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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lebah madu adalah salah satu bentuk tertua dari kehidupan hewan yang

masih ada dari zaman Neolitik (Ericson, 2009). Lebah madu merupakan serangga

kaya manfaat. Semua yang dihasilkan oleh lebah madu dikenal berkhasiat. Madu,

Pollen, Royal jelly, Propolis, Beewax dan Bee venom adalah produk lebah madu

yang banyak digunakan di kalangan masyarakat (Suranto, 2007).

Produk lebah madu salah satunya adalah propolis telah dimanfaatkan oleh

manusia sejak zaman purba. Banyak keistimewaan propolis, sehingga banyak

masyarakat telah menggunakan propolis untuk berbagai kebutuhan hidup, baik

untuk kesehatan, tambahan makanan, pengobatan, pengawetan barang, kosmetik,

pertanian dan perawatan kulit (Suranto, 2010).

Propolis adalah salah satu bahan biologis yang dihasilkan oleh lebah madu

(Apis mellifera) merupakan substansi yang berasal dari bahan-bahan yang terdapat

pada tanaman, baik itu dari getah, sari bunga, tunas sampai kulit pohon

(Nakajima, 2009). Propolis ini dapat ditemukan di celah sarang dan seluruh tepian

dinding sarang lebah (Suranto, 2007).

Menurut Farooqui dan Farooqui (2010) menyatakan bahwa propolis terdiri

dari resin (50%), beewax (30%), minyak essensial dan aromatik (10%), bee pollen

(5%) dan zat lain (5%). Zat lain ini terdiri dari vitamin A, B1, B2, B6, C, D, E,

asam nikotin dan asam folat serta makro dan unsur mineral seperti kalsium,

magnesium, besi, tembaga, seng, mangan, nikel, kobalt, vanadium dan strontium.

Flavonoid dengan berbagai aktivitas biologis dianggap sebagai senyawa utama
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dalam propolis (Chia et al, 2002). Propolis juga mengandung terpenoid, fenolik,

gula, hidrokarbon dan mineral. Salah satu unsur mineral juga ada yang bersifat

toksik (Shuai et al, 2014).

Produk alami juga memiliki efek samping, ini terkadang diabaikan oleh

konsumen. Hal ini dapat menyebabkan alergi, pusing, muntah, detak jantung

meningkat, ulkus dan kematian (Kalia et al, 2014). Selain efek samping,

kerusakan organ tubuh yang ditimbulkan zat racun yang masuk ke dalam tubuh

dapat berupa kerusakan pada fungsi dan ultrastruktur sel hati dan ginjal (Meles

dkk, 2012). Khasiat biologis propolis terhadap kesehatan telah banyak dilaporkan,

namun demikian efek sampingnya belum banyak dilaporkan termasuk pada ginjal.

Ginjal adalah organ besar berbentuk kacang yang letaknya retroperitoneal

pada dinding posterior tubuh (Eroschenko, 2003). Ginjal berfungsi untuk

membersihkan tubuh dari bahan sisa hasil pencernaan atau yang diproduksi di

metabolisme. Ginjal juga berfungsi untuk mengontrol volume dan komposisi

cairan tubuh. Fungsi ini amat penting bagi tubuh untuk menjaga homeostatis

(Guyton and Hall, 2007). Kandungan yang terdapat dalam propolis akan disekresi

juga oleh ginjal, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pengaruh pemberian propolis terhadap gambaran histopatologi ginjal

mencit.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pemberian propolis dapat mempengaruhi gambaran histopatologi

organ ginjal mencit (Mus musculus)?
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1.3 Landasan Teori

Industri kesehatan telah banyak menggunakan produk alami sebagai

alternatif untuk berbagai pengobatan (Parolia et al, 2010). Propolis merupakan

salah satu produk alam yang dihasilkan oleh lebah yang khasiatnya dapat

menyembuhkan berbagai macam penyakit (Sabir, 2005). Propolis berwarna

kuning coklat sampai coklat tua dari lebah madu (Apis mellifera) yang

dikumpulkan dari tunas pohon, getah, semak atau sumber botani lainnya yang

berguna untuk menutup ruang terbuka yang tidak diinginkan didalam sarang serta

melindunginya dari kontaminan luar (Parolia et al , 2010).

Propolis memiliki banyak sifat biologis dan farmakologis serta mekanisme

yang telah banyak diteliti pada beberapa tahun terakhir (Sforcin and Bankova

2010). Flavonoid dengan berbagai kegiatan biologis dianggap sebagai senyawa

utama dalam propolis (Chia et al, 2002). Propolis secara luas juga digunakan

dalam pengobatan tradisional dan telah dilaporkan memiliki spektrum yang luas

dari efek farmakologis yaitu, antibakteri, antijamur, antivirus dan efek anti-

inflamasi (Trousil et al, 2013).

Menurut penelitian De carvalho et al, (2007) mengatakan bahwa ekstrak

propolis dapat digunakan sebagai alternatif untuk mencegah karies gigi. Ekstrak

propolis memiliki aktivitas antimikroba yang sangat tinggi terhadap Streptococcus

mutans yang ada di rongga mulut. Pemberian propolis dan asam malat sangat

bermanfaat untuk mencegah perubahan yang disebabkan oleh aluminium klorida.

Selain itu propolis dan asam malat memodulasi perubahan parameter fungsi ginjal

dan histologi ginjal. Sifat anti-oksidatif dan peran dalam detoksifikasi dari
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propolis dan asam malat sangat baik untuk meminimalkan efek buruk dari radikal

bebas pada jaringan (Al-qayim and Mashi, 2014). Saleh (2012) melaporkan untuk

hepatotoksisitas pada tikus yang diinduksi 4-tertiary-octylphenol menyebabkan

stress oksidatif dalam darah tikus sehingga mengurangi kegiatan enzim

antioksidan dan kadar protein yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan enzim

pada hati. Propolis ini dapat memperbaiki fungsi hati dan profil lipid serum serta

mengurangi radikal bebas dengan menginduksi mekanisme pertahanan

antioksidan hingga meminimalkan kerusakan membran sel.

Kerusakan pada sel dapat berlanjut menjadi kerusakan jaringan, kerusakan

jaringan dapat berlanjut pada kerusakan organ dan kerusakan organ dapat berakhir

pada kegagalan sistem tubuh dalam menjalankan fungsi seperti ginjal (Arimbi

dkk, 2013). Ginjal adalah organ yang mempunyai peran penting dalam tubuh

untuk membuang sampah metabolisme dan racun tubuh dalam bentuk urin. Selain

itu, ginjal juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, garam dan

elektrolit serta tidak kalah pentingnya ginjal merupakan kelenjar endokrin yang

sedikitnya mengeluarkan tiga hormon. Ginjal merupakan organ tubuh yang rentan

terhadap pengaruh zat kimia, karena organ ini menerima 25-30% sirkulasi darah

untuk dibersihkan, sehingga sebagai organ filtrasi kemungkinan terjadinya

perubahan patologik sangat tinggi (Corwin, 2001).

Unit fungsional dari ginjal adalah nefron dan bila ada kerusakan

komponen dari nefron akan mengakibatkan fungsi ginjal menurun dan terjadi

kerusakan yang progresif. Penyakit ginjal dapat mempengaruhi komponen utama
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yaitu glomeruli, tubulus, interstitium dan pembuluh darah (Mcgavin and Zachary,

2007).

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh pemberian propolis terhadap gambaran histopatologi

organ ginjal pada mencit (Mus musculus).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan informasi serta manfaat tentang potensi

propolis dalam gambaran histopatologi ginjal mencit (Mus musculus).

Propolis dapat digunakan sebagai bahan obat alami bagi kepentingan

medis pada umumnya di kalangan masyarakat dan medis veteriner pada

khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan penelitian

bidang ilmu kedokteran hewan dan turut memberikan masukan kepada seluruh

aspek ilmu medis dan sains.

1.6 Hipotesis Penelitian

Pemberian propolis dapat mempengaruhi gambaran histopatologi organ

ginjal pada mencit (Mus musculus).

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS ... NI MADE MENTARI M


	04. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf (p.16-20)



