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Abstrak 

Penggunaan parasetamol dengan dosis toksik akan menyebabkan kerusakan pada 

ginjal. Salah satu indikator terjadinya kerusakan ginjal adalah peningkatan kadar 

ureum. Tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah kunyit karena 

mengandung kurkumin yang bisa mencegah terjadinya kerusakan ginjal.Untuk 

mengetahui efek renoprotektif pemberian perasan rimpang kunyit (Curcumma 

domestica) terhadap kadar ureum pada serum  tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang diinduksi parasetamol. Penelitian ini merupakan pre-post test control group 

design dengan menggunakan tikus putih sebagai hewan uji, parasetamol 240 

mg/200 g BB digunakan sebagai bahan induksi, dan perasan kunyit dosis 1 ml, 2 

ml, dan 3 ml. Data dianalisis secara deskriptif dan statistik menggunakan uji 

Anova One Way dan uji Correlation pada SPSS 16.0 for Windows.Rata-rata 

peningkatan kadar ureum tikus putih yang diinduksi parasetamol dan pada tikus 

putih yang diberi perasan kunyit dosis 1, 2, dan 3 ml adalah 48,38 mg/dl, 

38,98mg/dl, 25,56 mg/dl. Hasil uji Anova One Way menunjukkan signifikan 0.000 

yang berarti ada pengaruh pemberian perasan kunyit terhadap kadar ureum tikus 

putih yang diinduksi parasetamol. Dari hasil uji Correlation terdapat hubungan 

yang sangat kuat antara perasan kunyit terhadap kadar ureum tikus putih yang 

diinduksi parasetamol.Terdapat pengaruh pemberian perasan rimpang kunyit 

(Curcumma domestica) terhadap kadar ureum pada serum tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi Parasetamol. 

Kata Kunci: Kadar ureum , Parasetamol, Perasan Kunyit, Tikus putih.. 

Abstract 

The use of paracetamol with toxic dose would cause damage to the kidneys.One 

of the indicators of kidney damage occuring is increased levels of ureum. Plants 

are used as traditional medicine is tumeric as it contain curcumin, which can 

prevent the onset of kidney damage.To determine effect of turmeric (Curcuma 

domestica) aqueous to the ureum level on white rats (Rattus norvegicus) induced 

by paracetamol. This study is a pre-post testcontrol group design using white rats 

as  experimental animals, paracetamol 240mg/200 g BW used to for material 

induced, and turmeric’s rhizome aqueous dose of 1 ml, 2 ml, and 3 ml. The test 

results were analyzed using descriptive statistics and One Way ANOVA and 

Correlation in SPSS16.0 for Windows.The increase average ureum  level of white 

rats induced by Paracetamol and  turmeric’s rhizome aqueous at dose 1ml , 2ml, 

dan 3ml  were 48,38 mg/dl, 38,98 mg/dl, 25,56 mg/dl. The results of One Way 

Anova test showed significant 0,000, which means there was effect of tumeric 
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aqueous againts the ureum level that induced by parasetamol. From the result of 

correlation test be found strong releated between turmeric aqueous againts ureum 

level of white rats induced by paracetamol.There was effect of turmeric (Curcuma 

domestica) aqueous againts the ureum level of white rats (Rattus norvegicus) that 

induced by paracetamol. 

Keywords : The ureum level , Paracetamol, Turmeric aqueous,  White rat 

 

 

 

Pendahuluan 

Parasetamol merupakan obat 

antipiretik dan analgetik yang 

populer dan digunakan untuk 

melegakan sakit kepala, sengal-

sengal, sakit ringan serta 

demam.Parasetamol merupakan obat 

yang efektif, sederhana dan dianggap 

paling aman sebagai antinyeri 

apabila digunakan dalam dosis terapi 

yang sesuai. Masyarakat yang tidak 

mengetahui dosis yang efektif bagi 

tubuh maka akan memungkinkan 

terjadinya keracunan (Goodman & 

Gilman, 2008). 

Ginjal merupakan organ yang 

paling penting mengeksresi obat-

obatan dan hasil 

metabolitnya.Kurang dari 5% 

parasetamol dieksresikan dalam 

bentuk tidak berubah, suatu 

metabolit minor tetapi sangat aktif 

(N-asetil-p-benzoquinon), penting 

dalam dosis besar karena 

toksisitasnya terhadap hati dan ginjal 

(Katzung, 1997). 

Gagal ginjal adalah salah satu 

penyakit ginjal yang menandakan 

adanya penekanan akut fungsi ginjal 

dengan aliran urin dalam 24 jam 

kurang dari 400 ml (oligouria). 

Penyebab gagal ginjal adalah nefritis 

intertisial akut akibat obat (Kumar, 

2007). 

Tes laboratorium digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana 

kerusakan sel ginjal yang 

terjadi.Ureum dan kreatinin plasma 

adalah dua tes yang sering dilakukan 

pada pemeriksaan laju filtrasi 

glomerulus.Penurunan fungsi ginjal 

pada gagal ginjal progresif dapat 

dimonitor secara akurat melalui 

pemeriksaan ureum dan kreatinin 

secara berseri (Kumar, 2007). 

Masyarakat umum 

mengkonsumsi obat-obatan buatan 

industri farmasi untuk mengobati 

atau mencegah timbulnya 

penyakit.Konsumsi obat-obatan yang 

mengandung bahan kimia secara 

terus-menerus semakin memperberat 

kerja ginjal (Suriawiria, 2002). 

Pengobatan tradisional menjadi 

pilihan karena memiliki banyak 

kelebihan, misalnya tingkat bahaya 

lebih rendah daripada obat-obatan 

kimia.Penerimaan tubuh manusia 

terhadap obat dari bahan tumbuh-

tumbuhan pun ternyata lebih mudah 

(Muhlisah. 2008). 

Salah satu jenis tanaman yang 

telah lama digunakan sebagai obat 

tradisional adalah kunyit atau kunir 

(Curcuma domestica).Kandungan 

kunyit yaitu kurkumin dan minyak 

atsiri bersifat antioksidatif dan 

antiinflamasi (Duvoix et.al, 2005). 

Kurkumin dan minyak atsiri 

memiliki kemampuan melindungi 

fungsi hati, saluran cerna, ginjal, 

memperbaiki profil lipid dan 

mengurangi aktivitas radikal bebas 

(Kertia, 2007). Prakoso (2008) 

menyatakan bahwa kandungan 

kurkumin di dalam kunyit 

bermanfaat menghambat terjadinya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sakit_kepala
http://id.wikipedia.org/wiki/Demam
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degenerasi albuminosa pada tubulus 

proksimal ginjal yang telah 

rusak.Penghambatan degenerasi 

albuminosa tersebut berupa 

penutupan lumen tubulus
8
. 

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti bermaksud melakukan 

penelitian mengenai efek 

renoprotektif perasan rimpang kunyit 

(Curcuma domestica) terhadap kadar 

ureum pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi 

parasetamol. 

Metode  

Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen murni karena dilakukan 

dengan hewan percobaan tikus putih 

yang diberi perlakuan dengan 

pemberian perasan rimpang kunyit 

dengan dosis yaitu dosis 1 ml, 2 ml 

dan 3 ml.. 

Variabel bebas penelitian ini 

adalah pemberian perasan rimpang 

kunyit dengan sonde lambung. 

Variabel terikatnya adalah kadar 

ureum tikus putih. Binatang 

percobaan yang dipakai adalah tikus 

putih (Rattus norvegicus) dengan 

jenis kelamin jantan yang berumur 

±2 bulan, memiliki berat badan ± 

200 gram, sehat, dan tidak cacat. 

Proses adaptasi dilakukan pada 

binatang percobaan selama 1 minggu 

sebelum mendapat perlakuan. 

Selama proses adaptasi, 24 ekor tikus 

putih hanya diberi pakan standar BR 

II dan minum aquadest. Setelah satu 

minggu adaptasi, 24 ekor tikus 

tersebut akan dibagi menjadi 4 

kelompok yakni kelompok pertama 

adalah kelompok kontrol positif dan 

kelompok selanjutnya adalah 

kelompok perlakuan perasan 

rimpang kunyit dengan dosis 1 ml,   

2 ml dan 3 ml. 

Kelompok kontrol positif 

adalah kelompok yang hanya diberi 

parasetamol dengan dosis 240 mg/ 

200 g BB sebanyak 1 kali dalam 1 

hari pada hari ke-15 tanpa pemberian 

perasan kunyit. Kelompok perlakuan 

mendapatkan perasan rimpang kunyit 

dengan dosis dosis 1 ml, 2 ml dan 

3ml selama 1 minggu dan setelah 

diberi perasan rimpang kunyit, tikus 

diberi parasetamol dengan dosis 240 

mg/ 200 g BB sebanyak 1 kali dalam 

1 hari pada hari ke-15. Semua 

kelompok tikus putih mendapatkan 

pakan standar BR II dan minum 

setiap hari.Perasan kunyit dan 

parasetamol diberikan secara oral. 

Pengambilan sampel darah untuk 

pemeriksaan pre-test (hari ke-8) dan 

post-test (hari ke-16) melalui sinus 

retro-orbitalis yang kemudian serum 

yang didapatkan diukur kadar ureum. 

Hasil dan Pembahasan 

Kadar ureum diukur sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan pada 

masing-masing kelompok. Kadar 

ureum sebelum perlakuan (pre-test) 

pada kelompok kontrol, perlakuan 

dosis 1 ml, 2 ml dan 3 ml adalah 

10,78; 10,73; 11,66 dan 10,78 mg/dl, 

sedangkan kadar ureum setelah 

perlakuan (post-test) pada kelompok 

kontrol, perlakuan dosis 1 ml, 2 ml 

dan 3 ml adalah 80,76; 48,38; 38,98 

dan 25,56 ml/dl. 

Kelompok kontrol positif 

mengalami peningkatan kadar ureum 

setelah diberikan parasetamol secara 

oral, yaitu 69,98 mg/dl. Peningkatan 

kadar ureum semakin menurun pada 

kelompok perlakuan dengan dosis 1 

ml, 2 ml dan 3 ml yaitu 37,65; 27,33 

dan14,77 mg/dl. Kelompok kontrol 

memiliki presentase peningkatan 

kadar ureum sebesar 648,87 %. 

Kemudian pada kelompok perlakuan 

yang memiliki presentase 

peningkatan kadar ureum tertinggi 

adalah kelompok dosis 1 ml yaitu 
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sebesar 350,87 %, sedangkan 

presentase peningkatan kadar ureum 

terendah adalah kelompok dosis 3 ml 

yaitu sebesar 137,00 %. 

Hasil uji statistik One Way 

Anova menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara kelompok 

perlakuan dosis karena memiliki 

signifikan 0.000 (<0.05) maka 

terdapat perbedaan penurunan kadar  

ureum antar kelompok yaitu 

kelompok perlakuan dosis 1 ml, 2 

ml, dan 3 ml.Variansi data homogen 

atau sama. Hasil uji Post Hoc Test 

(LSD) didapatkan bahwa terdapat 

perbedaan bermakna pada semua 

kelompok  perlakuan dosis 1 ml, 2 

ml dan 3 ml 

Analisis selanjutnya adalah 

menggunakan uji regresi linear 

sederhana yang didapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara pemberian perasan kunyit 

terhadap kadar ureum tikus putih 

yang diinduksi parasetamol. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek renoprotektif 

perasan kunyit pada tikus putih yang 

diinduksi parasetamol.Perasan 

rimpang kunyit yang mengandung 

senyawa kurkumin sering 

dimanfaatkan sebagai obat herbal, 

salah satunya dapat meningkatkan 

kerja fungsi ginjal (Kertia, 2011). 

Pemberian parasetamol secara 

oral ke tikus putih pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk membuat ginjal 

tikus putih rusak. Pemberian 

parasetamol dengan dosis 240 

mg/200g BB mampu meningkatkan 

kadar ureum. Hal tersebut 

mengindikasikan ginjal mengalami 

kerusakan sehingga kadar ureum 

dalam serum meningkat (Kumar, 

2007). 

Sel ginjal yang terpapar 

parasetamol dalam jumlah yang 

besar dan cadangan glutathion telah 

habis, maka metabolit toksik berupa 

N-acetyl-benzoquineimine (NAPQI) 

yang dihasilkan melalui proses 

hidroksilasi parasetamol dengan 

sitokrom P-450 akan semakin 

bertambah sehingga terjadilah 

akumulasi ikatan kovalen membran 

sel tubulus dengan NAPQI. NAPQI 

yang bereaksi dengan gugus 

nukleofilik pada protein, DNA, dan 

mitokondria dapat menimbulkan 

stres oksidatif.Akibat timbulnya stres 

tersebut dapat menyebabkan 

kematian sel ginjal atau lebih 

tepatnya terjadi kerusakan pada sel 

tubulus proksimal (Katzung, 1997). 

Kerja kunyit di dalam 

melindungi ginjal dari efek toksik 

parasetamol dapat melalui dua cara. 

Pertama, yaitu dengan penghambatan 

kerja sitokrom P-450 di ginjal 

terutama di sel epitel tubulus 

proksimal. Kedua, dengan cara 

menginduksi aktivitas dan 

memperbanyak glutathione              

S-transferase di ginjal yang 

berperanan penting dalam proses 

detoksifikasi. Meningkatnya jumlah 

dan aktivitas glutathione ini maka, 

cadangan glutathione akan tetap 

terjaga. Sehingga semua NAPQI 

yang dihasilkan akan dapat 

dikonjugasikan menjadi substansi 

non toksik (Prakoso, 2008). 

Kelompok kontrol dan 

perlakuan pada post-test pada tabel 1 

mempunyai rata-rata yang berbeda-

beda sesuai dengan dosis yang 

diberikan. Semakin besar dosis 

perasan kunyit yang diberikan, maka 

semakin kecil rata-rata kadar ureum 

pada post-test. Penurunan kadar 

ureum tersebut menandakan sel-sel 

ginjal yang membaik setelah 

pemberian perasan rimpang kunyit. 
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Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Perasan rimpang 

kunyit (Curcuma domestica) 

mempunyai efek renoprotektif 

terhadap kadar ureum pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi parasetamol. 

Kadar ureum tikus putih yang 

diinduksi parasetamol dosis 240 

mg/200gr BB mengalami 

peningkatan dibandingkandengan 

sebelum pemberian parasetamol 

dosis 240 mg/200gr BB yaitu 10,78 

mg/dl menjadi 80,76 mg/dl.Semakin 

besar dosis perasan rimpang kunyit 

(Curcuma domestica) maka akan 

menurunkan peningkatan kadar 

ureum pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) akibat induksi 

parasetamol. 

Saran 

Masyarakat dapat menggunakan 

kunyit (Curcuma domestica) sebagai 

alternatif pencegahan kerusakan 

ginjal akibat paparan obat.Perlu 

dilakukan penelitian dengan 

menggunakan ekstrak kunyit 

(Curcuma domestica) untuk 

menurunkan kadar ureum.Penelitian 

lebih lanjut perlu dilakukan untuk 

pengamatan mikroskopis sel-sel 

ginjal yang terlindungi akibat 

pemberian perasan kunyit (Curcuma 

domestica) 

Daftar Pustaka 

1. Goodman L. S., Gilman A. 2008. 

Dasar Farmakologi Terapi. Edisi 

X. Jakarta: EGC. 

2. Katzung B. G. 1997. Farmakologi 

Dasar dan Klinik Edisi VI. 

Jakarta: EGC 

3. Kumar, N. 2007. Buku Ajar 

Patologi Robbins Edisi 2. Jakarta 

: EGC. 

4. Suriawiria. 2002. 10 Tanaman 

berkhasiat Sebagai Obat Cetakan 

I. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 

5. Muhlisah. 2008. Tanaman Obat 

Keluarga (TOGA) Cetakan II. 

Jakarta: Penebar Swadaya. 

6. Duvoix A, Blasius R, Delhalle S, 

Schnekenburger M, Morceau F, 

Henry E, Dicato M, Diederich, M. 

2005. Chemopreventive and 

Theraupetic Effects of Curcumin. 

Cancer Letter 223: 181-190. 

7. Kertia, N. 2011. Pengaruh 

Kombinasi Kurkuminoid dan 

Minyak Atsiri Terhadap Kadar 

Ureum dan Kreatinin Serum 

Penderita Osteoarthritis. Majalah 

Farmasi  Indonesia. Vol. 22, No 3 

Maret 2011: 151-157. 

8. Prakoso R. B. 2008. Pengaruh 

Pemberian Ekstrak Kunyit 

(Curcuma domestica) Terhadap 

Gambaran Mikroskopis Ginjal 

Mencit Balb/c yang Diberi 

Parasetamol.Skripsi. Semarang: 

Fakultas Kedokteran UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


