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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

 Nyeri merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia. Diperkirakan satu dari lima orang dewasa 

mengalami nyeri dan setiap tahunnya satu dari sepuluh orang mengalami nyeri 

kronik. Studi tentang prevalensi nyeri kronik di Inggris menyatakan bahwa 61% 

pria dan 54% wanita mengalami nyeri kronik berat. Sedangkan penelitian di 

Australia melaporkan sekitar 20% masyarakat beranggapan bahwa nyeri yang 

dialami mempengaruhi aktifitas sehari-hari.1,2     

 Agar intensitas nyeri berkurang, maka dapat diberikan obat analgesik. 

Obat analgesik adalah obat yang dapat mengurangi nyeri tanpa menyebabkan 

hilangnya kesadaran.3 Kombinasi obat yang berasal dari golongan yang berbeda 

dapat memberikan efek analgesik dengan dosis yang lebih rendah, sehingga dapat 

mengurangi efek samping penggunaan obat.4 Parasetamol dan tramadol 

merupakan contoh kombinasi obat yang sering digunakan dan terbukti efektif 

untuk mengobati nyeri sedang hingga berat.5  

Parasetamol tergolong obat analgesik antipiretik dengan efek anti 

inflamasi minimal, yang umumnya digunakan untuk meredakan sakit kepala, 

demam dan nyeri ringan hingga sedang.6,7 Apabila dikombinasikan dengan 

analgesik opioid, parasetamol dapat digunakan untuk pengobatan nyeri yang lebih 

berat, seperti nyeri paska operasi dan terapi paliatif untuk pasien kanker.8  
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Berbagai macam opioid yang sering dikombinasikan dengan parasetamol, 

misalnya seperti kodein/parasetamol, oxycodone/parasetamol, tramadol/ 

parasetamol, dan lain-lain.9 

Tramadol merupakan golongan opioid lemah yang digunakan untuk 

meringankan nyeri sedang hingga berat. Efek samping dari tramadol meliputi 

mual, muntah, sensasi berputar, sedasi, dan retensi urin.10 Dibandingkan dengan 

opioid agonis lain, seperti morfin dan pethidin, tramadol jarang menyebabkan 

depresi pada pernapasan maupun ketergantungan.11 Kombinasi parasetamol dan 

tramadol menunjukkan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

penggunaan tramadol sebagai monoterapi maupun dengan kombinasi obat lain.4 

Namun, penggunaan parasetamol dengan dosis berlebihan dapat menimbulkan 

keracunan dan berpotensi merusak hepar yang dapat diikuti kerusakan pada 

beberapa organ lain, salah satunya adalah ginjal.12 

Ginjal merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai tempat ekskresi dan 

menjaga homeostasis.13 Parameter untuk mengetahui fungsi ginjal dapat diketahui 

dengan pemeriksaan kadar urea dalam darah atau serum, kadar kreatinin dalam 

serum, GFR, klirens kreatinin, dan klirens urea.14 Urea adalah hasil metabolisme 

dari protein dan asam amino yang diproduksi di dalam hati dan hampir seluruhnya 

dieliminasi melalui ekskresi urin.15 Peningkatan kadar urea dalam darah biasanya 

disebabkan akibat diet tinggi protein, hiperkatabolisme, penggunaan 

kortikosteroid, dan perdarahan pada gastrointestinal.13,16 

Dosis tetap analgesik kombinasi dengan dua obat atau lebih dapat 

memberikan manfaat sinergistik untuk mengobati beberapa mekanisme nyeri.9 
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Studi in vivo pada tikus menunjukkan bahwa kombinasi parasetamol dan tramadol 

menghasilkan efek sinergis pada berbagai dosis.17 Beberapa percobaan lain juga 

membuktikan bahwa kombinasi kedua obat tersebut dapat meredakan nyeri 

dengan lebih cepat, dibandingkan dengan penggunaan obat sebagai monoterapi.4 

Penelitian megenai pengaruh kombinasi obat analgesik terhadap kadar 

ureum masih terbatas. Penelitian sebelumnya menunjukkan terjadinya 

peningkatan kadar ureum pada tikus albino yang diberi obat golongan OAINS 

selain parasetamol.18 Sementara itu, penelitian yang menggunakan kombinasi 

parasetamol dan tramadol tidak meneliti kadar ureum sebagai indikator pengaruh 

obat terhadap fungsi ginjal. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis ingin 

mengetahui pengaruh kombinasi obat parasetamol dan tramadol terhadap kadar 

ureum.  

1.2  Permasalahan Penelitian 

Bagaimana pengaruh pemberian analgesik kombinasi parasetamol dan 

tramadol terhadap kadar ureum serum tikus wistar?   

    
1.3    Tujuan penelitian 

1.3.1    Tujuan umum        

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian analgesik kombinasi parasetamol dan tramadol terhadap kadar ureum 

serum tikus wistar.    
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1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui kadar ureum tikus wistar pada kelompok kontrol. 

2) Mengetahui kadar ureum pada kelompok yang diberi perlakuan 

parasetamol. 

3) Mengetahui kadar ureum pada kelompok yang diberi perlakuan tramadol. 

4) Mengetahui kadar ureum pada kelompok yang diberi perlakuan kombinasi 

parasetamol dan tramadol. 

5) Menganalisis perbandingan kadar ureum antara kelompok kontrol dengan 

kelompok yang diberi perlakuan parasetamol, tramadol, dan kombinasi 

parasetamol dan tramadol. 

        
1.4  Manfaat Penelitian  

1) Sumbangan untuk ilmu pengetahuan tentang pengaruh pemberian    

    analgesik kombinasi parasetamol dan tramadol terhadap fungsi ginjal. 

2) Dasar pertimbangan pemilihan obat analgesik pada penanganan nyeri. 

3) Landasan bagi penelitian selanjutnya, baik pre klinik maupun klinik, 

untuk lebih mendalami dan menyempurnakan pemahaman mengenai 

efek pemberian analgesik kombinasi parasetamol dan tramadol terhadap 

fungsi ginjal. 
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1.5  Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian  

Artikel Metode Hasil 

Subekti, Lailitifa. 
Pengaruh Pemberian 
Natrium Diklofenak 
Dosis 1,4MG/KgBB dan 
2,8MG/KgBB Terhadap 
Kadar Ureum Tikus 
Wistar. 2015. 

Jenis dan desain: eksperimental 
murni dengan post test only control 
group design 
Subjek : tikus wistar jantan  
Variabel bebas: natrium 
diklofenak 
Variabel terikat: kadar ureum 
tikus wistar 

Pemberian natrium 
diklofenak dosis 1,4 
mg/kgBB dan 2,8 
mg/kgBB selama 14 
hari tidak 
menyebabkan 
kenaikan kadar ureum 
yang signifikan. 

El-Gaafarawi, Inass. 
Biochemical Toxicity 
Induced by Tramadol In 
Male Rats. 2006. 

Jenis dan desain: eksperimental 
Subjek : tikus jantan Rattus 
norvegicus 
Variabel bebas: tramadol 
Variabel terikat: fungsi ginjal, 
hati, aktivitas hormon sex, dan 
parameter metabolik. 

Terjadi peningkatan 
pada ALT, AST, LDH, 
BUN, kreatinin, dan 
MDA. 

Pratiwi, Hani. Pengaruh 
Pemberian Paracetamol 
Berbagai Dosis Terhadap 
Kadar Kreatinin dan Blood 
Urea Nitrogen Pada Tikus 
Wistar. 

Jenis dan desain: eksperimental 
Subjek : tikus wistar betina 
Variabel bebas: parasetamol 
Variabel terikat: kadar kreatinin 
dan BUN 

Tidak terdapat 
peningkatan bermakna 
kadar kreatinin dan 
BUN (p>0,05) pada 
pemberian paracetamol 
dosis 750 mg/KgBB, 
1500 mg/KgBB, dan 
3000 mg/KgBB pada 
hari ketiga pasca 
paparan. 

 

Keaslian penelitian yang penulis ajukan didasarkan atas perbedaan 

variabel, yaitu pengaruh pemberian analgesik kombinasi parasetamol dan 

tramadol terhadap kadar ureum serum tikus wistar. 

 


