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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ginjal 

 Ginjal adalah sepasang organ berbentuk kacang yang masing-masing 

berukuran satu kepalan tangan, dan terletak tepat di bawah tulang rusuk. Setiap 

hari kedua ginjal menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk 

menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin. Urin tersebut mengalir dari ginjal ke 

kandung kemih melalui ureter.10 

 Menurut Lauralee Sherwood, ginjal dalam menjalankan fungsinya 

berhubungan dengan kadar hormon, dan fungsi utamanya adalah dalam 

mempertahankan stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas 

(konsentrasi zat terlarut) CES. Dengan menyesuaikan jumlah air dan berbagai 

konstituen plasma yang dipertahankan di tubuh atau dikeluarkan di urin, ginjal 

dapat mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit dalam kisaran yang sangat 

sempit yang memungkinkan kehidupan, meskipun pemasukan dan pengeluaran 

konstituen-konstituen ini melalui saluran lain sangat bervariasi.11 

Secara singkat, fungsi ginjal dapat diuraikan menjadi:11 

a. Mempertahankan keseimbangan H2O di tubuh. 

b. Mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai, terutama melalui 

regulasi keseimbangan H2O. 
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c. Mengatur jumlah dan konsentrasi dari kebanyakan ion di cairan 

ekstraseluler termasuk natrium, klorida, kalium, kalsium, ion hidrogen, 

bikarbonat, fosfat, sulfat, dan magnesium. 

d. Mempertahankan volume plasma yang tepat, yang penting dalam 

pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. 

e. Membantu mempertahankan keseimbangan asam-basa tubuh yang tepat 

dengan menyesuaikan pengeluaran H+ dan HCO3
-  di urin. 

f. Mengeluarkan (mengekskresikan) produk-produk akhir (sisa) metabolisme 

tubuh, misalnya urea, asam urat, dan kreatinin. 

g. Mengeluarkan banyak senyawa asing, misalnya obat, aditif makanan, 

pestisida, dan bahan eksogen non-nutritif lain yang masuk ke tubuh. 

h. Menghasilkan eritropoietin, suatu hormon yang merangsang produksi sel 

darah merah. 

i. Menghasilkan renin, suatu hormon enzim yang memicu suatu reaksi 

berantai yang penting dalam penghematan garam oleh ginjal. 

j. Mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. 

 

2.2 Ureum dan Kreatinin Serum 

 Ureum dan kreatinin merupakan produk sisa dari metabolisme tubuh. 

Kadar ureum dan kreatinin yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi tambahan 

yaitu menyebabkan syok uremikum yang dapat berlanjut menjadi kematian.9 

Penurunan fungsi ginjal yang terjadi menahun dan umumnya bersifat irreversibel 

ditandai dengan kadar ureum dan kreatinin yang tinggi.12 
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2.2.1 Ureum 

 Ureum berasal dari penguraian protein terutama protein yang berasal dari 

makanan, oleh karena itu ureum dipengaruhi jumlah protein dalam diet.13 Ureum 

dapat berdifusi bebas masuk ke dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Senyawa ini 

kemudian akan mengalami pemekatan di urin untuk diekskresikan. Kadar ureum 

dalam tubuh berkaitan dengan protein (katabolisme protein). Protein yang berasal 

dari makanan akan mengalami perombakan di saluran pencernaan (duodenum) 

menjadi molekul sederhana yaitu asam amino.14 

2.2.2 Kreatinin  

 Kreatinin merupakan suatu produk akhir metabolisme otot, diproduksi 

pada kecepatan yang relatif konstan. Selain kecepatan produksi yang relatif 

konstan, ekskresi dalam urin juga mempunyai kecepatan yang konstan. Bahan ini 

difiltrasi secara bebas dan tidak direabsorpsi tetapi sedikit disekresi.9,11 

 Kadar kreatinin dalam darah sangat berguna untuk menilai fungsi ginjal. 

Kenaikan plasma kreatinin 1.2 mg/dl dari normal menandakan penurunan LFG 

(Laju Filtrasi Ginjal) ±50%.9,15 

 

2.3 Parasetamol 

 Parasetamol atau asetaminofen merupakan obat yang sering digunakan, 

karena merupakan obat bebas dan mudah didapatkan, sehingga risiko terjadinya 

penyalahgunaan lebih besar.16,17 Parasetamol merupakan salah satu obat yang 

terpenting untuk terapi nyeri ringan sampai sedang, bila efek anti inflamasinya 

tidak diperlukan. Parasetamol merupakan metabolit aktif fenasetin dan 
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bertanggung jawab atas efek analgesiknya. Obat ini adalah penghambat COX-1 

dan COX-2 yang lemah pada jaringan perifer dan tidak memiliki efek 

antiinflamasi yang bermakna.3 

 Parasetamol direkomendasikan sebagai analgesik atau obat pilihan 

pertama untuk penggunaan jangka panjang osteoarthritis, walaupun drug of 

choice nya adalah non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).18 

 

2.4 Antioksidan 

 Antioksidan merupakan zat yang berfungsi untuk melindungi sel dari 

kerusakan yang disebabkan karena molekul yang tidak stabil atau biasa disebut 

radikal bebas. Antioksidan berinteraksi dan menstabilkan radikal bebas. 

Kerusakan sel yang disebabkan karena radikal bebas dapat memicu kanker. 

Contoh antioksidan antara lain beta-carotene, lycopene, vitamin C, E, A dan lain-

lain.19 

 Molekul antioksidan merupakan molekul yang dapat memperlambat atau 

mencegah oksidasi dari molekul lain. Oksidasi merupakan reaksi kimia yang 

dapat memindahkan elektron dari suatu zat ke agen pengoksidasi. Reaksi oksidasi 

dapat menghasilkan radikal bebas, yang merupakan tanda dimulainya reaksi 

berantai dari kerusakan sel. Antioksidan mengakhiri reaksi berantai ini dengan 

membuang zat perantara radikal bebas dan menghambat reaksi oksidasi lain 

dengan mengoksidasi antioksidan itu sendiri. Akibatnya, antioksidan juga dapat 

sebagai agen pereduksi, sebagai contoh adalah thiol, asam askorbat, polifenol.19 
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Energi 255 kj 

Karbohidrat 14,66 g 

Gula 8,99 g 

Serat 3 g 

Lemak 0,52 g 

Protein 1,14 g 

Lutein dan zeaxanthin 122 µg 

Thiamin (vitamin B1) 0,027 mg 

Riboflavin (vitamin B2) 0,025 mg 

Niasin (vitamin B3) 0,341 mg 

Vitamin B6 0,63 mg 

	

Folat (Vitamin B9) 25 µg 

Vitamin C 92,7 mg 

Vitamin E 1,5 mg 

Vitamin K 40,3 µg 

Kalsium 34 mg 

Besi 0,31 mg 

Magnesium 17 mg 

Natrium 3 mg 

Zinc 0,14 mg 

Mangan 0,098 mg 

Air 83,05 g 

	

2.5 Kiwi (Actinidia deliciosa) 

 Buah kiwi (Actinidia deliciosa) merupakan buah yang tumbuh di lereng 

pegunungan kawasan hutan atau di antara semak-semak pohon yang rendah.20 

Tabel 2. Komposisi 100 gram buah kiwi21 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap antioksidan pada buah kiwi 

karena kemampuannya melindungi DNA di dalam inti sel manusia dari kerusakan 

akibat radikal bebas, untuk menghambat penuaan dini dan beberapa jenis penyakit 

degeneratif, untuk mencagah kanker dan penyakit kardiovaskular seperti 

penyumbatan pembuluh darah, stroke dan tekanan darah tinggi, gagal ginjal, 

diabetes, katarak dan glaukoma. Antioksidan pada buah kiwi antara lain vitamin 

C, β karoten, klorofil a dan b dan beberapa senyawa flavonoid. Buah kiwi 

mengandung banyak fitonutrien serta vitamin dan mineral yang baik untuk 

kesehatan.20 
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2.6 Kerusakan Ginjal akibat Toksisitas Parasetamol 

 Nekrosis tubulis renalis dapat terjadi karena toksisitas akut parasetamol.17 

Gagal ginjal kronik akibat kelebihan pemakaian analgesik merupakan 

permasalahan yang cukup sering dijumpai dan merupakan suatu bentuk penyakit 

ginjal yang paling mudah dicegah.22 

 Toksisitas parasetamol terjadi akibat konversi obat tersebut 

menjadi metabolit reaktif, yaitu N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI) oleh 

enzim sitokrom P450.4 Peningkatan kadar NAPQI menyebabkan aliran darah 

membawa zat tersebut menuju ginjal, oleh karena itu NAPQI menyebabkan 

kematian tubular yang ditandai meningkatnya kadar BUN dan kreatinin yang 

akhirnya dapat menimbulkan kegagalan ginjal.5 

 

2.7 Mekanisme Perlindungan Ekstrak Buah Kiwi terhadap Kerusakan 

Ginjal akibat Induksi Parasetamol 

Dosis terapi parasetamol diabsorbsi dari saluran pencernaan dengan cepat 

dan lengkap, hanya sebagian kecil yang diubah menjadi N-asetyl-p- benzoquinone 

imine (NAPQI). NAPQI kemudian didetoksikasi oleh glutathione menjadi 

metabolit sistein dan metabolit merkapturat.22 

 Bila penggunaan parasetamol berlebihan, glutathione yang terpakai akan 

lebih cepat dari regenerasinya, dan akhirnya akan terjadi pengosongan glutathione 

dan terjadi penimbunan NAPQI. NAPQI menyebabkan pengikatan kovalen 

dengan gugus nukleofilik yang terdapat pada makromolekul sel seperti protein, 

DNA, dan mitokondria sehingga dapat menyebabkan kerusakan sel ginjal. Selama 
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masih terdapat glutathione, NAPQI masih bisa didetoksifikasi dan kerusakan sel 

ginjal dapat dihindari.23 

 Antioksidan berperan penting dalam mekanisme perlindungan ginjal dari 

toksisitas parasetamol. Antioksidan yang terkandung dalam buah kiwi antara lain : 

vitamin C, vitamin E, karoten, lutein, xanthophyll, flavonoid dan klorofil. 7 

 Vitamin C adalah antioksidan yang kuat kemampuan reduksinya dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi.24 Vitamin C dapat 

membantu tubuh memproduksi glutathione. Kandungan vitamin C inilah yang 

menyebabkan buah kiwi disebut memiliki antioksidan yang kuat. 6 

 Vitamin E merupakan antioksidan yang mudah memberikan hidrogen dari 

gugus hidroksil (OH) pada struktur cincin ke radikal bebas. Vitamin E berada 

dalam lapisan fosfolipida membran sel dan memegang peranan biologik utama 

dalam melindungi asam lemak-tidak jenuh ganda dan komponen membran sel lain 

dari oksidasi radikal bebas. Membran sel sangat mudah dioksidasi oleh radikal 

bebas, dan menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi membran sel. Reaksi ini 

dipercepat oleh adanya tembaga dan besi. Vitamin E memutuskan rantai proses 

peroksidasi lipid dengan menyumbangkan satu atom hidrogen dari gugus OH 

pada cincinnya ke radikal bebas sehingga terbentuk radikal vitamin E yang stabil 

dan tidak merusak.24 Vitamin E fungsinya saling melengkapi dengan vitamin C. 

Buah kiwi mengandung kedua vitamin ini dalam jumlah besar, yang dapat 

membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.6 

Flavonoid mampu mendonorkan hidrogen sehingga merupakan penangkap 

yang kuat untuk oksidan reaktif dan spesies nitrogen yang mampu menangkal 
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radikal bebas hasil dari pembentukan NAPQI pada toksisitas parasetamol.6 

Beta-karoten yang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C dan vitamin E 

mampu meningkatkan kemampuan antioksidan. Beta-karoten yang bereaksi 

dengan radikal bebas akan menyebabkan radikal bebas menjadi stabil.7 

Di dalam tubuh, semakin lengkap keberadaan komponen antioksidan, 

maka semakin kuat daya kerjanya dalam melawan radikal bebas. Hal tersebut 

disebabkan oleh daya sinergisme dari masing-masing antioksidan. 7 
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2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 
Gambar 2. Kerangka konsep 
 

2.10 Hipotesis 

2.10.1 Hipotesis Mayor 

 Ekstrak buah kiwi (Actinidia deliciosa) dapat menurunkan kadar 

ureum dan kreatinin serum tikus wistar yang diinduksi parasetamol. 

2.10.2 Hipotesis Minor 

a. Parasetamol dapat meningkatkan kadar ureum dan kreatinin tikus 

wistar. 

b. Ekstrak buah kiwi dapat menurunkan kadar ureum dan kreatinin tikus 

wistar setelah diinduksi parasetamol. 
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