation. At the end of 
treatment period, rat’s kidneys were taken by the surgical operation for 
histopathology and immunohistochemistry analisis using alpha-smooth 
muscle actin (alpha-SMA) as a marker. 
 The results of this study revealed that energy drink decreased urine 
creatinine in each group (p<0,001) and time (p<0,01). Energy drink 
increased serum creatinine significantly in each group (p<0,001) and time 
(p<0,001). There was a decrease pattern on BUN observed in this study, 
although it was not significantly. The histopathology pictures showed 
differences between negative control group and the treatments (p<0,001). 
Analyzing from the immunohistochemistry α-SMA appeared only arround 
the blood vessels in the negative control, while the α-SMA spread along 
kidney’s glomerulus, tubulus and interstitial in positive control and 
treatment groups. Therefore, consuming energy drink for along period could 
contribute to the loss of kidney’s function.     
 
Keywords : energy drink, caffeine, chronic kidney disease alpha-

smooth muscle actin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Istilah minuman berenergi (energy drink) merujuk pada minuman 

yang mengandung kafein dalam kombinasi dengan bahan- bahan lain 

seperti taurin, guarana, dan vitamin B, yang menyatakan dapat memberikan 

energi ekstra bagi para penggunanya (Heneman et al,. 2007).  Sedangkan 

menurut BPOM (2006), minuman berenergi termasuk salah satu suplemen 

makanan yang terdiri dari komponen multivitamin makronutrien 

(karbohidrat, protein), taurin, dengan atau tanpa kafein dan biasanya 

ditambahkan herbal seperti gingseng, jahe, dan sebagainya dengan bentuk 

sediaan Cairan Obat Dalam (COD) atau serbuk tablet yang dilarutkan dalam 

minuman, serta indikasinya untuk menambah tenaga, kesegaran, stimulasi, 

metabolisme, memelihara kesehatan dan stamina tubuh, yang diminum pada 

saat bekerja keras atau setelah berolah raga. 

Minuman berenergi merupakan minuman yang terjual paling cepat 

di Amerika Serikat, dengan perkiraan nilai penjualan yang meningkat dari 

$10 milyar menjadi $16 milyar pada tahun 2017. Di Indonesia, pada tahun 

2001 ada 19 produsen minuman berenergi yang memproduksi minuman 

berenergi dengan total kapasitas produksi 5,49 juta kg/tahun (non cair) dan 

79,74 juta liter/tahun (cair) (Widyarini, 2014). Menurut data dari Bussiness 

Monitor International (BMI dalam Widyarini, 2012), di Indonesia pada 

tahun 2009 produksi minuman berenergi bentuk cair sebanyak 1,2 triliun 

liter dan meningkat menjadi 1,38 triliun liter pada tahun berikutnya. Adapun 

total penjualan minuman berenergi pada tahun 2009 sebesar Rp 16,9 triliun 
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dan meningkat menjadi Rp 20,54 triliun pada tahun berikutnya. Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa dapat diduga terjadi peningkatan 

konsumsi minuman berenergi setiap tahunnya.  

Minuman berenergi merupakan faktor risiko yang memberikan 

kontribusi terhadap berkembangnya penyakit ginjal kronis (Tanjoyo dan 

Gunawan, 2012). Frekuensi konsumsi minuman berenergi pada pasien 

penyakit ginjal kronis lebih sering daripada konsumsi pasien non gagal 

ginjal, yakni lebih dari 50% penderita gagal ginjal mengonsumsi lebih dari 

lebih dari 5 kemasan saji tiap minggu. Lalu, dari penelitian yang dilakukan 

oleh Hidayati, et al. (2008) di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 

hubungan antara mengonsumsi minuman berenergi dengan kejadian 

penyakit ginjal kronis bersifat dose dependence artinya semakin banyak 

mengonsumsi minuman berenergi meningkatkan risiko mengalami gagal 

ginjal kronik terminal. Tidak hanya itu, Hidayati, et al. juga mengemukakan 

bahwa terdapat hubungan antara lama berhenti mengonsumsi minuman 

berenergi dapat menurunkan risiko kemungkinan kejadian penyakit ginjal 

kronis yang artinya bersifat time dependence. Meskipun demikian, dari 

penelitian yang dilakukan oleh Widyarini (2014), banyak informan 

penelitiannya yang sudah lama mengonsumsi minuman berenergi, bahkan 

beberapa diantaranya telah mengonsumsi selama 10 tahun tanpa mengetahui 

apa saja efek samping minuman berenergi pada fungsi organ-organ 

tubuhnya terutama ginjal. Maka dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa orang-orang yang mengonsumsi minuman berenergi lebih dari 5 

sachet per minggu dengan jangka waktu panjang dapat meningkatkan risiko 

mengalami penyakit ginjal kronis. 

Penurunan kesehatan seseorang yang mengonsumsi minuman 

berenergi biasanya dikaitkan dengan kandungan kafein didalamnya (Breda, 
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et al., 2014). Kafein merupakan senyawa golongan metilxantin yang 

memiliki efek kuat pada sistem susunan saraf pusat. Pada dosis rendah, 

kafein dapat menyebabkan peningkatan kesadaran, dengan dosis yang lebih 

tinggi kafein efektif sebagai bronkodilator akibat kegelisahan dan tremor. 

Pada dosis yang amat tinggi, kafein dapat menyebabkan stimulasi medula 

dan kejang, dan mungkin dapat berakibat pada kematian. Efek kafein pada 

kardiovaskular diantaranya adalah takikardi, meningkatnya curah jantung, 

meningkatnya resistensi perifer yang menyebabkan tingginya tekanan darah 

(Boushey, 2012). Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Belibi et 

al, kafein merupakan faktor resiko pembesaran kista pada pasien dengan 

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD). Mekanisme 

yang mendasari adalah dengan meningkatkan kadar C-AMP intraselular, 

yang disebabkan karena proliferasi dan akumulasi cairan dalam sel tubular 

(Belibi, 2002).  

Konsumsi kronis kafein selama 28 hari dengan dosis 295 mg/hari 

dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik 12,0 mmHg dan 

diastolik 2,0 mmHg (Arciero, et al. 1998). Konsumsi kafein (2-10 µg/ml; 

konsentrasi dalam tubuh manusia setelah meminum kopi jumlah sedang) 

bersifat antagonis terhadap reseptor adenosin. Fungsi adenosin endogen 

pada ginjal adalah menghambat pengeluaran renin. Sedangkan bila terjadi 

penghambatan adenosin, menyebabkan meningkatnya rilis renin basal 

sebagai respon stimulasi dalam tubuh baik hewan maupun manusia. 

Adenosin dan angiotensin II memerankan peranan yang penting pada 

regulasi arteri afferen dan efferen yang dapat merubah tekanan 

intraglomerular. Adenosin dosis rendah mengaktivasi reseptor A1 yang 

sebagian besar bersifat konstriksi terhadap arteriol afferen, sedangkan 

dengan dosis yang lebih tinggi dapat mengaktivasi reseptor A2 yang dapat 
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mendilatasi arteriol efferen. Kedua efek ini dapat menurunkan tekanan 

intraglomerular. Sedangkan efek angiotensin II terhadap arteriol efferen 

adalah sebagai konstriktor sehingga dapat meningkatkan tekanan 

intraglomerular. Sehingga dengan menghalangi reseptor adenosin, kafein 

mungkin secara spontan dapat meningkatkan kadar angiotensin II ginjal dan 

menurunkan efek renovaskular adenosin yang menyebabkan meningkatnya 

tekanan darah arteri yang dapat bertransmisi ke kapiler glomerular sehingga 

menyebabkan hipertensi glomerular yang kemudian berefek pada kerusakan 

ginjal. Selain itu, hipertensi merupakan faktor yang menginisiasi timbulnya 

penyakit ginjal kronis (Tofovic dan Jackson, 1998; Vallon et al., 2006).   

Menurut Saseen dan Maclaughlin (2008) hipertensi dapat merusak 

jaringan ginjal (parenkim) atau kerusakan pada arteri ginjal. Pada jurnal 

Mezzano, et al. (2001) Angiotensin II dapat mengaktivasi sel mesangial dan 

sel tubular, dan fibroblas intersisial dengan cara meningkatkan ekspresi dan 

sintesis dari matriks protein ekstraselular, seperti fibronectin, laminin, dan 

kolagen. Angiotensin II dapat berkontribusi pada terjadinya inflamasi secara 

terus-menerus, serta memfasilitasi migrasi sel mononuklear ke intersisial 

dan glomerulus, terjadi pematangan di makrofag, dan akhirnya 

berpartisipasi pada proses fibrosis. Sel inflamasi ini akan mengaktivasi sel 

ginjal untuk mengeluarkan sejumlah besar faktor pertumbuhan, termasuk 

angiotensin II, sehingga dapat menyebabkan kerusakan ginjal ginjal yang 

berkepanjangan. Angiotensin II juga dapat mendorong perubahan secara 

fenotif dari fibroblas menjadi myofibroblas sehingga sel α-SMA dapat 

terdeteksi. 

α-smooth muscle actin (α-SMA) merupakan suatu bentuk aktin 

yang banyak terdapat di sel otot polos pembuluh darah dan memerankan 

peranan penting pada proses fibrogenesis. Ukuran molekul α-SMA adalah 
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42kD. Ekspresi α-SMA ini berhubungan dengan aktivasi myofibroblas. 

Myofibroblas adalah bentuk dari sel fibroblas yang terdiferensiasi parsial 

pada fenotif otot polos. Myofibroblas secara metabolik dan morfologis 

khusus mengekspresikan α-SMA, dan aktivasinya memegang peranan 

sebagai kunci perkembangan dari respon fibrosis. Pada stadium aktivasi, 

myofibroblas berhenti berproliferasi dan mulai untuk mensintesis 

komponen protein ekstraselular dalam jumlah besar (Cherng, et al., 2008). 

Pada ginjal normal, tidak ditemukan ekspresi α-SMA pada glomerulus, 

tubulus proksimal, sampai duktus kolektivus, namun positif pada sel otot 

polos pembuluh darah. Peningkatan ekspresi α-SMA menggambarkan 

terjadinya remodeling glomerulus secara aktif  dan menjadi pertanda awal 

kerusakan sel mesangial. Proliferasi dan diferensiasi dari sel mesangial dan 

fibroblas menjadi myofibroblas terjadi pada awal perkembangan fibrosis 

ginjal. Sehingga, ekspresi α-SMA menjadi evaluasi penting pada progresi 

dari kondisi patologis, termasuk gagal ginjal  (Badid, et al., 2001; Yabuki, 

2009).  

Penyakit ginjal kronis merupakan kehilangan fungsi ginjal yang 

terjadi secara progresif selama beberapa bulan sampai tahunan, dengan ciri-

ciri terjadi perubahan secara berangsur-angsur terhadap normal struktur 

ginjal dengan fibrosis intersisial. Menurut NKF (2002), terdapat dua kriteria 

penyakit ginjal kronis, yaitu kerusakan ginjal selama lebih dari tiga bulan 

dimana terjadi abnormalitas secara struktural atau fungsional pada ginjal 

dengan atau tanpa penurunan GFR. Manifestasi kerusakan tersebut yaitu 

terjadinya abnormalitas secara patologi  atau munculnya marker dari 

kerusakan ginjal (kidney damage), termasuk abnormalitas terhadap 

komposisi darah atau urin atau abnormalitas pada imaging test. Selain itu, 
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kriteria kedua untuk penyakit ginjal kronis yaitu nilai GFR <60 ml/min.1,73 

m2 selama lebih dari tiga bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. 

Penyakit ginjal kronis dapat dideskripsikan sebagai silent epidemic 

dan merupakan problem kesehatan tingkat dunia. Berdasarkan pada fungsi 

ginjal (GFR), penyakit ginjal kronis dikategorikan menjadi tingkat 1- 5 

dimana peningkatan angka ini mengindikasikan peningkatan keparahan 

penyakit (Joy, 2008). 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 

melihat efek samping minuman berenergi terhadap terjadinya penyakit 

ginjal kronis yang dilakukan pada hewan coba tikus putih dengan marker α-

SMA.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah pemberian minuman berenergi secara kronis dapat 

menyebabkan perubahan fungsi ginjal pada hewan coba tikus 

putih? 

2. Apakah pemberian minuman berenergi secara kronis dapat 

menyebabkan perubahan pada marker α-SMA pada hewan coba 

tikus putih? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis efek pemberian minuman berenergi terhadap 

terjadinya penyakit ginjal kronis pada hewan coba tikus putih. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis data urinalisis melalui nilai kreatinin urin. 

2. Menganalisis data hematologi melalui nilai kreatinin serum dan 

BUN (Blood Urea Nitrogen). 

3. Menganalisis irisan histopatologi ginjal dengan pewarnaan 

Hematoksilin-Eosin. 

4. Menganalisis imunohistokimia ginjal dengan marker α-SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang efek samping minuman berenergi bila 

dikonsumsi jangka panjang khususnya pada fungsi dan morfologi 

ginjal. 

2. Untuk pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi bahwa 

minuman berenergi tidak seharusnya digunakan setiap hari 

sehingga regulasinya dapat diatur. 

3.  Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat 

sebagai referensi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Minuman Berenergi  

2.1.1  Definisi Minuman Berenergi 

Istilah minuman berenergi (energy drink) merupakan minuman 

yang mengandung kafein dalam kombinasi dengan bahan-bahan lain seperti 

taurin, guarana, dan vitamin B, yang menyatakan dapat memberikan energi 

ekstra bagi para penggunanya (Heneman et al,. 2007).  Sedangkan menurut 

BPOM tahun 2006, minuman berenergi termasuk salah satu makanan yang 

terdiri dari komponen multivitamin makronutrien (karbohidrat, protein), 

taurin, dengan atau tanpa kafein dan biasanya ditambahkan herbal seperti 

gingseng, jahe, dan sebagainya dengan bentuk sediaan Cairan Obat Dalam 

(COD) atau serbuk tablet yang dilarutkan dalam minuman, serta indikasinya 

untuk menambah tenaga, kesegaran, stimulasi, metabolisme, memelihara 

kesehatan dan stamina tubuh, yang diminum pada saat bekerja keras atau 

setelah berolah raga. 

 

2.1.2  Kandungan Minuman Berenergi 

2.1.2.1  Kafein 

Kafein atau 1,3,7-trimethylxanthine adalah salah satu bahan aktif 

yang sering dikonsumsi oleh penduduk dunia yang dapat ditemukan pada 

berbagai makanan, misalnya kopi, teh, coklat, dan minuman bersoda 

(Bolignano et al., 2007;). Kafein merupakan zat yang dimetabolisme secara 

spesifik pada setiap spesies makhluk hidup. Pada manusia, 80% kafein 

didemetilasi menjadi paraxathine dan 16% nya diubah menjadi 
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theobromine dan theophylline. Kira-kira 3 % dari kafein dicerna oleh tubuh 

dan lebih dari satu dosen dari metabolitnya dapat ditemukan di urin 

(Bolignano et al., 2007).  

 
Gambar 2.1. Metabolisme Kafein (Balignano et al., 2007) 

 

Kafein memiliki efek kuat pada sistem susunan saraf pusat. Pada 

dosis rendah, kafein dapat menyebabkan peningkatan kesadaran, dengan 

dosis yang lebih tinggi kafein efektif sebagai bronkodilator akibat 

kegelisahan dan tremor. Pada dosis yang amat tinggi, kafein dapat 

menyebabkan stimulasi medula dan kejang dan mungkin dapat berakibat 

pada kematian. Efek kafein pada kardiovaskular diantaranya adalah 

takikardi, meningkatnya curah jantung, meningkatnya resistensi perifer 

yang menyebabkan tingginya tekanan darah (Boushey, 2012). 

Kafein dapat mendatangkan bermacam-macam efek farmakologis 

seperti meningkatnya kewaspadaan, menurunnya waktu reaksi sistem 

psikomotor, memperlama waktu terbangun, dan mungkin dapat 

berpengaruh pada aktivitas intelektual. Selain itu, kafein dapat merelaksasi 

otot polos, meningkatkan sekresi asam lambung dan rilis dari katekolamin, 

dan meningkatkan aktivitas metabolik (Varani et al., 2000). 
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Mekanisme tepat yang berhubungan dengan aktivitas kafein 

masih belum diketahui, namun ada hipotesis bahwa terjadi peningkatan rilis 

kalsium intraselular dan  penghambatan pada enzim fosfodiesterase yang 

menghidrolisis c-AMP, sehingga menghasilkan peningkatan second 

messenger. Hipotesis lain menyatakan bahwa efek farmakologi dari kafein 

disebabkan karena antagonisme terhadap reseptor adenosin. Beberapa 

reseptor adenosin yaitu A1, A2A, A2B, dan A3. Kafein bersifat antagonis kuat 

pada reseptor A1, diikuti pada reseptor A2A kemudian reseptor A2B, dan 

bersifat antagonis lemah pada reseptor A3 (Balignano et al., 2007; Varani et 

al., 2000).   

Adenosin berada di sitosol sel tubulus dan di intersisial ginjal 

dengan kondisi oksigen normal (normoxic kidney). Sedangkan reseptor 

adenosin menurut penelitian yang dilakukan terhadap tikus berada di: 

1. Reseptor adenosin A1: arteriol afferen, glomeruli (termasuk sel 

mesangial), sel jukstaglomerular, tubulus proksimal, duktus kolektivus, 

dan lengkung henle 

2. Reseptor adenosin A2A: seluruh bagian ginjal, korteks dan medula, 

gromeruli, dan papila 

3. Reseptor adenosin A2B: seluruh bagian ginjal, korteks dan medula, 

preglomerular microvessel 

4. Reseptor adenosin A3: seluruh bagian ginjal 

(Vallon et al., 2006). 

Adenosin endogen pada ginjal dapat menghambat pengeluaran 

renin, sedangkan kafein merupakan antagonis reseptor adenosin. Dengan 

efek penghambatan tersebut menyebabkan meningkatnya rilis renin basal 

sebagai respon stimulasi dalam tubuh baik hewan maupun manusia. 

Adenosin dan angiotensin II memerankan peranan yang penting pada 

regulasi arteri afferen dan efferen yang dapat merubah tekanan 
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intraglomerular. Adenosin dosis rendah mengaktivasi reseptor A1 yang 

sebagian besar bersifat konstriksi terhadap arteriol afferen, sedangkan 

dengan dosis yang lebih tinggi dapat mengaktivasi reseptor A2 yang dapat 

mendilatasi arteriol efferen. Kedua efek ini dapat menurunkan tekanan 

intraglomerular. Sedangkan efek angiotensin II terhadap arteriol efferen 

adalah sebagai konstriktor sehingga dapat meningkatkan tekanan 

intraglomerular. Sehingga dengan menghalangi reseptor adenosin, kafein 

mungkin secara simultan dapat meningkatkan kadar angiotensin II ginjal 

dan menurunkan efek renovaskular adenosin yang menyebabkan 

meningkatnya tekanan darah arteri yang dapat bertransmisi ke kapiler 

glomerular sehingga menyebabkan hipertensi glomerular yang kemudian 

berefek pada kerusakan ginjal. Selain itu, hipertensi merupakan faktor yang 

menginisiasi timbulnya penyakit ginjal kronis (Tofovic et al., 1998; Vallon 

et al., 2006).  Saseen dan Maclaughlin (2008) mengemukakan 

bahwahipertensi dapat merusak jaringan ginjal (parenkim) atau kerusakan 

pada arteri ginjal.  

Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAS) telah diketahui 

sebagai regulator tekanan darah dan faktor yang menentukan target dari 

kerusakan organ. Angiotensin II, efektor utama RAS, merupakan mediator 

kunci dari kerusakan ginjal dengan meningkatkan tekanan intraglomerular 

kapiler dan ultrafiltrasi dari protein plasma, dan mendorong perkembangan 

sel dan efek fibroproliferatif (Remuzzi, et al., 2008). Angiotensin II 

mengatur pertumbuhan sel mesangial, termasuk proliferasi atau hipertrofi 

berdasarkan pada keseimbangan intraselular antara faktor pertumbuhan, dan 

angiotensin II dapat meningkatkan ekspresi dan sintesis protein matriks 

ekstraselular seperti fibronektin, laminin, dan kolagen. Peningkatan matriks 

sel mesangial ini terutama dimediasi oleh TGF- β. Peningkatan TGF- β 

telah diketahui hampir disetiap tipe dari penyakit ginjal kronis, baik di 
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model hewan maupun di model manusia. In vitro, TGF- β sebagai faktor 

tunggal dapat menstimulasi sel mesangial, fibroblas intersisial, dan sel 

epitel tubular untuk mengalami aktivasi atau transisi myofibroblastik, untuk 

menjadi matrix-producing fibrogenic cells. Ekspresi dari TGF- β eksogen, 

menyebabkan fibrosis renal. Sebaliknya, bila TGF- β dihambat dapat 

menekan lesi fibrotik ginjal dan mencegah keberlanjutan hilangnya fungsi 

ginjal. Angiotensin II juga dapat menyebabkan perubahan fenotif fibroblas 

menjadi myofibroblas. Transformasi fibroblas menjadi myofibroblas ini 

diinduksi oleh TGF- β  dan platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB). 

Fibroblas aktif ini dapat berproliferasi dan menginvasi ruang periglomerular 

dan peritubular, berkontribusi pada deposisi matriks dalam area 

tubulointersisial. Myofibroblas ini dapat diidentifikasi dari ekspresi α-

smooth muscle actin. Proliferasi myofibroblas dapat dideteksi sebelum 

adanya fibrosis yang signifikan, sehingga dapat digunakan sebagai marker 

awal dari penyakit progresif. Selain itu, angiotensin II juga dapat 

mengaktivasi sel inflamasi, dengan kemotaksis langsung dan produksi 

mediator proinflamasi seperti MCP-1 dan TGF- β. Pada model penelitian 

eksperimental ginjal yang rusak, terjadi peningkatan MCP-1 ginjal secara 

kebetulan diikuti dengan infiltrasi mononuclear cell. Kedua efek ini 

menurun dengan treatment menggunakan ACE inhibitor. Dari data ini 

menunjukkan bahwa angiotensin II berkontribusi dalam proses inflamasi, 

memfasilitasi migrasi mononuclear cell ke bagian intersisial dan glomerulus 

dimana sel ini matang dalam makrofag dan akhirnya berpartisipasi pada 

proses fibrosis. Sel inflamasi ini akan mengaktivasi sel ginjal untuk 

mengeluarkan sejumlah besar faktor pertumbuhan, termasuk angiotensin II, 

sehingga dapat menyebabkan kerusakan ginjal ginjal yang berkepanjangan. 

Selain itu, produksi dan/atau deposisi matriks ekstraselular juga dapat 

dipengaruhi oleh adanya MCP-1, baik secara langsung sebagai fibrogenic 
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factor maupun secara tidak langsung melalui TGF- β, yang akhirnya dapat 

berkontribusi pada pengembangan fibrosis (Mezzano et al., 2001; Mezzano 

et al., 2000, Liu, 2006; Strutz dan Zeisberg, 2006). 

2.1.2.2  Taurin 

Taurin merupakan bahan organik yang terlibat dalam regulasi 

volume sel dan sebagai penyedia substrat untuk formasi garam empedu. 

Taurin berperan pada modulasi konsentrasi intraselular kalsium bebas dan 

walaupun zat ini merupakan salah satu dari asam amino yang tidak bersatu 

dengan protein, zat ini merupakan salah satu asam amino yang berlimpah 

ruah di otak, retina, jaringan otot, dan organ pada seluruh tubuh (Ripps dan 

Shen, 2012). Taurin dapat berfungsi sebagai agen proteksi terhadap 

glomerulonefritis, diabetik nefropati, chronic renal failure, dan acute kidney 

injury (AKI). Taurin juga memiliki sifat antioksidan terhadap ginjal 

(Chesney, et al., 2012). 

 

2.1.2.3  Ekstrak Gingseng 

Ekstrak gingseng (panax quinquefolium= gingseng amerika 

utara) efektif untuk mencegah terjadinya diabetes nefropati baik tipe I 

maupun tipe II karena mekanisme yang disebut antihiperglikemi dan efek 

antioksidan (Sen et al., 2012).  

 

2.1.2.4  Vitamin 

2.1.2.4.1  Vitamin B3 (Nicotinamide) 

Nikotinamid adalan vitamin, sebuah konstituen esensial untuk 

sintesis koenzim piridin pada sistem mamalia. Substansi ini dapat disintesis 

dalam tubuh dari sam amino triptofan. Pada studi penggunaan nikotinamid 

(35, 70, dan 140 mg/kg) pada tikus hitam tidak menimbulkan efek pada 

peningkatan berat kelenjar adrenal namun pada ginjal terlihat. Pada studi 
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penggunaan nikotinamid lainnya, dilakukan pada pasien dengan diabetes 

dan pasien dengan resiko diabetes (25 dan 42 mg/kg/hari) menunjukkan 

tidak ada efek pada parameter biokimia fungsi liver dan ginjal (OECD 

SIDS, 2002). Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, terjadi penurunan 

kadar nikotinamid dalam tubuh (Steiber dan Kopple, 2011). 

 

2.1.2.4.2  Vitamin B5 (Pantotenic acid) 

Asam pantotenat merupakan vitamin B kompleks yang larut air. 

Asam pantotenat dapat ditemukan pada beberapa makanan, diantaranya 

selai kacang tanah, kacang tanah, hati, ginjal, almond, gandum, keju, dan 

lobster. Pada pemberian asam pantotenat pada tikus (>2.000 mg/kg), anjing 

(50 mg/kg) dan monyet (200-250mg/kg) selama enam bulan, tidak terjadi 

penurunan berat badan, perubahan histopatologi, ataupun adanya tanda-

tanda toksin. Namun pemberian akut pada mencit dan tikus (10.000 mg/kg) 

dengan lethal dose menyebabkan kematian akibat gagal nafas (Gregory, 

2011). 

 

2.1.2.4.3  Vitamin B6 (Piridoxin HCl) 

Piridoksin HCl berada dalam tubuh menjadi enam komponen, 

yaitu pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine, dan tiga komponen dari 5’ 

phosphate. Pyridoxal-5’-phosphate berfungsi sebagai kofaktor untuk 

beberapa enzim, yang berfungsi pada metabolisme asam amino.  Sumber 

makanan kaya piridoksin HCl diantaranya hati, ikan, daging, pisang, 

kentang, dan ubi. Studi kadar vitamin B6 pada pasien dengan penyakit ginjal 

kronis tingkat 3-5 non dialisis menghasilkan nilai yang rendah (Steiber dan 

Kopple, 2011).  

 

2.1.2.4.4  Vitamin B8 (Inositol) 
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Inositol dikenal sebagai salah satu kandungan dalam bahan 

makanan yang penting dan sebagai konstituen sel. Fungsi biokimia 

fosfoinositol pada membran sel termasuk regulasi respon selular dan/ atau 

transmisi saraf dalam mediasi aktivasi enzim melalui interaksi dengan 

berbagai protein spesifik. Perubahan produksi inositol telah diketahui terjadi 

pada pasien diabetes melitus, penyakit ginjal kronis, galaktosemia, dan 

multiple sclerosis. Inositol telah dilaporkan efektif untuk penyembuhan 

penyakit saraf pusat seperti depresi, Alzheimer, panic disorder, obsessive-

compulsive disorder. Tidak hanya itu, studi terbaru menyatakan inositol 

berguna sebagai analgesik (Colodny dan Hoffman, 1998).   

 

2.1.2.4.5  Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 

Sianokobalamin bertindak sebagai koenzim untuk merubah 

homocysteine menjadi methionine dan L-methylmalonyl-coA menjadi  

succinyl-coA. Sumber makanan kaya sianokobalamin adalah hati, daging, 

ayam, telur, dan salmon. Tidak ada keuntungan klinis yang didapat bila 

pasien dengan penyakit ginjal kronis mengonsumsi secara rutin 

sianokobalamin (Steiber dan Kopple, 2011). 

 

2.1.2.5  Pemanis 

Konsumsi gula dan pemanis buatan yang berlebihan dicurigai 

sebagai pencetus timbulnya penyakit ginjal kronis karena berhubungan 

dengan beberapa faktor risiko penyakit ginjal kronis, diantaranya diabetes, 

gout, dan sindrom metabolik. Risiko penyakit ginjal kronis meningkat 

ketika mengonsumsi lebih dari 1 bungkus minuman soda berpemanis per 

hari yang setara dengan konsumsi 7 bungkus atau lebih minuman 

berpemanis per minggu. Pemanis berhubungan dengan timbulnya penyakit 

ginjal kronis dengan berbagai mekanisme. Yang pertama, pemanis 
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(khususnya fruktosa) dapat  meningkatkan kadar asam urat, dimana asam 

urat ini dapat memicu timbulnya hipertensi dan kerusakan ginjal. Kedua, 

konsumsi gula yang berlebihan dapat memicu terjadinya obesitas, yang bila 

tidak terdapat kompensasi untuk menurunkan kelebihan gula ini, fruktosa 

mungkin dapat memicu adipositas sentral. Sehingga obesitas, secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui hipertensi) dapat memicu 

kerusakan ginjal. Ketiga, konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan 

risiko timbulnya penyakit diabetes, sebuah faktor yang menginisiasi 

terjadinya penyakit ginjal kronis. Dari penelitian dengan hewan coba yang 

diberi diit fruktosa selama 6 minggu, terjadi glomerular sklerosis, atrofi 

tubular, dilatasi tubular, dan infiltrasi selular. Pada penelitian lain, diit 

fruktosa pada hewan coba juga dapat berkembang menjadi hipertrofi ginjal, 

hipertensi glomerular, cortical vasoconstriction, dan arteriolopathy of 

preglomerular vessels (Karalius dan Shoham, 2013).  

 

2.1.2.6  Bikarbonat 

Bikarbonat atau base loading, baik eksogen maupun endogen 

(contohnya disolusi dalam tulang), sangat jarang menjadi satu-satunya 

penyebab persisten metabolik alkalosis yang signifikan karena ginjal normal 

sangat efisien terhadap ekskresi bikarbonat (Galla, 2000).  

 

2.1.3 Keamanan Minuman Berenergi 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman 

berenergi memiliki dampak buruk pada kesehatan bila dikonsumsi secara 

terus menerus. Konsumsi minuman berenergi dapat menjadi salah satu 

faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronis (Widyarini, 2014). Dibuktikan 

dari penelitian Hidayati et al. (2008), bahwa responden yang mengonsumsi 

minuman bernergi kurang dari 7 bungkus/botol per minggu, 7-14 
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bungkus/botol per minggu, dan lebih dari 14 bungkus/botol per minggu 

memiliki peluang untuk mengalami penyakit ginjal kronis berturut-turut 2 

kali, 41 kali, dan 88 kali lebih besar daripada bukan pengonsumsi minuman 

berenergi (menggunakan analisis stratifikasi). Lalu, responden yang 

mengonsumsi minuman berenergi 1 bungkus/botol per hari dan 2 

bungkus/botol per hari memiliki peluang mengalami penyakit ginjal kronis 

berturut-turut 34 kali dan 102 kali lebih besar daripada bukan pengonsumsi 

minuman berenergi (menggunakan analisis kovariat (stratifikasi)). Dari 

analisis berdasarkan lama konsumsi minuman berenergi, responden yang 

mengonsumsi minuman berenergi kurang dari 1 tahun, 1-5 tahun, dan lebih 

dari 5 tahun memiliki peluang mengalami penyakit ginjal kronis berturut-

turut 5 kali, 9 kali, dan 17 kali  lebih besar dibanding bukan pengonsumsi 

minuman berenergi. 

 

2.2  Ginjal 

Ginjal terletak dibagian belakang rongga perut mulai dari tulang 

torakalis ke dua belas sampai (T12) tulang lumbar ke tiga (L3). Ginjal pada 

manusia berjumlah dua, kanan dan kiri. Ginjal sebelah kanan letaknya lebih 

rendah daripada ginjal sebelah kiri karena keberadaan liver (O’Callaghan, 

2009).  

 

2.2.1 Nefron 

Nefron adalah unit dasar dari ginjal. Setiap ginjal memiliki 

400.000-800.000 nefron, namun jumlah nefron akan menurun seiring 

dengan pertambahan usia. Sebuah nefron terdiri dari glomerulus yang 

berasosiasi dengan tubulus dan berakhir di duktus kolektivus. Urin 

terbentuk dari filtrasi glomerulus kemudian dimodifikasi dalam tubulus oleh 

reabsorbsi dan substansi sekresi (O’Callaghan, 2009).  
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2.2.1.1 Glomerulus 

Glomerulus mempunyai bentuk yang menyerupai sebuah bola 

dengan banyak pembuluh darah didalamnya dan dikelilingi oleh kapsul 

Bowman, kapsul cekung dari epitel tubular dimana urin difiltrasi 

(O’Callaghan, 2009). 

 

2.2.1.2 Tubulus Proksimal 

Tubulus proksimal dimulai dari bagian yang melengkung 

kemudian dilanjutkan dengan bagian yang lurus ke bawah  menuju loop of 

Henle. Sel tubulus ini tinggi, sel epitel kolumnar dengan banyak mikrovili, 

mempunyai luas permukaan yang luas. Banyak substansi yang aktif 

direabsorbsi di tubulus proksimal, diantaranya adalah natrium, kalium, 

kalsium, fosfat, glukosa, asam amino, dan air. Proses reabsorbsi ini 

menurunkan volume filtrat, tetapi air berpindah secara osmotik dengan zat 

yang telah direabsorbsi, sehingga filtrat tidak terkonsentrasi (O’Callaghan, 

2009). 

 

2.2.1.3 Loop of Henle 

Loop of Henle dimulai dari bagian desendris yang terhubung 

dengan tubulus proksimal, dengan sel yang lebih pipih dan jumlah mikrovili 

yang lebih sedikit dibanding tubulus proksimal. Selanjutnya menjadi 

segmen asendens tipis kemudian diikiti segmen asendens tebal, yang 

didalamnya terdapat banyak sel kuboidal. Segmen asendens tebal 

merupakan bagian yang menuju keatas kearah glomerulus, dan berakhir 

pada makula densa (O’Callaghan, 2009). 
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2.2.1.4 Aparatus Jukstaglomerular 

Aparatus jukstaglomerular merupakan sebuah komponen yang 

terdiri dari tiga tipe sel utama, yaitu sekelompok sel tubulus yang disebut 

makula densa, sel mesangial ekstraglomerulus, dan sel granular. Sel 

granular terutama terletak di dinding arteriol aferen dan berfungsi sebagai 

pensekresi renin (O’Callaghan, 2009). 

 

2.2.1.5 Tubulus Distal 

Tubulus kontortus distal terletak setelah macula densa, namun 

sebelum tubulus kolektivus dan duktus kolektivus (O’Callaghan, 2009).  

 

2.2.2  Sel Intersisial 

Korteks ginjal mempunyai dua tipe sel ginjal, yaitu sel fagositik 

dan fibroblast-like cell. Eritropoetin dihasilkan di fibroblast-like cell 

(O’Callaghan, 2009).  
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Gambar 2.2. Gambaran umum ginjal (O’Callaghan, 2009). 

 

2.2.3  Pembuluh Darah di Ginjal 

Sirkulasi darah ginjal digambarkan pada gambar 2. Arteriol 

afferent merupakan pembuluh darah yang pendek dan cabang lurus dari 

arteri interlobular. Masing-masing dibagi menjadi cabang kapiler berganda 

untuk mengisi pembuluh darah di glomerulus. Gabungan antara kapiler-

kapiler membentuk arteriol efferent, yang membentuk cabang-cabang 

kapiler untuk mensuplay tubulus (peritubular capillaries) sebelum mengalir 

menuju vena interlobular (Barret et al., 2010). 
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Gambar 2.3. Pembuluh darah di ginjal (Barret et al., 2010). 

 

 

2.2.4 Penyakit Ginjal 

Penyakit ginjal yang berat dapat dibagi menjadi dua kategori 

utama 

1. Acute renal failure atau gagal ginjal akut, dimana ginjal secara tiba-tiba 

berhenti bekerja seluruhnya atau hampir seluruhnya tetapi masih 

mungkin dapat kembali seperti fungsi ginjal normal dalam waktu 

singkat. 
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2. Chronic renal failure atau gagal ginjal kronis, dimana terjadi 

progresifitas kerusakan fungsi banyak nefron yang menurunkan fungsi 

ginjal.  

Dari kedua kategori tersebut, dapat menghasil penyakit ginjal 

yang spesifik dimana berefek pada pembuluh darah ginjal, glomerulus, 

tubulus, intersisial ginjal, dan bagian dari jalan perkencingan diluar ginjal 

(Guyton dan Hall, 2006). 

 

2.2.5 Penyakit Ginjal Kronis 

Penyakit ginjal kronis merupakan sebuah kehilangan fungsi 

ginjal yang terjadi secara progresif selama beberapa bulan sampai tahunan, 

yang ciri-cirinya terjadi perubahan secara berangsur-angsur terhadap normal 

struktur ginjal dengan fibrosis intersisial (Joy, 2008).  

 

2.2.5.1 Klasifikasi Penyakit ginjal kronis 

Grup kerja National Kidney Foundation’s (NKF) Kidney Dialysis 

Outcomes and Quality Initiative (K/DOQI) telah mengembangkan 

klasifikasi penyakit ginjal kronis yang berdasarkan pada adanya kerusakan 

struktur ginjal dan/atau perubahan fungsional pada GFR. Berdasarkan pada 

fungsi ginjal penyakit ginjal kronis dikategorikan menjadi tingkat 1-5 

dimana peningkatan angka ini mengindikasikan peningkatan keparahan 

penyakit. Penyakit ginjal kronis tingkat 1 sampai 4 dikatakan sebagai gagal 

ginjal yang ringan sampai sedang (mild to moderate) sedangkan pada 

tingkat 5 dikatakan sebagai gagal ginjal tingkat akhir (end-stage renal 

disease atau end-stage kidney disease). Pada penentuan tingkat keparahan 

penyakit penyakit ginjal kronis digunakan nilai glomerulus filtration rate 

(GFR) versus serum kreatinin karena serum kreatinin merupakan marker 

yang tidak akurat dari GFR, dimana terjadi variabilitas nilai GFR pada 
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subyek dengan nilai serum kreatinin yang sama. Nilai GFR normal untuk 

orang dewasa berkisar 120ml/min/1,73m2. Bila seorang pasien dengan nilai 

GFR >90ml/min/1,73m2 dan menunjukkan fungsi ginjal normal, dapat 

dikatakan menderita penyakit ginjal kronis bila disertai proteinuria, 

hematuria, atau terjadi kerusakan struktur ginjal setelah dilakukan biopsi 

(Joy, 2008). 

 

Tabel II.1. Nilai GFR pada setiap tingkat penyakit ginjal kronis (Joy, 
2008). 

 

2.2.5.2 Etiologi Penyakit ginjal kronis 

Grup kerja National Kidney Foundation’s (NKF) Kidney Dialysis 

Outcomes and Quality Initiative (K/DOQI) mengkategorikan penyebab 

penyakit ginjal kronis menjadi tiga faktor, yaitu  

1. faktor kerentanan, meliputi penurunan massa ginjal, bayi lahir dengan 

berat badan rendah, keluarga dengan riwayat gagal ginjal, inflamasi 

sistemik, dan dislipidemia.  

2. faktor inisiasi, meliputi diabetes melitus, hipertensi, penyakit autoimun, 

infeksi sistemik, infeksi saluran kencing, batu urin, dan keracunan obat. 

3. faktor progresi, meliputi proteinuria, hipertensi, merokok, 

hiperlipidemia, dan obesitas. 

(Joy, 2008) 

 

2.2.6 Pemeriksaan Terkait Fungsi Ginjal 

Tingkat Glomerulus Filtration rate (GFR) (ml/min) 
1 >90 
2 60-89 
3 30-59 
4 15-29 
5 <15 (termasuk pasien dengan dialisis) 
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2.2.6.1 Pemeriksaan Urinalisis 

Kreatinin Urin 

Pada subyek normal, kreatinin diekskresi terutama di ginjal, 

namun di hati sangat minimal. Kreatinin memiliki ukuran molekul yang 

kecil (113 D) sehingga memudahkannya untuk difiltrasi di glomerulus. 

Tidak seperti urea, kreatinin tidak direabsorbsi. Peningkatan ekskresi 

kreatinin dapat meningkat selama berolah raga, namun tidak mempengaruhi 

konsentrasi kadar normalnya dalam serum. Pengukuran ekskresi kreatinin 

urin digunakan untuk menghitung klirens kreatinin. Klirens kreatinin 

merupakan alat standar yang digunakan untuk memperkirakan nilai GFR, 

terutama saat fase awal penyakit ginjal (Hosten, 1990). 

 
Tabel II.2. Nilai Rata-rata Ekskresi Kreatinin pada Manusia dan Tikus 

(Hosten, 1990; Alter, et al., 2012). 
Nilai Rata-rata Ekskresi Kreatinin 

Dewasa  

Laki-laki 14-26 mg/kg/hari 

Perempuan 11-20 mg/kg/hari 

 
Tikus 

 
11,45 mg/hari 

 

 

2.2.6.2 Pemeriksaan Hematologi 

2.2.6.2.1 Kreatinin Serum 

Kreatinin merupakan hasil katabolisme dari kreatin fosfat yang 

digunakan saat kontraksi otot. Produksi harian kreatin dan kreatinin 

bergantung pada massa otot, yang relatif sedikit perubahannya. Kadar 
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kreatinin biasanya lebih tinggi di sore hari dibandingkan pagi hari, mungkin 

karena konsumsi daging pada hari itu. Konsumsi daging yang telah dimasak 

dapat meningkatkan kadar kreatinin, karena saat proses memasak tersebut 

terjadi konversi kreatin dalam daging menjadi kreatinin. Karena kreatinin 

diekskresi seluruhnya di ginjal, sehingga berbanding lurus dengan fungsi 

ekskresi ginjal. Dengan demikian, nilai kreatinin serum yang normal dan 

konstan menunjukkan fungsi ekskresi ginjal yang normal pula.  

Tujuan pemeriksaan serum kreatinin hampir sama dengan BUN, 

yaitu untuk menentukan kegagalan fungsi ginjal. Tidak seperti BUN, nilai 

kreatinin sangat sedikit dipengaruhi oleh fungsi hepar, sehingga kreatinin 

dapat digunakan untuk menentukan GFR. Semakin tinggi nilai kreatinin, 

semakin kronis pula proses penyakit sedang berjalan. Secara umum, 

peningkatan nilai kreatinin sebanyak dua kalinya menunjukkan penurunan 

nilai GFR. Bila nilai kreatinin lebih dari 4 mg/dL mengindikasikan 

kegagalan ginjal yang serius (Pagana et al, 1992; Hosten, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel II.3. Nilai Kreatinin Normal pada Manusia dan tikus (Pagana et al, 
1992; Bihun dan Bauck, 2004). 

Nilai Kreatinin Serum Normal 
Dewasa (Manusia) 

Perempuan 
Laki-laki 

 
0,5-1,1 mg/dL 
0,6-1,2 mg/dL 

Remaja 0,5-1,0 mg/dL 
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Anak-anak 0,3-0,7 mg/dL 

Bayi 0,2-0,4 mg/dL 
Baru lahir 

 
0,3-1,2 mg/dL 

 
Tikus 0,38-0,8 mg/dL 

 

2.2.6.2.2 BUN (Blood Urea Nitrogen) 

Nilai BUN merepresentasikan jumlah nitrogen dalam darah. Urea 

dibentuk di dalam liver sebagai produk metabolisme protein. Produksi urea 

tergantung pada   keberadaan protein (berasal dari diet) dan fungsi hepatik. 

Selama proses pencernaan, protein dipecah menjadi asam amino. Dalam 

liver, asam amino ini dikatabolisme menjadi amonia bebas. Amonia 

berubah  menjadi urea yang kemudian dideposit di darah dan diangkut 

menuju ginjal untuk diekskresikan. Di ginjal urea difiltrasi melalui 

glomerulus yang diikuti dengan reabsorbsi di tubulus proksimal sebanyak 

hampir 50%. Secara langsung, BUN berhubungan dengan fungsi metabolik 

liver dan fungsi ekskresi ginjal. BUN juga digunakan sebagai indeks fungsi 

organ-organ tersebut. Hampir semua penyakit ginjal menyebabkan 

menurunnya ekskresi urea, yang menyebabkan meningkatnya kadar urea 

dalam darah sampai melebihi batas normal. Namun bila penyakit yang 

diderita lebih dari satu, dapat terjadi kompensasi sehingga nilai BUN masih 

dalam batas normal (Pagana et al., 1992; Dowling, 2008).  

Nilai normal BUN memiliki rentang yang lebar, hal ini 

dikarenakan variasi normal dari intak protein, katabolisme protein endogen, 

status hidrasi, sintesis urea di liver, dan ekskresi urea di ginjal (Hosten, 

1990). 

 

Tabel II.4. Nilai Normal BUN pada Manusia dan tikus (Pagana et al., 
1992; Bihun dan Bauck, 2004). 
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Nilai BUN Normal 
Dewasa  10-20mg/dL 
Anak-anak  5-18mg/dL 
Bayi 5-18mg/dL 
Bayi baru lahir 3-12mg/dL 

 
Tikus 12-22 gdL 

 

2.2.6.3.  Pemeriksaan Histopatologi Ginjal  

Pemeriksaan histopatologi ginjal digunakan untuk melihat 

apakah terdapat perubahan pada struktur jaringan.  

1. Tahapan pemeriksaan histopatologi ginjal, meliputi:  

a. Fiksasi (fixation) 

Fiksasi dilakukan untuk menghambat proses pembusukan dan 

autolisis, mengawetkan, mengeraskan organ, memadatkan koloid sel, 

dan mengurangi pengaruh reaksi histokimia terhadap pewarnaan.  

b. Dehidrasi (dehydration) 

Proses dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan cairan dalam 

jaringan yang telah difiksasi, sehingga nantinya jaringan dapat diisi 

dengan parafin atau zat lainnya untuk memblok preparat.  

c. Pembeningan (clearing) 

Pembeningan merupakan tahap mengeluarkan alkohol dari jaringan 

untuk diganti dengan larutan lain yang dapat berikatan dengan 

parafin.  

 

 

d. Pembenaman (impregnasi/embedding) 

Pembenaman merupakan proses mengeluarkan cairan pembeningan 

dari jaringan untuk diganti dengan parafin.  

e. Pengecoran (blocking) 
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Tahap pengecoran merupakan tahap membuat blok preparat agar 

dapat dipotong dengan mikrotom.  

f. Pemotongan jaringan (sectioning) 

g. Pewarnaan (staining) 

Pewarnaan merupakan proses pemberian warna pada jaringan agar 

unsur jaringan menjadi kontras dan dapat diamati dengan mikroskop. 

Pewarna yang sering digunakan adalah hematoksilin-eosin (HE). 

Hematoksilin berfungsi untuk memulas initi sel sehingga 

memberikan warna biru sedangkan eosin merupakan counterstaining 

hemaktosilin, yang berfungsi untuk memberikan warna merah muda 

pada sitoplasma sel dan jaringan penyambung. 

h. Perekatan (mounting) 

i. Pelabelan (labelling) 

(Jusuf, 2009). 

 

2. Analisis Histopatologi Ginjal 

Pengamatan yang dilakukan pada preparat mikroskopis ginjal meliputi 

adanya pelebaran lumen tubulus, akumulasi sel radang, akumulasi sel 

debris dalam lumen, serta pelebaran pada ruang bowman. Kriteria 

normal bila tidak ditemukan satupun kriteria tersebut.  

 

 

 

Kerusakan ginjal yang terjadi dapat dikuantifikasikan, dan penilaiannya 

adalah sebagai berikut: 

Nilai 0 : bila tidak terjadi kerusakan jaringan ginjal (tidak terjadi 

pelebaran lumen tubulus, akumulasi sel radang, akumulasi sel debris 

dalam lumen, serta pelebaran pada ruang bowman) 
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Nilai 1 : bila ditemukan 1 kriteria diatas 

Nilai 2 : bila ditemukan 2 kriteria diatas 

Nilai 3 : bila ditemukan 3-4 kriteria diatas 

(Wicaksono, 2015) 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



30 
 

 
 

Gambar 2.4 Gambar histopatologi ginjal tikus. (A), (B), (F) ginjal tikus 
diabetes (C), (D), (E) ginjal tikus dengan penyakit ginjal 
kronis. (1), (4) glomerulus (2), (5) tubulus proksimal (3), (6) 
tubulus distal (7) pelebaran lumen tubulus (8) akumulasi sel 
radang (9) pelebaran ruang bowman (10) akumulasi sel debris 
dalam lumen (Wicaksono, 2015). 

2.2.6.4. Pemeriksaan Marker α-Smooth Muscle Actin (α-SMA) 

2.2.6.4.1. Definisi 

α-smooth muscle actin (α-SMA) merupakan suatu bentuk aktin 

yang banyak terdapat di sel otot polos pembuluh darah dan memerankan 

peranan penting pada proses fibrogenesis. Ukuran molekul α-SMA adalah 

42kD (Cherng, et al., 2008).  

 

2.2.6.4.2. α-SMA pada Ginjal Normal 

Pada ginjal normal, tidak ditemukan ekspresi α-SMA pada 

glomerulus, tubulus proksimal, sampai duktus kolektivus, namun positif 

pada sel otot polos pembuluh darah dan dinding arteriol afferen (Badid et 

al., 2001; Yabuki et al., 2009). 

 

2.2.6.4.3. Ekspresi α-SMA 

Ekspresi α-SMA salah satunya berhubungan dengan aktivasi 

myofibroblas. Myofibroblas adalah bentuk dari sel fibroblas yang 

terdiferensiasi parsial kearah fenotif otot polos. Myofibroblas secara 

metabolik dan morfologis khusus mengekspresikan α-SMA, dan aktivasinya 

memegang peranan sebagai kunci perkembangan dari respon fibrosis. Pada 

stadium aktivasi, myofibroblas berhenti berproliferasi dan mulai untuk 

mensintesis komponen protein ekstraselular dalam jumlah besar (Cherng, et 

al., 2008). Jurnal lain mendefinisikan myofibroblast sebagai hasil dari 

diferensiasi sel mesenkim selama terjadinya kerusakan jaringan, dan sel ini 

menjadi tanda awal terjadinya fibrosis. Selama proses terjadinya penyakit  
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fibrocontractive, terutama pada ginjal, sel mesenkim mendapatkan bentuk 

morfologis dan biokimia dari sel otot polos. Sel yang termodifikasi inilah 

yang disebut myofibroblas, yang dapat mengekspresikan bermacam-macam 

marker sitokleletal seperti α-SMA, dan bagian sitoplasmanya mengandung 

granul retikulum endoplasma dan aparatus golgi yang dapat berkembang 

dengan baik yang merefleksikan sintesis protein aktif. Peningkatan ekspresi 

α-SMA menggambarkan terjadinya remodeling glomerulus secara aktif  dan 

menjadi pertanda awal kerusakan sel mesangial. Di glomerulus, sel 

mesangial mampu untuk mengekspresikan α-SMA dalam situasi patologis 

seperti proliferative glomerulonephritis (lupus, focal glomerulosklerosis) 

atau non proloferative glomerulonephritis (membranous nephropathy, 

diabetic nephropathy). Menariknya, diferensiasi sel mesangial menjadi 

myofibroblas dapat terjadi tanpa paparan sel inflamasi secara jelas, seperti 

pada kasus membranous nephropathy, diabetic nephropathy, dan 

nephroangiosclerosis. Selama hasil eksperimental dan glomerulonefritis, sel 

mesangial dan fibroblas intersisial mendapatkan ekspresi α-SMA. 

Proliferasi dari sel ini dan diferensiasinya menjadi myofibroblas terjadi 

pada awal perkembangan fibrosis ginjal. Ekspresi α-SMA menjadi evaluasi 

penting pada progresi dari kondisi patologis, termasuk gagal ginjal.  Pasien 

dengan membranous nephropathy yang terdeteksi mengekspresi intersisial 

α-SMA berhubungan kuat dengan perubahan fungsi ginjal pada pasien, 

meskipun normal atau pelemahan fungsi ginjal telah terjadi saat proses 

diagnosis dilakukan (Badid, et al., 2001; Mezzano et al., 2003). α-SMA juga 

dapat diekspresikan oleh epithelial-mesenchymal transition (EMT). EMT 

dideskripsikan sebagai hasil konversi dari diferensiasi terminal epitelia 

menjadi sel dengan fenotif seperti sel mesenkim (dengan kata lain sel 

dengan penampakan fibroblastoid dan positif marker sel mesenkim). 

Adanya EMT dipengaruhi oleh ekspresi FSP1. Ekspresi FSP1 ada dalam 
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jaringan fibroblas dibawah kondisi fisiologis, dan promotor FSP1 ini 

mengandung cis-acting element (FTS-1) yang sangat spesifik terhadap sel 

fibroblas (Strutz dan Zeisberg, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Gambar imunohistokimia α-smooth muscle actin. (A) ginjal 
normal, (B) ginjal dengan penyakit ginjal kronis positif α-
smooth muscle actin (Tseng et al., 2013) 

 

2.3 Lama pemberian Minuman Berenergi 

Pada penelitian yang dilakukan oleh ugwuja (2014) pada tikus 

albino jantan dengan perlakuan minuman berenergi dosis rendah (3,75 

ml/Kg) dan minuman berenergi dosis tinggi (7,5 ml/Kg) selama 30 hari 

menghasilkan peningkatan kadar elektrolit plasma (Na+, Ca++) dan kreatinin 

plasma dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pada kelompok dengan 

minuman berenergi dosis rendah, kadar Na+ 100,4 + 3,4 mmol/L (kontrol 

99,7 + 1,7 mmol/L), kadar Ca++ 2,06 + 0,07 µmol/L (kontrol 1,77 + 0,27 

µmol/L), dan kadar kreatinin plasma 40,6 + 7,7 µmol/L (kontrol 29,2 + 5,4 

µmol/L). Sedangkan pada kelompok dengan minuman berenergi dosis 

tinggi, kadar Na+ 98,4 + 10,7 mmol/L (kontrol 99,7 + 1,7 mmol/L), kadar 

A B 
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Ca++ 2,05 + 0,09 µmol/L (kontrol 1,77 + 0,27 µmol/L), dan kadar kreatinin 

plasma 38,5 + 4,2 µmol/L (kontrol 29,2 + 5,4 µmol/L). Selain itu, 

Wicaksono (2015) juga melakukan penelitian dengan minuman berenergi 

pada tikus model diabetes dengan dosis 7,716 ml/kgBB selama 15 hari. 

Hasilnya minuman berenergi tidak berpengaruh pada kreatinin urin, namun 

memberikan hasil yang bermakna pada kreatinin serum, BUN, natrium, dan 

kalium dalam serum. Wicaksono juga melakukan analisis histopatologi 

terhadap organ ginjal hewan coba, hasilnya hewan coba kelompok 

perlakuan mengalami kerusakan yang signifikan dibandingkan dengan 

kelompok kontrol.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Kerangka Konseptual 

Minuman berenergi (energy drink) merupakan minuman yang 

mengandung kafein dalam kombinasi dengan bahan- bahan lain seperti 

taurin dan vitamin B, yang menyatakan dapat memberikan energi ekstra 

bagi para penggunanya (Heneman et al,. 2007).  Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa konsumsi minuman berenergi memiliki dampak buruk 

pada kesehatan bila dikonsumsi secara terus menerus. Konsumsi minuman 

berenergi dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyakit ginjal 

kronis (Widyarini, 2014). Selain itu, penelitian yang dilakukan Tanjoyo dan 

Gunawan pada tahun 2012 di RSSA Malang menunjukkan bahwa orang 

yang mengonsumsi minuman berenergi memiliki risiko lebih tinggi untuk 

menderita penyakit penyakit ginjal kronis daripada orang yang tidak 

mengonsumsi minuman berenergi, yang dibuktikan dari penelitian Hidayati, 

et al. Responden yang mengonsumsi minuman berenergi 1 bungkus/botol 

per hari dan 2 bungkus/botol per hari memiliki peluang mengalami penyakit 

ginjal kronis berturut-turut 34 kali dan 102 kali lebih besar daripada bukan 

pengonsumsi minuman berenergi (menggunakan analisis kovariat 

(stratifikasi)). Dari analisis berdasarkan lama konsumsi minuman berenergi, 

responden yang mengonsumsi minuman berenergi kurang dari 1 tahun, 1-5 

tahun, dan lebih dari 5 tahun memiliki peluang mengalami penyakit ginjal 

kronis berturut-turut 5 kali, 9 kali, dan 17 kali  lebih besar dibanding bukan 
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pengonsumsi minuman berenergi (Hidayati et al., 2008). Penyakit ginjal 

kronis merupakan sebuah kehilangan fungsi ginjal yang terjadi secara 

progresif selama beberapa bulan sampai tahunan, dengan ciri-ciri terjadi 

perubahan secara berangsur-angsur terhadap normal struktur ginjal dengan 

fibrosis intersisial (Joy, 2008).  

Kafein dalam minuman berenergi bersifat antagonis terhadap 

reseptor adenosin. Dengan efek penghambatan tersebut menyebabkan 

meningkatnya rilis renin basal sebagai respon stimulasi dalam tubuh baik 

hewan maupun manusia. Adenosin dan angiotensin II berperanan penting 

pada regulasi arteri afferen dan efferen yang dapat merubah tekanan 

intraglomerular. Adenosin dosis rendah mengaktivasi reseptor A1 yang 

sebagian besar bersifat konstriksi terhadap arteriol afferen, sedangkan dosis 

yang lebih tinggi dapat mengaktivasi reseptor A2 yang dapat mendilatasi 

arteriol efferen. Kedua efek ini dapat menurunkan tekanan intraglomerular. 

Sedangkan efek angiotensin II terhadap arteriol efferen adalah sebagai 

konstriktor sehingga dapat meningkatkan tekanan intraglomerular. Sehingga 

dengan menghalangi reseptor adenosin, kafein mungkin secara simultan 

dapat meningkatkan kadar angiotensin II ginjal dan menurunkan efek 

renovaskular adenosin yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah 

arteri yang dapat bertransmisi ke kapiler glomerular sehingga menyebabkan 

hipertensi glomerular yang kemudian berefek pada kerusakan ginjal. Selain 

itu, hipertensi merupakan faktor yang menginisiasi timbulnya penyakit 

ginjal kronis (Tofovic et al., 1998; Vallon, V. et al., 2006).  

Angiotensin II dapat mengaktivasi sel mesangial dan sel tubular, dan 

fibroblas intersisial dengan cara meningkatkan ekspresi dan sintesis dari 

matriks protein ekstraselular, seperti fibronektin, laminin, dan kolagen. 

Angiotensin II dapat berkontribusi pada terjadinya inflamasi secara terus-

menerus, serta memfasilitasi migrasi sel mononuklear ke intersisial dan 
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glomerulus, terjadi pematangan di makrofag, dan akhirnya berpartisipasi 

pada proses fibrosis. Sel inflamasi ini akan mengaktivasi sel ginjal untuk 

mengeluarkan sejumlah besar faktor pertumbuhan, termasuk angiotensin II, 

sehingga dapat menyebabkan kerusakan ginjal ginjal yang berkepanjangan. 

Angiotensin II juga dapat mendorong perubahan secara fenotif dari 

fibroblas menjadi myofibroblas sehingga sel α-SMA dapat terdeteksi 

(Mezzano, et al., 2001). Kerusakan ginjal yang terjadi dapat menyebabkan 

perubahan pada kadar kreatinin urin, albumin urin, kreatinin serum, BUN, 

dan peningkatan ekspresi α-SMA. Selain itu, kerusakan ginjal dapat juga 

dideteksi dari pewarnaan histopatologi. 

Sesuai pemaparan sebelumnya, konsumsi minuman berenergi dapat 

menimbulkan penyakit ginjal kronis. Maka pada penelitian ini dilakukan 

untuk membuktikan hal tersebut menggunakan hewan coba tikus putih 

selama 30 hari. 
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3.2  Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafein 

Renin basal ↑ 

Kafein bersifat antagonis terhadap reseptor 
adenosin A1, A2A, A2B, dan A3 

Konstriksi arteriol efferent 

Angiotensin II ↑ 

Tekanan darah arteri ↑ 

Faktor 
inisiasi 

penyakit 
ginjal 
kronis 

Minuman berenergi 

Kerusakan ginjal (penyakit ginjal kronis) 

Adenosin 

Konsentrasi ↑ Konsentrasi ↓ Renin basal ↓ 

Reseptor adenosin Angiotensin 
II ↓ 

Aktivasi 
reseptor 

Aktivasi 
reseptor 

Dilatasi 
arteriol 
efferen 

Konstriksi 
arteriol 
afferen 

Tekanan intraglomerular ↓ 
Tekanan intraglomerular ↑ 

Perubahan struktur ginjal 

Histopatologi organ ginjal 

Penurunan fungsi ginjal 

Ekskresi ↓ Filtrasi ↓  

Kreatinin serum ↑ BUN ↑ Kreatinin urin ↑ 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Peningkatan ekspresi α-SMA 

Fibrosis 
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3.3 Hipotesis 

1. Pemberian minuman berenergi secara kronis dapat 

menyebabkan penyakit ginjal kronis pada hewan coba 

tikus putih. 

2. Pemberian minuman berenergi secara kronis dapat 

menyebabkan penurunan kreatinin urin, peningkatan 

kreatinin serum dan BUN,  perubahan pada struktur ginjal 

dan peningkatan ekspresi marker α-SMA. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



 
 

33 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental dengan 

hewan coba tikus putih (Rattus norvegicus).  

 

4.2 Alat-alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan meliputi delapan buah kandang tikus 

berupa bak plastik berukuran 35 x 27 cm dengan tutup yang terbuat dari 

kawat, tempat pakan, botol air minum, timbangan, empat buah kandang 

metabolik, sonde oral, spuit injeksi, beaker glass, stirer, hot plate, gelas 

ukur, tabung reaksi, aluminium foil, karet gelang, batang pengaduk, selotip, 

venoject, dan alat bedah. 

 

4.3 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah satu jenis minuman berenergi yang 

beredar di Indonesia, kafein murni, alkohol 70%, normal salin, 4% dapar 

paraformaldehid, ketamin, midazolam, dapar fosfat, aquadest, 

hematoksilin-eosin, parafin, actin smooth muscle antibody,  

 

4.4 Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian adalah tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) galur wistar. Usia tikus putih sekitar 6-8 minggu dengan berat 

badan berkisar antara 180-300 gram. Tikus putih dipelihara dalam kandang 

bak plastik berukuran 11 x 35 x 27 cm yang ditutup dengan tutup kawat. 
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Pemberian pakan dan minum dilakukan secara ad libitum. Didalam kandang 

diberi sekam yang digunakan sebagai alas.  

Jumlah hewan coba yang digunakan tiap kelompok perlakuan 

ditentukan berdasarkan rumus (Lemeshow et al. 1990) : 

 

Dengan n adalah jumlah sampel,  adalah simpangan baku dari 

studi pilot,  adalah level of significant (level of significant 5%, 

=1,96) ,  adalah power (power 95%, =1,645), dan  

adalah perbedaan harga  antarkelompok  yang dianggap mempunyai arti 

klinis. 

 

 ekor 

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah hewan coba yang 

digunakan tiap kelompok perlakuan minimal berjumlah 6 ekor. 

Kemungkinan hewan coba mati didapatkan dengan memperhitungkan 

faktor risiko (f) sebesar 25%, sehingga 1/(1-f) x 6 = 8. Berdasarkan rumus 

tersebut maka jumlah yang digunakan sebanyak 8 ekor hewan coba tiap 

kelompok. 

  

4.5 Tempat penelitian 

Penelitian akan dilakukan di laboratorium Hewan Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga, laboratorium Farmasi Klinis Fakultas Farmasi, 

Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga, dan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 
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4.6 Protokol Penelitian 

4.6.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan subjek 

penelitian adalah tikus putih sebanyak 32 ekor. Tikus dibagi secara acak 

dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 8 ekor. Semua 

tikus dipelihara dengan cara yang sama dalam kandang plastik berukuran 11 

x 35 x 27 cm dan diletakkan dalam ruangan berukuran 6 x 3 m dengan 

temperatur ruangan 24 + 1 0C. Penerangan diatur dengan siklus 12 jam 

terang dan 12 jam gelap. Sebelum diberi perlakuan tikus diadaptasikan 

dengan lingkungan pemeliharaan selama satu minggu. 

 

4.6.2 Pengelompokan Hewan Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Pengelompokan Hewan Coba 

 

4.6.3 Kerangka Operasional 

Setelah didaptasikan selama satu minggu, seluruh tikus putih (32 

ekor) ditimbang berat badannya. Tikus putih yang berat badannya mencapai 

32 ekor Tikus 
Putih Jantan 

Kelompok 
Perlakuan  1           

(8 ekor) 

Kelompok 
Perlakuan  2          

(8 ekor) 

Kelompok 
Kontrol Negatif 

(8 ekor) 

Kelompok 
Kontrol Positif 

(8 ekor) 
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180-250 gram dikelompokkan menjadi kelompok kontrol negatif, kelompok 

kontrol positif, kelompok perlakuan 1, dan kelompok perlakuan 2. 

 

1. Kelompok Kontrol Negatif (KN) 

Hewan coba diberi perlakuan dengan air sehari dua kali pagi dan 

sore. 

2. Kelompok Kontrol Positif (KP) 

Hewan coba diberi perlakuan dengan kafein murni sehari dua kali 

pagi dan sore. 

3. Kelompok Perlakuan Minuman Berenergi 1 (P1) 

Hewan coba diberi perlakuan dengan 2 bungkus minuman 

berenergi (setara kafein 100 mg) dengan kode EDE1 sehari dua 

kali pagi dan sore. 

4. Kelompok Perlakuan Minuman Berenergi 2 (P2) 

Hewan coba diberi perlakuan dengan 4 bungkus minuman 

berenergi  (setara kafein 200 mg) dengan kode EDE2 sehari dua 

kali pagi dan sore. 

 Sebelum perlakuan, hewan coba dimasukkan dalam kandang 

metabolik selama 24 jam untuk diambil sampel urin dan darah untuk 

pemeriksaan pra perlakuan (sampel urin hari ke-0). Lalu, hewan coba diberi 

perlakuan selama 60 hari dengan minuman berenergi sehari dua kali pagi 

dan sore. Pada hari ke 40, dan 60, hewan coba kembali dimasukkan ke 

dalam kandang metabolik selama 24 jam, lalu diambil sampel urin dan 

darah pasca perlakuan. Setelah itu, dilakukan perfusi pada hewan coba 

menggunakan dapar paraformaldehid dan dapar fosfat, kemudian diambil 

organ ginjalnya. 
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Tikus putih 

Diadaptasikan selama 

P PK

Masuk kandang metabolik selama 24 jam, 
kemudian diambil sampel urin dan darah 

Perlakuan selama 60 hari 

Hewan coba diterminasi untuk diambil 
sampel darah dan organ ginjal 

Dilakukan analisis urinalisis, hematologi, 
histopatologi, dan imunohistokimia dari 

Masuk kandang metabolik selama 24 jam, 
kemudian diambil sampel urin dan darah 
pasca perlakuan pada hari ke 40, dan 60 

K
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Gambar 4.2 Skema Kerangka Operasional 
 

4.7 Variabel Penelitian 

4.7.1 Variabel Sebab 

1. Variabel Bebas 

Minuman berenergi yang diberikan pada hewan coba. 

2. Variabel Kendali 

Usia, jenis kelamin, berat badan, pakan, dan perawatan tikus putih. 

 

4.7.2 Variabel Tergantung 
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Hasil pemeriksaan urinalisis, hematologi, histopatologi, dan 

imunohistokimia ginjal. 

 

4.8 Definisi Operasional 

1. Hewan Coba 

Hewan coba yang digunakan adalah tikus putih jantan spesies 

Rattus norvegicus galur wistar yang berusia 6-8 minggu dengan 

berat badan 180-250 gram. Kondisi sehat, berperilaku normal, dan 

tidak memiliki kelainan pada bagian tubuh. 

2. Minuman Berenergi 

Minuman berenergi yang digunakan merupakan minuman 

berenergi yang beredar di Indonesia. Minuman berenergi yang 

digunakan, yaitu EDE. Komposisi EDE yaitu tiap 4,6 gram (1 

bungkus) mengandung kafein 50 mg, taurin 1000 mg, kombinasi 

vitamin B, ekstrak gingseng, royal jelly, dan pemanis. 

3. Penyakit Ginjal Kronis 

Penyakit ginjal kronis yang dimaksud ialah terjadi perubahan 

secara berangsur-angsur terhadap normal struktur ginjal dengan 

fibrosis intersisial (Joy, 2008). 

4. Kreatinin Urin  

Ekskresi harian kreatinin urin pada tikus berkisar 11,45 mg/hari 

(Alter, et al., 2012). 

5. BUN  

Nilai BUN normal tikus yang dimaksud yaitu 12-22 mg/dL (Bihun 

dan Bauck, 2004). 

6. Kreatinin Serum 

Nilai kreatinin normal tikus yang dimaksud yaitu 0,38-0,8 mg/dL 

(Bihun dan Bauck, 2004). 
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7. α-Smooth Muscle Actin 

Pada tikus kelompok perlakuan (diduga mengalami penyakit ginjal 

kronis) akan menampakkan jumlah α-SMA yang lebih banyak 

dibanding tikus kelompok kontrol. 

 

4.9 Prosedur Penelitian 

4.9.1 Penanganan Hewan Coba 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan subyek 

penelitian tikus putih sebanyak 32 ekor. Tikus putih dibagi menjadi 4 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 ekor tikus putih. 

Semua tikus dipelihara dengan cara yang sama dalam kandang plastik 

berukuran 11 x 35 x 27 cm dan diletakkan dalam ruangan berukuran 6 x 3 

m dengan temperatur ruangan 24 + 1 0C. Penerangan diatur dengan siklus 

12 jam terang dan 12 jam gelap. Sebelum diberi perlakuan tikus 

diadaptasikan dengan lingkungan pemeliharaan selama satu minggu. 

 

4.9.2 Penyiapan Kafein dan Minuman Berenergi 

1. Kontrol Positif 

Kafein murni sebanyak 100 mg diberikan dua kali sehari, artinya 

tiap kali pemberian mengandung 50 mg kafein murni. Berdasarkan 

perhitungan, dosis kafein murni adalah 5,1368 mg/kgBB. 

Kelarutan kafein dalam air adalah 1:46 atau mudah larut dalam air 

(The Merck Index, 2001). Maka untuk pemberiannya, 100 mg 

kafein murni dilarutkan dalam 150 ml air, lalu disondekan 

sebanyak 7,705 ml/kgBB yang disesuaikan dengan berat badan 

masing-masing tikus putih. 

2. Minuman Berenergi Dosis Rendah  (P1) 
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Kelompok P1 diberi perlakuan setara dengan 2 bungkus minuman 

berenergi dalam sehari. Dua bungkus EDE mengandung 100 mg 

kafein yang diberikan dua kali sehari, artinya tiap kali pemberian 

minuman berenergi mengandung 50 mg kafein. Larutan minuman 

berenergi yang diberikan pada kelompok perlakuan dosis rendah 

ini sama dengan larutan yang diberikan pada kelompok perlakuan 

dosis tinggi. Berdasarkan perhitungan, dosis EDE yang diberikan 

adalah 3,853 ml/kgBB yang disesuaikan dengan berat badan 

masing-masing tikus putih. 

3. Minuman Berenergi Dosis Tinggi (P2) 

Kelompok P2 diberi perlakuan setara dengan 4 bungkus minuman 

berenergi. Empat bungkus EDE mengandung 200 mg kafein yang 

diberikan dua kali sehari, artinya tiap kali pemberian minuman 

berenergi mengandung 100 mg kafein. Karena minuman berenergi 

ini berbentuk serbuk, maka dilarutkan terlebih dahulu dalam 150 

ml air.  Berdasarkan perhitungan, dosis EDE yang diberikan adalah 

7,709 ml/kgBB yang disesuaikan dengan berat badan masing-

masing tikus putih. 

 

4.9.3 Pengujian In-vivo 

1. Pengelompokan Hewan Coba 

Setelah diadaptasikan selama satu minggu, 32 tikus putih 

ditimbang berat badannya, lalu dikelompokkan menjadi kelompok 

kontrol negatif, kontrol positif, kelompok perlakuan 1 dan 2. 

2. Perlakuan Hewan Coba 

Sebelum perlakuan, hewan coba dimasukkan dalam kandang 

metabolik selama 24 jam untuk diambil sampel urin untuk 

pemeriksaan urinalisis pra perlakuan lalu dilakukan pengambilan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



42 
 

sampel darah pra perlakuan. Hewan coba diberi perlakuan selama 

60 hari dengan minuman berenergi sehari dua kali pagi dan sore. 

3. Terminasi Hewan Coba 

Pada hari ke-40, dan 60, hewan coba kembali dimasukkan ke 

dalam kandang metabolik selama 24 jam, lalu diambil sampel urin 

pasca perlakuan dan diambil sampel darahnya. Setelah itu, hewan 

coba diperfusi dengan dapar paraformaldehid dan dapar fosfat, 

kemudian diambil sampel organ ginjalnya. 

 

 

 

 

4.9.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Data-data yang dikumpulkan meliputi 

1. Hasil pemeriksaan urinalisis pra perlakuan dan pasca perlakuan 

yaitu kreatinin urin. Hasil pemeriksaan dibandingkan antara 

kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

2. Hasil pemeriksaan hematologi, yaitu BUN dan kreatinin serum. 

Hasil pemeriksaan dibandingkan antara kelompok kontrol dengan 

kelompok perlakuan. 

3. Hasil irisan histopatologi organ ginjal. Hasil pemeriksaan 

dibandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok 

perlakuan. 

4. Hasil imunohistokimia organ ginjal. Hasil pemeriksaan 

dibandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok 

perlakuan. 

 

4.9.5 Prosedur Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Urin 
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Sebelum perlakuan, hewan coba dimasukkan kedalam kandang 

metabolik selama 24 untuk ditampung urinnya sebagai urin pra perlakuan. 

Volume urin yang dikeluarkan setiap 24 jam berkisar 13-23 ml (Bihun dan 

Bauck, 2004). Setelah perlakuan dengan minuman berenergi, hewan coba 

dimasukkan kedalam kandang metabolik selama 24 jam untuk ditampung 

urinnya sebagai urin pasca perlakuan pada hari ke-40, dan 60. Lalu, 

dilakukan pemeriksaan kadar kreatinin di laboratorium terhadap urin yang 

telah ditampung tersebut, yang prosedurnya adalah sebagai berikut  

Kreatinin Urin 

Analit : Kreatinin 

Matriks : Urin 

Alat : Photometer riele 5010 

Metode : Photometric colorimetric test for kinetic determination of 

creatinine at 37 ºC without deproteinisation, Jaffe 

Reaction. 

 Prinsip : Kreatinin membentuk kompleks berwarna oranye-merah 

dengan asam pikrat dalam larutan alkalis. Serapan dari 

kompleks ini secara proporsional setara dengan 

kandungan kreatinin dalam sampel 

 Kreatinin + asam pikrat  kompleks kreatinin-pikrat 

Prosedur :  

a. Koleksi urin 

Seharusnya menggunakan urin segar 

b. Penyiapan reagen 

Natrium hidroksida (R2) diencerkan dengan air dengan rasio 1 + 7. 

Campurkan asam pikrat (R1) dengan R2 yang telah diencerkan 

sebagai reagen kerja dengan rasio 1 + 1 

c. Penyiapan sampel 
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Satu bagian urin diencerkan dengan 49 bagian air. Urin dapat stabil 

selama 24 jam pada 2-8ºC 

d. Penetapan kadar 

Campurkan sampel dengan reagen kerja dan mulai nyalakan 

stopwatch. Setelah 30 detik baca serapan A1. Setelah 2 menit, baca 

serapan A2. A2-A1 adalah nilai serapan sampel. Sampel dianalisis 

pada panjang gelombang 492 nm (490 - 510 nm) pada suhu 37ºC. 

Pada saat analisis, hindari udara karena dapat meningkatkan nilai 

serapan 

 

4.9.6 Prosedur Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah 

Sampel darah diambil dari lateral tail vein hewan coba. Volume 

darah yang dapat diperoleh dari lateral tail vein adalah 0,2-0,4 ml (ACUC, 

2002). Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium pada sampel darah 

dengan prosedur sebagai berikut 

1. Kreatinin serum 

Analit : Kreatinin 

Matriks : Serum  

Alat : Photometer riele 5010 

Metode : Photometric colorimetric test for kinetic determination of 

creatinine at 37 ºC without deproteinisation, Jaffe 

Reaction. 

 Prinsip : Kreatinin membentuk kompleks berwarna oranye-merah 

dengan asam pikrat dalam larutan alkalis. Serapan dari 

kompleks ini secara proporsional setara dengan 

kandungan kreatinin dalam sampel 

 Kreatinin + asam pikrat  kompleks kreatinin-pikrat 

Prosedur :  
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a. Koleksi serum 

Pemisahan serum dilakukan dengan alat sentrifuse pada 3000 rpm 

selama 15 menit. Sampel serum dapat disimpan selama lebih dari 3 

hari pada suhu 4ºC, untuk periode lebih lama dapat disimpan pada 

suhu -20ºC 

b. Penyiapan reagen 

Natrium hidroksida (R2) diencerkan dengan air dengan rasio 1 + 7. 

Campurkan asam pikrat (R1) dengan R2 yang telah diencerkan 

sebagai reagen kerja dengan rasio 1 + 1 

c. Penetapan kadar 

Campurkan sampel dengan reagen kerja dan mulai nyalakan 

stopwatch. Setelah 30 detik baca serapan A1. Setelah 2 menit, baca 

serapan A2. A2-A1 adalah nilai serapan sampel. Sampel dianalisis 

pada panjang gelombang 492 nm (490 - 510 nm) pada suhu 37ºC. 

Pada saat analisis, hindari udara karena dapat meningkatkan nilai 

serapan 

 

2. BUN (blood urea nitrogen) 

Analit : Blood urea nitrogen 

Matriks : Serum 

Alat : Photometer riele 5010 

Metode : Enzymatic colometric test for determination of urea, 

Berthelot method 

Prinsip : Urea dihidrolisis dengan adanya air dan urease untuk 

memproduksi amonia dan karbondioksida. Dalam reaksi 

Berthelot yang termodifikasi, ion amonium bereaksi 

dengan hipoklorit dan salisilat sehingga membentuk 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



46 
 

warna hijau. Nilai serapan pada 578 nm sebanding dengan 

konsentrasi urea pada sampel 

Reagen :  

R1 

Buffer fosfat ( pH 7,0) 120mmol/L   

Natrium salisilat   60mmol/L 

Natrium nitroprusid  5mmol/L 

EDTA    1mmol/L 

R2 

Buffer fosfat (pH < 13) 120mmol/L 

Natrium hipoklorit  10mmol/L 

R3 

Enzim urease    >500 KU/I 

4 (Standar) 

Urea    80 mg/dL atau 13,3 mmol/L 

Equivalent to BUN  37,28 mg/dL atau 13,3 mmol/L 

Natrium azide    0,095 % 

 

Prosedur : 

a. Koleksi Serum 

Pemisahan serum dilakukan dengan alat sentrifuse pada 3000 rpm 

selama 15 menit. Sampel serum dapat disimpan selama lebih dari 3 

hari pada suhu 4ºC, untuk periode lebih lama dapat disimpan pada 

suhu -20ºC 

b. Penyiapan reagen 

Reagen enzim (R1a) disiapkan dengan mencampur 1 ml R3 dengan 

100ml R1.  

c. Penyiapan sampel 
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1000 µl R1a dicampur dengan 10 µl serum, diinkubasi selama 5 

menit pada suhu kamar. Kemudian campur dengan 1000 µl R2, 

diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar, sampel siap untuk 

dianalisis 

d. Perekaman data 

Sampel dianalisis pada panjang gelombang 578 nm pada suhu 37 

ºC 

 

4.9.7 Terminasi dan Fiksasi Organ Ginjal Hewan Coba 

Metode fiksasi yang digunakan adalah metode perfusi langsung 

melalui jantung, tahapannya:  

a. Hewan coba dianastesi menggunakan ketamin-midazolam  

b. Periksa respon hewan coba dengan menjepit ekor. 

Pemeriksaan ini hanya dilakukan bila hewan coba sudah tidak 

memperlihatkan adanya reaksi. Bila hewan coba sudah tidak 

menunjukkan adanya reaksi apapun saat dijepit ekornya, maka 

tahap selanjutnya dapat dilaksanakan 

c. Hewan coba diletakkan diatas tempat perfusi dengan posisi 

terlentang 

d. Membuat irisan menggunakan gunting bedah dibagian toraks 

hewan coba, lalu bagian toraks yang telah dipotong diarahkan 

keatas menggunakan klem 

e. Menyiapkan larutan dapar fosfat dan 4% dapar formalin. 

Kedua larutan ini diletakkan di dalam kantong infus sehingga 

dapat dialirkan ke jantung hewan coba  

f. Membuka klep infus, sehingga larutan dapar fosfat dapat 

mengalir dengan baik. Kemudian masukkan jarum infus ke 

aorta hewan coba, setelah itu segera potong bagian atrium 
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kanan menggunakan gunting. Biarkan larutan dapar fosfat 

mengalir sampai bagian liver hewan coba menjadi putih 

g. Setelah bagian liver menjadi putih, pindahkan klep infus 

sehingga larutan 4% dapar paraformaldehid dapat mengalir 

kedalam jantung sebanyak 20-30 ml.  

h. Setelah selesai, lepas ujung jarum infus dari aorta hewan coba. 

Lalu, ambil kedua ginjal hewan coba secara hati-hati, lalu 

masukkan kedalam larutan 4% dapar paraformaldehid dalam 

wadah. 

(Brigande, 2011) 

 

 
Gambar 4.3 Tahapan perfusi melalui jantung (Gage et al., 

2012) 

 

4.9.8 Histopatologi Ginjal 

4.9.8.1 Preparasi Irisan Histopatologi Ginjal 

Hewan coba dibius menggunakan ketamin dan midazolam. Setelah 

hewan coba terbius, dilakukan perfusi pada hewan coba menggunakan 4% 

dapar formaldehid dan dapar fosfat. Lalu, dilakukan terminasi dan organ 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



49 
 
ginjal dikeluarkan dari rongga peritoneal, kemudian dibuat menjadi sajian 

histologi yang tahapannya meliputi: 

a. Fiksasi (fixation) 

b. Memproses bahan/ jaringan 

1. Dehidrasi (dehydration) 

Penarikan air secara bertahap dengan menggunakan alat auto 

technicon selama 20 jam, menggunakan alkohol 70%, 80%, 90%, 

96% atau absolut. 

2. Pembeningan (clearing) 

Menstransparankan serta menggantikan larutan alkohol dari 

jaringan menggunakan xylol 

3. Impregnasi 

Menyamakan keadaan jaringan dengan bahan pengeblokan 

(embedding) dengan parafin cair pada suhu 56-60°C 

4. Pengeblokan (Embedding) 

Memudahkan penyayatan dengan mikrotom 

5. Penyayatan bahan yang sudah diblok 

i. Jaringan disayat setebal 2 µm. Hasil sayatan dimasukkan ke 

waterbath  pada temperatur ± 40ºC 

ii. Pilih hasil sayatan yang terbaik dan ambil dengan obyek glass 

iii. Keringkan pada oven dengan sihi 50ºC selama ± 30 menit 

6. Pewarnaan Jaringan 

i. Deparafinisasi 

Memasukkan hasil sayatan jaringan kedalam xylol selama 15 

menit 

ii. Hidrasi 

Dimasukkan berturut-turut kedalam alkohol absolut (4 menit); 

alkohol 96% (3 menit); alkohol 90% (3 menit); alkohol 80% 
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(2 menit); alkohol 70% (2 menit), terakhir dimasukkan 

kedalam air mengalir selama 10 menit 

iii. Cat utama, menggunakan Mayer’s atau Harris’s Hematoksilin 

selama 5 menit 

iv. Cat pembanding, menggunakan Eosin 1% selama 3-5 menit 

v. Dehidrasi  

Dimasukkan berturut-turut kedalam alkohol 70% (2 menit); 

alkohol 80% (2 menit); alkohol 90% (3 menit); alkohol 96 % 

(4 menit); alkohol absolut (5 menit) 

vi. Clearing, direndam pada xylol selama 15 menit 

vii. Mounting, menggunakan entelan/ Canada balsem 

7. Sampel siap dianalisis 

 

4.9.8.2 Analisis Histopatologi Ginjal 

Pengamatan yang dilakukan pada preparat mikroskopis ginjal 

meliputi adanya pelebaran lumen tubulus, akumulasi sel radang, akumulasi 

sel debris dalam lumen, serta pelebaran pada ruang bowman. Kriteria 

normal bila tidak ditemukan satupun kriteria tersebut.  

Kerusakan ginjal yang terjadi dapat dikuantifikasikan, dan 

penilaiannya adalah sebagai berikut: 

Nilai 0 : tidak terjadi kerusakan jaringan ginjal (tidak terjadi 

pelebaran lumen tubulus, akumulasi sel radang, akumulasi sel 

debris dalam lumen, serta pelebaran pada ruang bowman) 

Nilai 1 : bila ditemukan 1 kriteria diatas 

Nilai 2 : bila ditemukan 2 kriteria diatas 

Nilai 3 : bila ditemukan 3-4 kriteria diatas 

(Wicaksono, 2015) 
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4.9.9 Preparasi Imunohistokimia Ginjal 

1. Preparasi organ ginjal 

Potongan organ ginjal yang telah dibenamkan kedalam blok 

parafin dipotong setebal 2 µm. Obyek glass dilapisi ploy-L-Lysin 

sebelum jaringan dilekatkan, kemudian dikeringkan di hotplate 

selama 30 menit 

2. Deparafinisasi 

Berturut-turut menggunakan xylol (15 menit); alkohol absolut (4 

menit); alkohol 96% (3 menit); alkohol 90% (3 menit); alkohol 

80% (2 menit); alkohol 70% (2 menit); air mengalir (3 menit) 

3. Protokol pewarnaan  

a. Aktivitas peroksidase endogen diblok dengan hidrogen peroksidase 

blok selama 5-10 menit 

b. Dicuci dengan phosphate buffer saline dua kali, masing-masing 

selama 5 menit 

c. Campur dengan trypsin 0,025% selama 15 menit dalam inkubator 

pada suhu 37ºC 

d. Dicuci dengan phosphate buffer saline dua kali, masing-masing 

selama 5 menit 

e. Campur dengan Ultra V blok selama 5 menit (tidak lebih dari 10 

menit) 

f. Dibilas langsung dengan phosphate buffer saline  

g. 5% α-SMA dicampur dengan air, kemudian dicampurkan dengan 

preparat jaringan selama 60 menit 
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h. Dicuci dengan phosphate buffer saline dua kali, masing-masing 

selama 5 menit 

i. Ditetesi dengan Biotinilated link (yellow), ditunggu selama 30 

menit 

j. Dicuci dengan phosphate buffer saline dua kali, masing-masing 

selama 5 menit 

k. Ditetesi dengan Streptavidin (red), ditunggu selama 30 menit 

l. Dicuci dengan phosphate buffer saline dua kali, masing-masing 

selama 5 menit 

m. Ditetesi dengan diaminobenziddine (DAB) chromogen yang 

diencerkan dengan 2% dengan DAB plus substrate, ditunggu 

selama 6-10 menit 

n. Dicuci dengan phosphate buffer saline dua kali, masing-masing 

selama 5 menit 

o. Dicelupkan kedalam aquades selama 5 menit 

4. Counterstained 

a. Menggunakan Mayer’s hematoksilin selama 5-10 menit 

b. Dialiri dengan air selama 5 menit 

c. Dicampur dengan amoniak selama 3 menit 

d. Dicelupkan dengan air kembali selama 5 menit 

5. Mounting 

Menggunakan entelan/canada balsem/Dako faramount 

 

4.10 Analisis Data 

Hasil data urinalisis dan hematologi antara kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol dibandingkan menggunakan repeated measures two 

way ANOVA, analisis post hoc Tukey. Irisan histopatologi ginjal kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol diamati dibawah mikroskop cahaya, 
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diambil gambarnya, kemudian dilakukan perbandingan mengenai 

perubahan morfologi jaringan. Lalu untuk mengetahui besarnya nilai 

perubahan struktur ginjal, hasil perubahan struktur ginjal tersebut nilainya 

dianalisis menggunakan one way ANOVA dengan post hoc Tukey. Hasil 

imunohistokimia antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diamati 

dibawah mikroskop cahaya, diambil gambarnya, kemudian dilakukan 

perbandingan mengenai ekspresi α-smooth muscle actin pada ginjal.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Pengaruh Kafein dan Minuman Berenergi terhadap 

Parameter Fungsi Ginjal 

Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kafein dan 

minuman berenergi terhadap fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang dilihat disini 

adalah fungsi ekskresi dan fungsi filtrasi. Fungsi filtrasi diukur melalui 

parameter kreatinin urin sedangkan fungsi ekskresinya diukur melalui 

parameter kreatinin serum dan blood urea nitrogen (BUN).  

 

5.1.1 Urinalisis 

Data urinalisis yang diukur adalah kadar kreatinin dalam urin dan 

volume urin. Urin setiap hewan coba ditampung pada hari ke 0, 40, dan 60. 

Hari ke 0 merupakan kondisi dimana hewan coba belum mendapatkan 

perlakuan apapun. Urin hewan coba ditampung selama 24 jam 

menggunakan alat yang disebut kandang metabolik. Setelah 24 jam, 

dilakukan pengukuran volume urin dan pengukuran terhadap kadar 

kreatinin dalam urin. 

Rata-rata kadar kreatinin urin terdapat kecenderungan semakin 

menurun dari hari ke hari. Tidak hanya itu, rata-rata kadar kreatinin urin 

antar kelompok percobaan juga semakin menurun. Setelah dilakukan 

analisis menggunakan two way anova dengan post hos tukey, hasilnya 

konsumsi minuman berenergi berpengaruh pada kadar kreatinin urin tiap 

kelompok percobaan (p<0,001) dan tiap waktu pengambilan data (p<0,01). 

Perbedaan bermakna terjadi pada kelompok negatif dengan kelompok 

perlakuan dosis rendah (p<0,001), kelompok kontrol positif dengan 
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kelompok perlakuan dosis rendah (p<0,05), kelompok perlakuan dosis 

rendah dengan kelompok perlakuan dosis tinggi (p<0,05). Bila 

dibandingkan antar waktu percobaan, perbedaan bermakna hanya terjadi 

pada hari ke 0 dengan hari ke 60 (p<0,01). 

 

Tabel V.1  Tabel kadar rata-rata kreatinin urin 

Kelompok Kreatinin Urin (mg)1 
P value2 

Hari ke-0 Hari ke-40 Hari ke-60 
Kontrol 

Negatif (KN)  
0,08806 ± 

0,036 
0,08613 ± 

0,04 
0,05546 ± 

0,011 
- 

Kontrol Positif 
(KP) 

0,07475 ± 
0,019 

0,04969 ± 
0,032 

0,0451 ± 
0,026 

P=0,113 

Perlakuan 
Dosis Rendah 

(P1) 

0,02431 ± 
0,018 

0,0342 ± 
0,03 

0,03665 ± 
0,026 

P<0,001 

Perlakuan 
Dosis Tinggi 

(P2) 

0,08846 ± 
0,04051 

0,0331 ± 
0,0207 

0,0424 ± 
0,0395 

P=0,114 

P value3 - P=0,079 P<0,01  
1) Kadar kreatinin urin dalam rerata ± SD 
2) P value bila dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan post hoc 

tukey 
3) P value bila dibandingkan dengan waktu ke-0 dengan post hoc tukey 
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Gambar 5.1. Profil kadar kreatinin dalam urin tikus setelah perlakuan 
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Tabel V.2  Tabel rata-rata volume urin 

Kelompok 
Volume  Urin (ml)1 

P value2 

Hari ke-0 Hari ke-40 Hari ke-60 

Kontrol Negatif 
(KN)  

6,29 ± 4,32 9,46 ± 5,82 4,84 ± 2,43 - 

Kontrol Positif 
(KP) 

6,06 ± 3,82 3,4 ± 1,86 5,41 ± 2,88 P=0,615 

Perlakuan Dosis 
Rendah (P1) 

5,96 ± 5,74 
 

5,97 ± 3,92 6,96 ± 5,89 P=0,98 

Perlakuan Dosis 
Tinggi (P2) 

13,35 ± 
9,59 

8,67 ± 5,85 7,81 ± 4,79 P=0,16 

P value3 - P=0,691 P=0,376  
1) Kadar kreatinin urin dalam rerata ± SD 
2) P value bila dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan 

post hoc tukey 
3) P value bila dibandingkan dengan waktu ke-0 dengan post 

hoc tukey 
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Gambar 5.2. Profil volume urin tikus setelah perlakuan  
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Pada volume urin, terjadi kecenderungan penurunan volume urin. 

Dari hasil statistik terjadi perbedaan yang bermakna pada volume urin tiap 

kelompok (p<0,05), namun tidak terjadi perbedaan yang bermakna antara 

volume urin  tiap waktu (p=0,447). Perbedaan bermakna terjadi pada 

kelompok kontrol positif dengan kelompok perlakuan dosis tinggi (p<0,01).  

 

5.1.2 Hematologi  

Data hematologi yang dilihat disini adalah kadar kreatinin dalam 

serum dan kadar blood urea nitrogen (BUN). Darah diambil hari ke 0, 40, 

dan 60. Darah diambil dari vena ekor sebanyak ± 0,6 ml. Sebelum diambil 

serumnya, darah disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit, 

lalu dilakukan pengukuran pada kreatinin serum dan BUN. 

 

Tabel V.3 Tabel Kadar Kreatinin Serum 

Kelompok 
Kreatinin Serum (mg/dL)1 

P value2 

Hari ke-0 Hari ke-40 Hari ke-60 

Kontrol 
Negatif (KN)  

0,604  ± 
0,069 

0,484  ± 0,082 0,728  ± 0,093 - 

Kontrol 
Positif (KP) 

0,672  ± 0,06 0,712  ± 0,038 0,711  ± 0,044 P<0,001 

Perlakuan 
Dosis Rendah 

(P1) 

0,654  ± 
0,088 

0,682  ± 0,053 0,804  ± 0,084 P<0,001 

Perlakuan 
Dosis Tinggi 

(P2) 

0,685  ± 
0,085 

0,735  ± 0,056 0,685  ± 0,038 P<0,001 

P value3 - P=1,000 P<0,001  
1) Kadar kreatinin urin dalam rerata ± SD 
2) P value bila dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan 

post hoc tukey 
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3) P value bila dibandingkan dengan waktu ke-0 dengan post hoc 
tukey 
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Gambar 5.3 Profil rata-rata kadar kreatinin serum tikus setelah 

perlakuan 
 

Konsumsi minuman berenergi berpengaruh pada kadar kreatinin 

serum pada tiap kelompok percobaan dan tiap waktu pengambilan data. 

Hasil ini didukung analisis statistik dengan nilai p<0,001 tiap kelompok 

percobaan dan p<0,001 . Pada tabel V.3, dapat terlihat bahwa terjadi 

kecenderungan peningkatan kadar kreatinin serum tiap kelompok dari hari 

ke hari. Selain itu, kadar kreatinin serum kelompok kontrol positif dan 

kelompok perlakuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok 

kontrol negatif. 
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Tabel V.4 Tabel Kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) 

Kelompok 

BUN (mg/dL)1 

P value2 

Hari ke-0 Hari ke-40 Hari ke-60 

Kontrol Negatif 
(KN)  

23,39 ± 3,67 26,46 ± 5,26 27,34 ± 7,00 - 

Kontrol Positif 
(KP) 

26,19 ± 5,71 24,35 ± 4,85 22,88 ± 3,57 P=0,804 

Perlakuan Dosis 
Rendah (P1) 

28,26 ± 5,16 23,28 ± 3,03 23,00 ± 2,57 P=1,000 

Perlakuan Dosis 
Tinggi (P2) 

26,05 ± 5,27 24,79 ± 4,83  26,36 ± 5,20 P=0,921 

P value3 - P=0,556 P=0,646  

1) Kadar kreatinin urin dalam rerata ± SD 
2) P value bila dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan 

post hoc tukey 
3) P value bila dibandingkan dengan waktu ke-0 dengan post hoc 

tukey 
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Gambar 5.4 Profil rata-rata kadar BUN tikus setelah perlakuan 

 

Konsumsi minuman berenergi tidak berpengaruh secara signifikan 

pada nilai BUN bila dibandingkan antar kelompok percobaan (p=0,741). 

Bila dibandingkan antar waktu pengambilan data, minuman berenergi juga 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar BUN 

(p=0,534), walaupun dari tabel V.4, dapat terlihat bahwa terjadi tren 

penurunan kadar BUN.  

 

5.2 Analisis terhadap Parameter Histopatologi  

 Analisis histopatologi dilakukan pada preparat organ ginjal yang 

telah diwarnai dengan hematoksilin-eosin. Preparat yang telah diwarnai 

diamati perubahan strukturnya dibawah mikroskop cahaya. Perubahan yang 

diamati yaitu:  

1. Pelebaran ruang bowman pada glomerulus 

2. Pelebaran lumen tubulus 

3. Akumulasi sel inflamasi 
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4. Akumulasi sel debris 

 

Tabel V.5 Perubahan Struktur Ginjal Secara Mikroskopis 

Kelompok Nilai Perubahan Struktur 

Kontrol Negatif (KN)  1,4 ± 0,55 
Kontrol Positif (KP) 3,4 ± 0,891 

Perlakuan Dosis Tinggi (P1) 3,6 ± 0,891 

Perlakuan Dosis Rendah (P2) 3,6 ± 0,551 

1) p<0,01, dibandingkan dengan kelompok kontrol 
2) Penilaian terhadap perubahan struktur: 
Nilai 0 : bila tidak terdapat salah satu dari parameter disamping (pelebaran 
ruang bowman, pelebaran lumen tubulus, akumulasi sel inflamasi, 
akumulasi sel debris) 
Nilai 1 : bila terdapat salah satu dari parameter diatas 
Nilai 2 : bila terdapat dua dari parameter diatas 
Nilai 3 : bila terdapat tiga dari parameter diatas 
Nilai 4 : bila terdapat semua parameter diatas 

Minuman berenergi mempengaruhi perubahan struktur ginjal 

secara mikroskopis. Hal ini dapat dilihat dari nilai perubahan struktur ginjal 

yang meningkat pada kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan 

dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif (p<0,001).  
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Gambar 5.5 Gambaran histopatologi ginjal setelah pemberian 

minuman berenergi selama 60 hari. A) KN, B) KP, C) P1, 
D) P2; 1) pelebaran ruang bowman, 2) pelebaran lumen 
tubulus 3) akumulasi sel inflamasi 4) akumulasi sel debris  
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5.3 Pengamatan Marker Imunohistokimia α -Smooth Muscle Actin 

 Pengamatan dilakukan pada preparat organ ginjal yang telah 

diwarnai secara imunohistokimia dengan antibodi primer α-smooth muscle 

actin. Pada kondisi normal, ekspresi marker α-SMA ditandai dengan warna 

merah pada daerah sekitar pembuluh darah (otot polos pembuluh darah), 

namun pada kondisi terjadinya penyakit ginjal kronis, α-SMA tidak hanya 

ditemukan di sekitar pembuluh darah, tetapi juga di sekitar glomerulus, 

tubulus, dan di bagian intersisial. Dari hasil pengamatan pada hewan coba 

setelah 60 hari pemberian minuman berenergi, terdapat ekspresi α-SMA 

pada daerah tubulus, glomerulus, dan intersisial.  
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Gambar 5.6 Hasil pewarnaan imunohistokimia α-smooth muscle actin. 
A) α-SMA pada pembuluh darah pada kelompok KN perbesaran 200x B) α-
SMA pada pembuluh darah pada kelompok KN perbesaran 400x. C) 
kelompok KP perbesaran 400x D) kelompok KP perbesaran 1000x E)  
kelompok P1 perbesaran 400x F) kelompok P1 perbesaran 1000x G) 
kelompok P2 perbesaran 400x H) kelompok P2 perbesaran 1000x; 1) α-
SMA di sekitar glomerulus 2) α-SMA disekitar tubulus 3) α-SMA di 
intersisial ginjal 
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ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



69 

BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Telah dilakukan penelitian mengenai efek pemberian minuman 

berenergi dengan subyek tikus putih (Rattus norvegicus) selama 60 hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari minuman 

berenergi terhadap timbulnya penyakit ginjal kronis pada hewan coba. 

Minuman berenergi yang digunakan merupakan satu macam minuman 

berenergi yang beredar di masyarakat yang berbentuk serbuk. Parameter 

yang dinilai untuk mengetahui timbulnya penyakit ginjal kronis terdiri dari 

parameter urinalisis (kreatinin urin), hematologi (kreatinin serum, BUN), 

histopatologi organ ginjal, dan imunohistokimia organ ginjal hewan coba 

menggunakan marker α-smooth muscle actin.  

 Selama dilakukannya percobaan, hewan coba diberi perlakuan 

dengan air (kontrol negatif), kafein murni (kontrol positif), minuman 

berenergi (perlakuan kadar rendah dan tinggi) yang disondekan dua kali 

sehari selama 60 hari berturut-turut. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah terjadi penurunan fungsi ginjal hewan coba setelah pemberian 

kronis minuman berenergi. Penilaian ada atau tidaknya penurunan fungsi 

ginjal diukur dengan beberapa parameter, yaitu kreatinin urin, kreatinin 

serum, dan BUN. Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap organ 

ginjal hewan coba melalui histopatologi dengan pewarnaan hematoksilin-

eosin dan secara imunohistokimia menggunakan marker α-smooth muscle 

actin.  

Kafein merupakan antagonis kafein non selektif. Efek kafein pada 

penghambatan reseptor adenosin dalam tubuh dapat mempengaruhi 
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beberapa hal, diantaranya blokade pada reseptor adenosin A1 menyebabkan 

peningkatan rilis renin yang dapat menyebabkan rilis angiotensin II. 

Rilisnya angiotensin II ini dapat meningkatkan tekanan kapiler 

intraglomerular dan menstimulasi terjadinya glomerular growth dan 

fibrosis. Dan bila terjadi aktivasi RAS secara kronis, dapat menyebabkan 

efek ke fungsi ginjal. Sehingga dapat dikatakan bahwa kafein, dengan efek 

penghambatannya pada efek renovaskular dari adenosin dan secara simultan 

meningkatkan kadar angiotensin II, menyebabkan peningkatan tekanan 

darah yang dapat bertransmisi menuju glomerulus sehingga menyebabkan 

kerusakan pada ginjal (Tofovic, et al., 2001). Selain itu, kafein juga 

mempunyai efek diuretik. Ming dan Lautt (2010) melakukan penelitian 

terhadap efek diuretik kafein pada hewan coba tikus. Hasilnya, Ming dan 

Lautt menduga bahwa efek diuretik kafein disebabkan oleh blokade pada 

reseptor A1 adenosin, namun tidak diketahui bagaimana mekanisme yang 

terjadi. Kafein diduga langsung berefek pada ginjal. Pada penelitian 

Gottlieb (2001), antagonis adenosin A1 memiliki efek diuretik pada pasien 

dengan gagal jantung. Mekanismenya diduga lewat stimulasi langsung pada 

ginjal.  

Minuman berenergi merupakan faktor risiko yang memberikan 

kontribusi terhadap berkembangnya penyakit ginjal kronis (Tanjoyo dan 

Gunawan, 2012). Salah satu komponen didalam minuman berenergi adalah 

kafein. Penurunan kesehatan seseorang yang mengonsumsi minuman 

berenergi biasanya dikaitkan dengan kandungan kafein didalamnya (Breda, 

et al., 2014). Seperti yang telah dikutip sebelumnya bahwa kafein memiliki 

efek diuresis bila dikonsumsi. Maka dari itu untuk mengetahui efek kafein 

tersebut, pada penelitian ini dilakukan pengukuran pada volume urin.  

 Pada penelitian ini dilakukan pengukuran volume urin yang telah 

ditampung selama 24 jam. Hasilnya, kelompok dengan perlakuan minuman 
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berenergi memiliki volume urin yang lebih rendah dibandingkan dengan 

dengan kelompok kontrol negatif. Dari hasil statistik, volume urin 

dipengaruhi oleh minuman berenergi pada tiap kelompok percobaan dengan 

p<0,05, namun minuman berenergi tidak mempengaruhi volume urin tiap 

waktu pengambilan sampel (p=0,447). Jadi bila dibandingkan tiap 

waktunya, volume urin yang didapatkan hampir selalu sama. Namun, bila 

dibandingkan tiap kelompok percobaan, volume urin cenderung turun. 

Kelompok tikus dengan perlakuan minuman berenergi dosis rendah, 

penurunan volume urinnya lebih sedikit daripada kelompok dengan 

perlakuan minuman berenergi dosis tinggi. Hal ini mungkin disebabkan 

karena dosisnya berbeda sehingga efeknya lebih besar pada kelompok 

perlakuan dosis tinggi. Ming et al., (2005) melakukan penelitian pada tikus 

normal dan tikus dengan sirosis hepatik yang diinduksi 8-

phenyltheophylline (antagonis adenosin non-selektif), hasilnya terjadi 

penurunan volume urin pada tikus dengan sirosis hepatik. Penurunan 

volume urin yang terjadi ini mungkin dikarenakan blokade pada 

intrahepatik reseptor adenosin untuk produksi urin, yang secara parsial 

dapat menyebabkan perubahan kemampuan renal untuk mengekskresikan 

cairan. Mekanisme patogenesis dari sindrom hepatorenal ini masih 

diperdebatkan. Ada teori yang menyatakan bahwa aktivasi refleks 

hepatorenal ini disebabkan karena stimulasi pada sistem saraf simpatis 

ginjal yang menyebabkan terjadinya retensi air dan natrium di ginjal. 

Konsentrasi intrahepatik adenosin pada area portal triad sebenarnya 

tergantung pada aliran darah portal. Pada portal triad terdapat space of Mall 

dimana banyak sensor saraf berada disana. Bila terjadi penurunan aliran 

portal, menyebabkan turunnya wash out adenosin dari space of Mall, 

menghasilkan akumulasi lokal adenosin dan dilatasi arteri hepatik, sehingga 

menyebabkan respon hepatic arterial buffer untuk mengubah aliran portal. 
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Akumulasi adenosin ini juga diduga sebagai mediator dalam stimulasi 

sensor saraf intrahepatik untuk menginisiasi dan menjaga aktivasi refleks 

hepatorenal, sehingga terjadi pembatasan ekskresi air dan natrium dari 

ginjal. Penurunan volume urin yang terjadi juga mungkin disebabkan karena 

telah terjadi penurunan jumlah nefron yang masih dapat melakukan fungsi 

filtrasinya. Bila jumlah nefron yang menjalankan fungsinya turun, maka 

beban nefron yang masih baik menjadi meningkat sehingga dapat 

membuatnya rusak dan semakin banyak lagi jumlah nefron yang hilang. 

Kerusakan nefron ini dapat disebabkan karena terjadinya fibrosis pada sel 

tubulus proksimal secara progresif (Barret et al., 2010).  

Fungsi ginjal yang turun dapat disebabkan karena terjadinya 

glomerulosklerosis dan fibrosis intersisial. Fibrosis intersisial 

dikarakterisasikan sebagai hasil destruksi dari tubulus dan kapiler intersisial 

yang dapat menyebabkan terjadinya akumulasi protein matriks 

ekstraselular. Akumulasi matriks ekstraselular dapat terjadi karena adanya 

inflamasi.  Inflamasi dapat berkembang akibat efek penghambatan kafein 

pada reseptor adenosin A2. Selain itu, kafein juga mempunyai efek 

antagonis pada reseptor adenosin A1 yang dapat meningkatkan jumlah 

angiotensin 1 menyebabkan meningkatnya tekanan kapiler glomerulus 

sehingga dapat berkembang menjadi kerusakan ginjal dan proteinuria. Pada 

saat fungsi barier ginjal terganggu, aktivasi angiotensin 1 memudahkan 

terjadinya lepasnya protein ke ruang urinari yang menyebabkan efek toksik 

pada sel epitel tubular. Hal yang terjadi pada sel epitel tubular tersebut 

menyebabkan sel ini merilis berbagai macam sitokin (termasuk 

transforming growth factor- β1 (TGF-β1)) sebagai respon imun. Rilisnya 

sitokin ini menyebabkan diferensiasi dari intersisial fibroblas menjadi 

myofibroblas. Sehingga bila digabungkan bersama, aktivasi angiotensin 1, 
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sel epitel tubular, dan intersisial fibroblas dimungkinkan menjadi penyabab 

intersisial fibrosis progresif (Fukagawa et al., 1999; Tofovic et al., 2001 ). 

Selain dilakukan pengukuran pada volume urin, dilakukan pula 

pengukuran terhadap kadar kreatinin dalam urin hewan coba. Hasilnya, 

pada tabel V.1 dapat terlihat bahwa kadar kreatinin urin antar kelompok 

cenderung semakin menurun dari hari ke hari. Tidak hanya itu, dari hasil 

analisis statistik menunjukkan bahwa minuman berenergi mempengaruhi 

kadar kreatinin urin hewan coba baik pada tiap kelompok percobaan 

(p<0,001) maupun tiap waktu pengambilan data (p<0,01). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Tynkevich, et al. (2014), diukur kadar kreatinin urin 

pada pasien penyakit ginjal kronis stage 1-5 tanpa dialysis. Hasilnya, 

penurunan kreatinin urin dapat terlihat pada pasien dengan penyakit ginjal 

kronis tingkat awal, tanpa adanya pengaruh dari intak protein dan massa 

otot pasien. Penurunan kadar kreatinin urin tersebut berbanding lurus 

dengan penurunan mGFR (measured glomerular filtration rate). Penurunan 

nilai GFR biasanya mengindikasikan terjadinya penurunan jumlah nefron 

dalam ginjal, yang mengindikasikan terjadinya penurunan fungsi ginjal 

(Barret et al., 2010).   

Tidak hanya urin, pada penelitian ini juga menggunakan data 

serum sebagai data penunjang. Serum digunakan untuk pengukuran kadar 

kreatinin serum dan Blood Urea Nitrogen (BUN). Pada prakteknya, fungsi 

ginjal biasanya dimonitor secara rutin melalui pengukuran kadar kreatinin 

serum dan BUN. Baik kreatinin dan BUN diekskresi melalui ginjal dimana 

kadarnya bergantung pada nilai GFR. Kreatinin merupakan produk dari 

metabolisme kreatin yang berasal dari otot, sehingga produksinya 

dipengaruhi secara langsung oleh massa otot. Kreatinin dieliminasi terutama 

dari proses filtrasi pada ginjal, dan bila terjadi penurunan GFR maka terjadi 

pula peningkatan kadar kreatinin serum (Barret et al., 2010). Perlakuan 
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dengan kafein pada hewan dapat menginduksi inflamasi intersisial dan 

meningkatkan kejadian glomerulosklerosis yang berhubungan dengan 

peningkatan ekskresi protein dan penurunan klirens kreatinin. Bila terjadi 

proteinuria, hasil protein yang terfiltrasi tersebut dapat masuk ke daerah 

intersisial yang menyebabkan inflamasi intersisial dan berikutnya 

meningkatkan ekstraselular matriks dan terjadinya scarring. Peningkatan 

kejadian glomerulosklerosis dapat disebabkan karena proteinuria yang 

berkepanjangan dan peningkatan inflamasi intersisial. Dimungkinkan 

infiltrasi selular dan inflamasi intersisial berkontribusi langsung pada 

penurunan fungsi ginjal, termasuk klirens kreatinin (Tofovic et al, 2001). 

Hasil analisis terhadap kreatinin serum, menunjukkan bahwa minuman 

berenergi mempengaruhi  kadar kreatinin serum tiap kelompok (p<0,001) 

dan tiap waktu pengambilan data (p<0,001). Pada gambar 5.3 terlihat bahwa 

kadar kreatinin serum mengalami peningkatan pada kelompok perlakuan 

dibandingkan kelompok kontrol negatif. Pada penelitian ini, peningkatan 

kadar kreatinin serum diikuti pula dengan penurunan kadar kreatinin dalam 

urin. Hal ini mengindikasikan bahwa memang telah terjadi penurunan 

fungsi ginjal yang terjadi pada hewan coba. 

Untuk parameter BUN, terjadi penurunan kadar pada kelompok 

perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif, namun 

penurunan ini tidak signifikan. Dari analisis statistik, pengaruh minuman 

berenergi bila dibandingkan antar kelompok percobaan menghasilkan nilai 

p=0,741, sedangkan bila dibandingkan antar waktu pengambilan data 

hasilnya p=0,534. Pengukuran kadar BUN merujuk pada pengukuran 

jumlah urea nitrogen dalam darah. Urea dibentuk di liver sebagai produk 

akhir dari metabolisme protein. Di liver, amonia dirubah bentuknya menjadi 

urea yang kemudian dideposit ke darah dan dibawa darah ke ginjal untuk 

diekskresikan. Secara normal, urea difiltrasi di glomerulus dan direabsorbsi 
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di tubulus. Sehingga, nilai BUN secara langsung berhubungan dengan 

fungsi metabolisme dari liver dan fungsi ekskresi dari ginjal. Selain itu, 

produksi urea bergantung pada intak protein, sehingga nilainya tidak dapat 

dijadikan sebagai acuan tunggal untuk fungsi ginjal dan tidak dapat 

mencerminkan fungsi ginjal yang sebenarnya (Dowling, 2008; Lerma, 

2014; Pagana et al., 1992). 

Untuk mengetahui perubahan struktur pada ginjal, selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap ginjal hewan coba dengan pewarnaan 

menggunakan hematoksilin-eosin. Hematoksilin-eosin dapat mewarnai 

nukleus menjadi berwarna biru, sedangkan sitoplasma dan matriks 

ekstraselular berwarna pink dengan derajat warna pink yang berbeda-beda 

(Fischer et al., 2008). Penilaian terhadap praparat histopatologi dilakukan 

dengan cara memberikan nilai untuk setiap perubahan struktur secara 

mikroskopis yang teramati. Perubahan tersebut yaitu adanya pelebaran 

ruang bowman pada glomerulus, pelebaran lumen tubulus, akumulasi sel 

radang, dan akumulasi sel debris. Dari hasil yang dapat dilihat pada tabel 

V.5, dapat dilihat bahwa nilai perubahan struktur pada ginjal hewan coba 

dengan perlakuan minuman berenergi dan kafein murni lebih tinggi 

daripada kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa telah 

terjadi perubahan struktur ginjal hewan coba secara mikroskopis. Perubahan 

struktur ginjal ini dicurigai sebagai akibat dari kafein. Tofovic et al (2001) 

melakukan penelitian terhadap tikus putih dengan perlakuan oleh kafein 

jangka panjang, hasilnya terdapat perubahan terhadap struktur ginjal. 

Perubahan yang diamati yaitu terjadinya atrofi tubulus, inflamasi intersisial, 

fibrosis intersisial, dilatasi tubulus, hipertrofi arteri medial, dan 

artiosklerosis. Terjadinya glomerulosklerosis (secara mikroskopis ditandai 

dengan pelebaran ruang bowman) mungkin terjadi akibat adanya inflamasi 

intersisial. Inflamasi intersisial yang terjadi secara langsung dapat 
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menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Hal ini mungkin terjadi akibat dari 

efek inhibisi kafein terhadap A2A reseptor adenosin yang berkontribusi 

dalam perkembangan inflamasi intersisial.  

Terakhir, untuk memastikan terjadinya penyakit ginjal kronis pada 

hewan coba, dilakukan pengamatan secara imunohistokimia dengan marker 

α-smooth muscle actin (α-SMA). α-SMA merupakan suatu bentuk aktin 

yang banyak terdapat di sel otot polos pembuluh darah dan memerankan 

peranan penting pada proses fibrogenesis (Cherng, et al., 2008).  Secara 

normal, α-SMA terdapat di ginjal, yaitu otot polos pembuluh darah dalam 

ginjal. Namun bila terjadi fibrosis dalam ginjal tersebut, maka α-SMA akan 

terekspresi lebih banyak, diantaranya di glomerulus, tubulus, dan intersisial. 

Pada proses fibrosis, perubahan sel mesangial atau fibroblas menjadi 

myofibroblas berperan pada ditemukannya α-SMA pada bagian glomerulus 

dan tubulointersisial. Myofibroblas inilah yang dapat mengekspresikan α-

SMA. Di glomerulus, sel mesangial merupakan faktor yang berpengaruh 

pada terdapatnya α-SMA. Sel mesangial yang mengalami kerusakan dapat 

mengekspresikan marker α-SMA. Uniknya, sel mesangial dapat 

berdiferensiasi menjadi myofibroblas tanpa adanya paparan inflamasi secara 

jelas. Sedangkan, proses fibrosis yang terjadi pada daerah tubulointersisial 

dapat terjadi karena adanya sel inflamasi, proliferasi dari fibroblas 

intersisial, dan deposisi matriks ekstraselular yang sangat banyak. Fibroblas 

yang aktif dapat berproliferasi dan menginvasi bagian periglomerular dan 

peritubular, sehingga menyebabkan deposisi matriks di bagian 

tubulointersisial. Proses fibrosis yang terjadi ini mungkin diakibatkan 

karena adanya angiotensin II yang dapat mengubah fenotif fibroblas 

menjadi myofibroblas, sehingga α-SMA dapat terdeteksi (Mezzano et al., 

2001). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terjadi peningkatan 

ekspresi α-SMA di sekitar glomerulus, tubulus, dan dibagian intersisial 
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ginjal pada kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan baik dosis 

tinggi maupun dosis rendah. Sedangkan pada kelompok kontrol negatif, α-

SMA hanya terlihat pada daerah sekitar pembuluh darah. Dari hasil 

penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol positif 

dan kelompok perlakuan memang benar terjadi proses fibrosis. Terjadinya 

fibrosis dapat mengarah pada kerusakan nefron, dan bila terjadi kerusakan 

nefron secara terus menerus dapat menjurus ke penyakit ginjal kronis 

(Barret et al., 2010; Joy, 2008). Bila dilakukan perbandingan penampakan 

α-SMA pada penelitian ini dengan pustaka Tseng et al. (2013), dapat 

terlihat bahwa warna merah (menunjukkan adanya α-SMA) lebih banyak 

terlihat pada pustaka, sedangkan pada penelitian ini warna merah yang 

tampak tidak terlalu banyak. Hal ini mungkin dikarenakan proses fibrosis 

yang terjadi pada ginjal tikus di penelitian ini sudah terjadi namun belum 

banyak, sehingga α-SMA tidak terekspresi terlalu banyak. Sedangkan untuk 

pustaka Tseng et al. (2013) menggunakan sampel ginjal pasien yang telah 

mengalami penyakit ginjal kronis yang sebelumnya telah dibiopsi untuk 

diambil sampel ginjalnya. Hal tersebut dapat terjadi karena pada penyakit 

ginjal kronis terjadi proses fibrosis berkepanjangan dimana salah satunya 

akibat terakumulasinya ekstraselular matriks, sehingga myofibroblas 

terekspresi semakin banyak dan α-SMA jelas terlihat.  

Dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

bahwa terjadi penurunan kadar kreatinin urin dan volume urin, juga 

peningkatan kadar kreatinin serum, dimana kejadian tersebut dapat 

menjurus pada terjadinya penyakit ginjal kronis. Tidak hanya itu, pada 

penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap organ ginjal yang diwarnai 

secara histopatologi. Hasilnya, terjadi perubahan pada struktur ginjal yang 

menunjukkan bahwa penyakit ginjal kronis telah muncul. Untuk 

mengetahui lebih lanjut, dilakukan pengamatan pada pewarnaan secara 
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imunohistokimia dengan marker α-SMA. Hasilnya mengindikasikan bahwa 

telah terjadi fibrosis pada bagian ginjal hewan coba. Maka dari itu, dapat 

dikatakan bahwa treatment dengan minuman berenergi selama 60 hari pada 

tikus menunjukkan timbulnya penyakit ginjal kronis. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian terhadap hewan coba tikus putih dengan 

pemberian minuman berenergi selama 60 hari, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Minuman berenergi berpengaruh pada kadar kreatinin urin hewan 

coba dengan p<0.001 untuk tiap kelompok percobaan dan p<0,01 

untuk tiap waktu pengambilan data 

2. Minuman berenergi berpengaruh pada kadar kreatinin serum 

hewan coba dengan p<0,001 untuk tiap kelompok percobaan dan 

p<0,001 untuk tiap waktu pengambilan data. Namun, minuman 

berenergi tidak mempengaruhi kadar BUN hewan coba dengan 

p=0,741 untuk tiap kelompok percobaan dan p=0,534 untuk tiap 

waktu pengambilan data 

3. Minuman berenergi berpengaruh pada hasil histopatologi ginjal 

yang ditandai dengan peningkatan nilai perubahan struktur pada 

ginjal dengan p<0,001 

4. Minuman berenergi berpengaruh pada hasil imunohistokimia 

dengan marker alpha-smooth muscle actin yang ditandai dengan 

ditemukannya marker tersebut disekitar glomerulus, tubulus, dan 

intersisial, sedangkan normalnya marker alpha-smooth muscle 

actin hanya terdapat pada sel otot polos pembuluh darah 
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7.2 Saran 

Sebaiknya juga dilakukan penelitian pada minuman berenergi 

merek lain karena minuman berenergi yang digunakan pada penelitian ini 

dilakukan hanya pada satu macam merek saja. 
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LAMPIRAN-1 
TABEL KONVERSI DOSIS HEWAN BERDASARKAN LUAS 

PERMUKAAN TUBUH (FDA, 2005) 

 

Spesies 
 

Untuk 
mengonversi 
dosis hewan 
mg/kg 
menjadi 
dosis dalam 
mg/m2, 
dikali 
dengan 
pengali Km 

Untuk mengonversi dosis 
hewan dalam mg/kg 
menjadi HEDa dalam 
mg/kg, dapat : 

Dibagi 
dosis 

hewan 

Dikali dosis 
hewan 

Manusia (60 kg) 
   Anak-anak (20 kg) 

Mencit 
Hamster 
Tikus 
Musang 
Guinea pig 
Kelinci 
Anjing 
Primata: 
   Monyet 

  Marmoset 
  Squirrel monkey 
  Baboon 
Micro-pig 
Mini-pig 

37 
25 
3 
5 
6 
7 
8 
12 
20 
 

12 
6 
7 
20 
27 
35 

- 
- 

12,3 
7,4 
6,2 
5,3 
4,6 
3,1 
1,8 

 
3,1 
6,2 
5,3 
1,8 
1,4 
1,1 

- 
- 

0,08 
0,13 
0,16 
0,19 
0,22 
0,32 
0,54 

 
0,32 
0,16 
0,19 
0,54 
0,73 
0,95 

 
a Asumsi 60 kg manusia 
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LAMPIRAN-2 

PERHITUNGAN DOSIS KONTROL POSITIF DAN MINUMAN 
BERENERGI 

 

1. Kontrol Positif  

Konversi dosis dari manusia (60 kg) ke tikus (150 g) berdasarkan luas 

permukaan tubuh menggunakan tabel konversi FDA Draft Guidelines. 

Dosis untuk manusia   = 50mg/60 kgBB 

    = 0,833 mg/kgBB 

 

HED (mg/kgBB)   = Dosis Hewan (mg/kgBB) x  

0,833 mg/kgBB   = Dosis Hewan (mg/kgBB) x  

Dosis Hewan   = 5,1368 mg/kgBB 

Jika dalam 150 ml air mengandung 100 mg kafein, maka pemberian pada 

tikus menjadi  

Jadi, setiap 7,705 ml minuman berenergi mengandung 50 mg kafein, yang 

diberikan dua kali sehari.        
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2. Minuman Berenergi 1 
Konversi dosis dari manusia (60 kg) ke tikus (150 g) berdasarkan luas 

permukaan tubuh menggunakan tabel konversi FDA Draft Guidelines. 

Dosis untuk manusia   = 50mg/60 kgBB 

    = 0,833 mg/kgBB 

 

HED (mg/kgBB)   = Dosis Hewan (mg/kgBB) x  

0,833 mg/kgBB   = Dosis Hewan (mg/kgBB) x  

Dosis Hewan   = 5,1368 mg/kgBB 

Jika dalam 150 ml minuman berenergi mengandung 200 mg kafein, maka 

pemberian pada tikus menjadi  

Jadi, setiap 3,853 ml minuman berenergi mengandung 50 mg kafein, yang 

diberikan dua kali sehari.           

 

3. Minuman Berenergi 2 
Konversi dosis dari manusia (60 kg) ke tikus (150 g) berdasarkan luas 

permukaan tubuh menggunakan tabel konversi FDA Draft Guidelines. 

Dosis untuk manusia   = 100mg/60 kgBB 

    = 1,667 mg/kgBB 

 

HED (mg/kgBB)   = Dosis Hewan (mg/kgBB) x  

1,667 mg/kgBB   = Dosis Hewan (mg/kgBB) x  

Dosis Hewan   = 10,279 mg/kgBB 
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Jika dalam 150 ml minuman berenergi mengandung 200 mg kafein, maka 

pemberian pada tikus menjadi  

 

Jadi, setiap 7,709 ml minuman berenergi mengandung 100 mg kafein, yang 

diberikan dua kali sehari. 
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LAMPIRAN-3 

HASIL STATISTIK VOLUME URIN, KREATININ URIN, 
KREATININ SERUM, DAN BUN 

Univariate Analysis of Variance 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   KREATININURIN   

KELOMPOK WAKTU Mean Std. Deviation N 

KN 

0 ,088057 ,0360362 7 

40 ,086125 ,0398015 8 

60 ,055463 ,0113610 8 

Total ,076048 ,0337075 23 

KP 

0 ,074725 ,0188517 8 
40 ,049686 ,0317349 7 
60 ,045100 ,0263842 8 
Total ,056800 ,0281418 23 

P2 

0 ,088463 ,0404791 8 

40 
,033100 ,0207332 6 

 

60 
,042350 ,0295614 8 

 

Total ,056595 ,0395186 22 

P1 

0 ,024313 ,0180092 8 
40 ,034200 ,0298554 8 
60 ,036650 ,0255203 8 
Total ,031721 ,0244517 24 

Total 
0 ,068271 ,0390784 31 

40 ,052034 ,0375842 29 
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60 ,044891 ,0240577 32 

Total ,055021 ,0351281 92 
 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:   KREATININURIN   

F df1 df2 Sig. 

1,445 11 80 ,169 

Tests the null hypothesis that the error variance 
of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + KELOMPOK + WAKTU 
+ KELOMPOK * WAKTU 
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   KREATININURIN   

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Model ,046a 11 ,004 5,103 ,000 ,412 
Intercept ,275 1 ,275 332,977 ,000 ,806 
KELOMPOK ,024 3 ,008 9,569 ,000 ,264 
WAKTU ,010 2 ,005 5,902 ,004 ,129 
KELOMPOK * 
WAKTU 

,013 6 ,002 2,717 ,019 ,169 

Error ,066 80 ,001    

Total ,391 92     

Corrected Total ,112 91     

a. R Squared = ,412 (Adjusted R Squared = ,332) 
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   KREATININURIN   
Tukey HSD   

(I) 
KELOMPOK 

(J) KELOMPOK Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KN 

KP ,019248 ,0084694 ,113 -,002975 ,041470 

P2 ,019452 ,0085651 ,114 -,003021 ,041926 

P1 ,044327* ,0083807 ,000 ,022337 ,066317 

KP 
KN -,019248 ,0084694 ,113 -,041470 ,002975 
P2 ,000205 ,0085651 1,000 -,022269 ,022678 
P1 ,025079* ,0083807 ,019 ,003089 ,047069 

P2 
KN -,019452 ,0085651 ,114 -,041926 ,003021 
KP -,000205 ,0085651 1,000 -,022678 ,022269 
P1 ,024875* ,0084774 ,022 ,002631 ,047118 

P1 

KN -,044327* ,0083807 ,000 -,066317 -,022337 

KP -,025079* ,0083807 ,019 -,047069 -,003089 

P2 -,024875* ,0084774 ,022 -,047118 -,002631 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



96 

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = ,001. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   KREATININURIN   
Tukey HSD   

(I) 
WAKTU 

(J) WAKTU Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 
40 ,016236 ,0074199 ,079 -,001483 ,033956 

60 ,023380* ,0072380 ,005 ,006095 ,040665 

40 
0 -,016236 ,0074199 ,079 -,033956 ,001483 
60 ,007144 ,0073637 ,598 -,010441 ,024729 

60 
0 -,023380* ,0072380 ,005 -,040665 -,006095 

40 -,007144 ,0073637 ,598 -,024729 ,010441 

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = ,001. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   volumeurin   

kelompok waktu Mean Std. Deviation N 

KN 

0 6,2857 4,31526 7 

40 9,4625 5,82309 8 

60 4,8375 2,43366 8 

Total 6,8870 4,66976 23 

KP 

0 6,0625 3,82583 8 
40 3,4000 1,85742 7 
60 5,4125 2,88466 8 
Total 5,0261 3,08740 23 

P1 

0 5,9625 5,73808 8 
40 5,9750 3,91690 8 
60 6,9625 5,89187 8 
Total 6,3000 5,04820 24 

P2 

0 13,3500 9,58913 8 
40 8,6667 5,85377 6 
60 7,8143 4,78763 7 
Total 10,1667 7,36827 21 

Total 

0 7,9677 6,83395 31 

40 6,8724 5,00221 29 

60 6,2065 4,17508 31 

Total 7,0187 5,45042 91 

 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MINUMAN BERENERGI ... ANGGUN FITRARIA



98 

 
 

Levene's Test of Equality of Error 
Variancesa 

Dependent Variable:   volumeurin   

F df1 df2 Sig. 

2,344 11 79 ,015 

Tests the null hypothesis that the error variance 
of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + kelompok + waktu + 
kelompok * waktu 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   volumeurin   

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 568,290a 11 51,663 1,939 ,046 ,213 
Intercept 4443,372 1 4443,372 166,731 ,000 ,679 
kelompok 286,798 3 95,599 3,587 ,017 ,120 
waktu 43,353 2 21,676 ,813 ,447 ,020 
kelompok * waktu 213,227 6 35,538 1,334 ,252 ,092 
Error 2105,348 79 26,650    

Total 7156,470 91     

Corrected Total 2673,638 90     

a. R Squared = ,213 (Adjusted R Squared = ,103) 
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   volumeurin   
Tukey HSD   

(I) kelompok (J) kelompok Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KN 

KP 1,8609 1,52230 ,615 -2,1345 5,8562 

P1 ,5870 1,50636 ,980 -3,3666 4,5405 

P2 -3,2797 1,55812 ,160 -7,3691 ,8097 

KP 
KN -1,8609 1,52230 ,615 -5,8562 2,1345 
P1 -1,2739 1,50636 ,832 -5,2274 2,6796 
P2 -5,1406* 1,55812 ,008 -9,2300 -1,0512 

P1 
KN -,5870 1,50636 ,980 -4,5405 3,3666 
KP 1,2739 1,50636 ,832 -2,6796 5,2274 
P2 -3,8667 1,54255 ,067 -7,9152 ,1819 

P2 

KN 3,2797 1,55812 ,160 -,8097 7,3691 

KP 5,1406* 1,55812 ,008 1,0512 9,2300 

P1 3,8667 1,54255 ,067 -,1819 7,9152 
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Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 26,650. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   volumeurin   
Tukey HSD   

(I) waktu (J) waktu Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 
40 1,0953 1,33366 ,691 -2,0903 4,2810 

60 1,7613 1,31124 ,376 -1,3708 4,8934 

40 
0 -1,0953 1,33366 ,691 -4,2810 2,0903 
60 ,6660 1,33366 ,872 -2,5197 3,8516 

60 
0 -1,7613 1,31124 ,376 -4,8934 1,3708 

40 -,6660 1,33366 ,872 -3,8516 2,5197 

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 26,650. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   KREATININSERUM   

KELOMPOK WAKTU Mean Std. Deviation N 

KN 

0 ,603750 ,0692691 8 

40 ,483750 ,0824513 8 

60 ,727500 ,0926977 8 

Total ,605000 ,1283677 24 

KP 

0 ,672500 ,0604152 8 
40 ,712500 ,0377018 8 
60 ,711250 ,0438952 8 
Total ,698750 ,0498966 24 

P2 

0 ,685000 ,0848528 8 
40 ,735000 ,0560612 8 
60 ,685000 ,0377964 8 
Total ,701667 ,0645160 24 

P1 

0 ,653750 ,0876580 8 
40 ,682500 ,0533854 8 
60 ,803750 ,0841661 8 
Total ,713333 ,0988484 24 

Total 

0 ,653750 ,0790977 32 

40 ,653438 ,1160814 32 

60 ,731875 ,0794512 32 

Total ,679688 ,0993712 96 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
Dependent Variable:   KREATININSERUM   

F df1 df2 Sig. 

1,221 11 84 ,286 

Tests the null hypothesis that the error variance 
of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + KELOMPOK + WAKTU 
+ KELOMPOK * WAKTU 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   KREATININSERUM   

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Model ,542a 11 ,049 10,452 ,000 ,578 
Intercept 44,350 1 44,350 9406,602 ,000 ,991 
KELOMPOK ,181 3 ,060 12,822 ,000 ,314 
WAKTU ,131 2 ,065 13,864 ,000 ,248 
KELOMPOK * 
WAKTU 

,230 6 ,038 8,129 ,000 ,367 

Error ,396 84 ,005    

Total 45,288 96     

Corrected Total ,938 95     

a. R Squared = ,578 (Adjusted R Squared = ,523) 
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   KREATININSERUM   
Tukey HSD   

(I) 
KELOMPOK 

(J) KELOMPOK Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KN 

KP -,093750* ,0198216 ,000 -,145707 -,041793 

P2 -,096667* ,0198216 ,000 -,148623 -,044710 

P1 -,108333* ,0198216 ,000 -,160290 -,056377 

KP 
KN ,093750* ,0198216 ,000 ,041793 ,145707 
P2 -,002917 ,0198216 ,999 -,054873 ,049040 
P1 -,014583 ,0198216 ,882 -,066540 ,037373 

P2 
KN ,096667* ,0198216 ,000 ,044710 ,148623 
KP ,002917 ,0198216 ,999 -,049040 ,054873 
P1 -,011667 ,0198216 ,935 -,063623 ,040290 

P1 

KN ,108333* ,0198216 ,000 ,056377 ,160290 

KP ,014583 ,0198216 ,882 -,037373 ,066540 

P2 ,011667 ,0198216 ,935 -,040290 ,063623 
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Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = ,005. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   KREATININSERUM   
Tukey HSD   

(I) 
WAKTU 

(J) WAKTU Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 
40 ,000313 ,0171660 1,000 -,040645 ,041270 

60 -,078125* ,0171660 ,000 -,119082 -,037168 

40 
0 -,000313 ,0171660 1,000 -,041270 ,040645 
60 -,078438* ,0171660 ,000 -,119395 -,037480 

60 
0 ,078125* ,0171660 ,000 ,037168 ,119082 

40 ,078438* ,0171660 ,000 ,037480 ,119395 

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = ,005. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   BUN   

KELOMPOK WAKTU Mean Std. Deviation N 

KN 

0 50,2000 7,88561 8 

40 56,7750 11,29270 8 

60 58,6750 15,02662 8 

Total 55,2167 11,84133 24 

KP 

0 56,2125 12,26755 8 
40 52,2500 10,40687 8 
60 49,1000 7,66308 8 
Total 52,5208 10,26996 24 

P2 

0 55,9000 11,30904 8 
40 53,2125 10,36677 8 
60 56,5625 11,16947 8 
Total 55,2250 10,57315 24 

P1 

0 60,6375 11,08061 8 
40 49,9625 6,49966 8 
60 49,3625 5,52059 8 
Total 53,3208 9,35382 24 

Total 

0 55,7375 10,89962 32 

40 53,0500 9,65769 32 

60 53,4250 10,86459 32 

Total 54,0708 10,44739 96 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
Dependent Variable:   BUN   

F df1 df2 Sig. 

1,033 11 84 ,425 

Tests the null hypothesis that the error variance 
of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + KELOMPOK + WAKTU 
+ KELOMPOK * WAKTU 
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   BUN   

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 1348,516a 11 122,592 1,142 ,340 ,130 
Intercept 280670,882 1 280670,882 2613,629 ,000 ,969 
KELOMPOK 134,641 3 44,880 ,418 ,741 ,015 
WAKTU 135,583 2 67,792 ,631 ,534 ,015 
KELOMPOK * 
WAKTU 

1078,292 6 179,715 1,674 ,138 ,107 

Error 9020,542 84 107,387    

Total 291039,940 96     

Corrected Total 10369,058 95     

a. R Squared = ,130 (Adjusted R Squared = ,016) 
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   BUN   
Tukey HSD   

(I) 
KELOMPOK 

(J) KELOMPOK Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KN 

KP 2,6958 2,99148 ,804 -5,1455 10,5371 

P2 -,0083 2,99148 1,000 -7,8496 7,8330 

P1 1,8958 2,99148 ,921 -5,9455 9,7371 

KP 
KN -2,6958 2,99148 ,804 -10,5371 5,1455 
P2 -2,7042 2,99148 ,803 -10,5455 5,1371 
P1 -,8000 2,99148 ,993 -8,6413 7,0413 

P2 
KN ,0083 2,99148 1,000 -7,8330 7,8496 
KP 2,7042 2,99148 ,803 -5,1371 10,5455 
P1 1,9042 2,99148 ,920 -5,9371 9,7455 

P1 

KN -1,8958 2,99148 ,921 -9,7371 5,9455 

KP ,8000 2,99148 ,993 -7,0413 8,6413 

P2 -1,9042 2,99148 ,920 -9,7455 5,9371 
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Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 107,387. 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   BUN   
Tukey HSD   

(I) 
WAKTU 

(J) WAKTU Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 
40 2,6875 2,59070 ,556 -3,4938 8,8688 

60 2,3125 2,59070 ,646 -3,8688 8,4938 

40 
0 -2,6875 2,59070 ,556 -8,8688 3,4938 
60 -,3750 2,59070 ,989 -6,5563 5,8063 

60 
0 -2,3125 2,59070 ,646 -8,4938 3,8688 

40 ,3750 2,59070 ,989 -5,8063 6,5563 

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 107,387. 
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LAMPIRAN-4 
DATA VOLUME URIN, KREATININ URIN, KREATININ SERUM, DAN BUN

 

Kelompok Hari ke-60Hari ke-40Hari ke-0
Volume Kreatinin Urin Kreatinin  Serum BUN Volume Kreatinin Urin Kreatinin  Serum BUN Volume Kreatinin Urin Kreatinin  Serum BUN

(ml) (mg) (mg/dL) (mg/dL)  (ml) (mg) (mg/dL) (mg/dL) (ml) (mg) (mg/dL) (mg/dL)
1 15,5 0,1457 0,59 21,5758 14 0,1428 0,46 30,9424 4,5 0,0392 0,71 26,562
2 - - 0,64 21,9952 5,5 0,017 0,45 28,7056 3,5 0,0522 0,82 28,3794
3 3,9 0,1213 0,57 27,1212 4,1 0,1004 0,43 28,0998 5,2 0,0676 0,62 16,8692
4 2 0,0566 0,75 28,7988 3,1 0,1262 0,45 30,3366 3,5 0,0602 0,85 35,7422
5 6 0,0714 0,58 23,2534 11 0,0572 0,52 24,6048 10 0,061 0,75 29,591
6 5,6 0,0515 0,51 16,7294 12 0,0864 0,39 16,776 1,8 0,061 0,59 21,436
7 4,8 0,1042 0,59 24,6514 6 0,093 0,66 31,2686 4,2 0,0647 0,79 37,3732
8 6,2 0,0657 0,6 23,0204 20 0,066 0,51 20,9234 6 0,0378 0,69 22,7874

Kontro
l N

ega
tif

 (K
N)

No.

1 3,4 0,0734 0,74 20,9234 - - 0,73 23,4398 1,6 0,0099 0,75 25,0242

2 5,2 0,1071 0,59 15,1916 5,1 0,0551 0,68 17,1022 7,8 0,0741 0,67 19,339
3 4 0,0596 0,62 28,9386 0,4 0,0085 0,65 17,6614 7,4 0,0496 0,63 18,0342

4 3,7 0,0684 0,71 25,7698 2,6 0,0614 0,75 24,2786 3,4 0,035 0,72 29,125
5 15 0,081 0,65 26,329 4,8 0,0557 0,74 26,9814 6,3 0,0668 0,71 23,067
6 6,4 0,0461 0,68 29,6842 5,6 0,0185 0,75 27,2144 3,2 0,0074 0,72 22,8806
7 6,8 0,0918 0,63 29,5444 2,3 0,043 0,72 30,9424 10 0,073 0,72 20,5972
8 - - 0,76 33,1792 3 0,1056 0,68 27,1678 3,6 0,045 0,77 24,9776

Kontro
l P

osit
if 

(K
P)

1 28 0,1316 0,62 22,5544 2,8 0,0036 0,77 25,7232 7 0,0672 0,72 19,4322

2 2 0,0472 0,76 32,5734 18 0,0648 0,78 22,3214 - - 0,72 31,688

3 13 0,1599 0,61 32,0142 - - 0,74 36,3014 3,8 0,03 0,72 35,0898

4 10 0,084 0,66 24,232 - - 0,66 22,8806 6,8 0,0619 0,66 23,4864

5 3,1 0,0388 0,86 25,1174 6,4 0,0307 0,81 22,7408 2,8 0,0143 0,71 28,426

6 13 0,0715 0,63 16,4498 8,2 0,0394 0,76 21,2962 8,6 0,0705 0,68 24,0456

7 10 0,091 0,66 28,7522 3,6 0,0198 0,66 24,1854 17,5 0,0752 0,64 26,7018

8 27 0,0837 0,68 26,7018 13 0,0403 0,7 22,9272 8,2 0,0197 0,63 21,9952Kel
om

pok
 P

erla
ku

an 
Dosis

 T
in

gg
i (

P2
)

1 1 0,0045 0,64 30,523 2,4 0,0101 0,65 25,0708 3,8 0,0266 0,63 21,9952

2 2,8 0,0403 0,56 20,6904 5 0,0065 0,75 23,3 3,4 0,0364 0,83 24,698

3 1,8 0,0238 0,61 25,7698 5,8 0,076 0,64 26,8416 12,5 0,095 0,74 21,2496

4 12 0,0528 0,53 23,2068 7,4 0,0333 0,6 24,1388 6,2 0,0397 0,85 21,5758

5 1,6 0,0011 0,71 26,3756 3 0,0297 0,73 19,9448 2 0,0186 0,87 19,2458

6 12,5 0,035 0,79 29,8706 14 0,0812 0,67 17,6148 4,8 0,037 0,78 26,8882

7 2 0,0118 0,66 34,2976 2,2 0,004 0,68 25,164 3,8 0,011 0,86 22,5544

8 14 0,0252 0,73 35,3228 8 0,0328 0,74 24,1854 19,2 0,0289 0,87 25,8164Kel
om

pok
 P

erla
ku

an 
Dosis

 R
en

dah
 (P

1)
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