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Abstrak 

Aspirin atau yang dikenal dengan obat analgesik termasuk obat-obatan yang dijual bebas 

dikalangan masyarakat sehingga sangat mudah didapatkan tanpa menggunakan resep dokter. Penggunaan 

aspirin dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan kesehatan organ diantaranya adalah 

organ ginjal. Kerusakan organ ginjal dapat mengganggu fungsi dan kerja ginjal. Untuk mengobati 

kerusakan organ ginjal dapat dengan memanfaatkan tumbuhan disekitar, salah satunya adalah buah tomat. 

Tomat mengandung antioksidan diantaranya adalah likopen, flavonoid, dan vitamin C. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek protektif jus buah tomat merah (Lycopersicum esculentum) dan tomat 

ungu (Lycopersicum esculentum var Indigo rose) terhadap gambaran histopatologik ginjal mencit jantan 

(Mus musculus) yang diinduksi aspirin. Penelitian ini menggunakan mencit jantan strain DDY yang 

berumur 2 bulan, berat 20-30 gr sebanyak 24 ekor, yang terdiri dari 6 kelompok yaitu K (diberi aquadest), 

K+ (aspirin 0,1 mg/20 gr BB dan vitamin C 0,16 mg/20 gr BB), K- (aspirin 0,1 mg/20 gr BB), P1 (aspirin 

0,1 mg/20 gr BB dan jus tomat merah 0,4 mg/20 gr BB), P2 (aspirin 0,1 mg/20 gr BB, jus tomat merah 

0,2 mg/20 gr BB dan jus tomat ungu 0,2 mg/20 gr BB), P3 (aspirin 0,1 mg/20 gr BB dan jus tomat ungu 

0,4 mg/20 gr BB) selama 14 hari. Tiap perlakuan terdiri atas 4 kali ulangan. Parameter yang diamati 

adalah gambaran histopatologik ginjal. Data dianalisis dengan statistik Kruskal Wallis kemudian dilanjut 

Man Whitney dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan sel ginjal antar kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jus buah tomat (Lycopersicum 

esculentum) dapat melindungi ginjal terhadap kerusakan. Jus tomat ungu memiliki efek yang paling baik 

untuk melindungi ginjal dari kerusakan yang diakibatkan oleh aspirin. 

Kata kunci: jus buah tomat merah, jus buah tomat ungu, mencit, ginjal, aspirin, vitamin C 

 

Pendahuluan 

Aspirin atau yang dikenal dengan obat analgesik termasuk obat-obatan yang 

dijual bebas di kalangan masyarakat sehingga sangat mudah didapatkan tanpa 

menggunakan resep dokter. Aspirin merupakan zat anti-inflamatori dan analgesik yang 

dapat mengurangi rasa sakit pada cedera ringan seperti bengkak dan luka yang 

memerah. Aspirin juga merupakan zat antipiretik yang berfungsi untuk mengurangi 

demam. Hal ini menjadikan aspirin sering dikonsumsi oleh masyarakat secara 

berkepanjangan tanpa mengetahui dampak dari aspirin tersebut. Penggunaan aspirin 
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dalam jangka waktu yang lama dapat memberikan efek samping terhadap kerusakan 

organ tubuh diantaranya ialah organ ginjal. 

Ginjal adalah salah satu organ utama sistem kemih atau uriner (tractus urinarius) 

yang bertugas menyaring dan membuang cairan sampah metabolisme dari dalam tubuh 

(Alam, 2007). Penggunaan obat-obatan seperti aspirin secara terus menerus dapat 

menyebabkan kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal adalah terganggunya fungsi dan kerja 

ginjal. Kerusakan pada organ ginjal dapat mengganggu sistem ekskresi, salah satunya 

adalah proses pembentukan urin. Biaya pengobatan ginjal tidak murah, sehingga perlu 

dilakukannya pencarian obat-obatan dari bahan alami dengan memanfaatkan tumbuhan 

di sekitar. 

Alam Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati yang menyediakan 

berbagai bahan baku obat-obatan. Keadaan ini sangat berguna dalam mengatasi 

berkembangnya berbagai jenis penyakit yang mengancam kehidupan manusia. 

Keanekaragaman hayati Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan 

alami termasuk berbagai jenis buah-buahan. 

Tomat memiliki cita rasa asam sehingga sering digunakan sebagai bahan 

masakan. Buah tomat memiliki berbagai macam kandungan diantaranya adalah vitamin 

A, vitamin C, dan antioksidan. Warna merah pada tomat merupakan bukti adanya 

antioksidan pada tomat. Salah satu antioksidan yang terkandung di dalam tomat adalah 

likopen. 

Ada berbagai varietas tomat, yaitu varietas alami dan hasil kawin silang. Jenis 

tomat yang merupakan hasil dari perkawinan silang, diantaranya adalah tomat ungu, 

tomat red pir, tomat black prince, tomat cherry, tomat apel, tomat keriting, tomat 

kentang. 

Tomat merah merupakan tomat yang sudah banyak digunakan dan 

dikembangkan di Indonesia. Tomat ungu merupakan salah satu tomat dari hasil 

rekayasa genetika yang belum banyak dikenal masyarakat Indonesia. Dalam penelitian 

terbaru ditemukan bahwa tomat ungu ini tinggi akan antioksidan serta dapat menjadi 

obat anti kanker. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek protektif jus 

buah tomat merah dan tomat ungu terhadap histopatologi ginjal yang diinduksi aspirin 

dan untuk mengetahui jus buah tomat mana yang memiliki efek protektif terhadap 

kerusakan ginjal. 
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Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 24 ekor mencit jantan (Mus musculus) strain DDY yang 

berumur ±2 bulan dengan berat 20-30 gr. Sebelum diberikan perlakuan mencit 

diaklimatisasi selama 1 hari, kemudian dipelihara selama 14 hari di dalam kandang. 

Mencit dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor mencit.  

Kelompok kontrol (K) tidak diberi perlakuan. Kelompok (K-) diberi aspirin 0,1 

mg/20 gr BB, kelompok (K+) diberi aspirin 0,1 mg/20 gr BB dan vitamin C 0,16 mg/20 

gr BB, kelompok P1 diberi jus buah tomat merah 0,4 mg/20 gr BB dan aspirin 0,1 

mg/20 gr BB, kelompok P2 diberi jus buah tomat merah 0,2 mg/20 gr BB dan jus buah 

tomat ungu 0,2 mg/20 gr BB dan aspirin 0,1 mg/20 gr BB, kelompok P3 diberi jus buah 

tomat ungu 0,4 mg/20 gr BB dan aspirin 0,1 mg/20 gr BB. Aspirin hanya diberikan 

pada hari ke 8 sampai hari ke 14, dan diberikan 1 jam setelah pemberian jus buah tomat. 

Selanjutnya pada hari ke 15 mencit dikorbankan untuk diambil organ ginjal dan 

dilakukan pembuatan preparat. 

Pengamatan preparat histopatologi ginjal masing-masing dilakukan dalam 5 

lapang pandang dengan menggunakan mikroskop (boeco) dan optilab (olympus). 

Pengamatan dilakukan dengan perbesaran 400x, kemudian diamati kerusakan pada 

tubulus ginjal selanjutnya  dilakukan skoring menurut Amalina (2014). 

Tabel 1. Skor Penilaian Derajat Kerusakan Tubulus Ginjal 

Skor Gambaran Histopatologis 

0 Tidak ada sel yang mengalami nekrotik 

1 <10% sel yang  mengalami nekrotik 

2 10%-33% sel yang mengalami nekrotik 

3 34%-66% sel yang mengalami nekrotik 

4 67%-100% sel yang mengalami nekrotik 

Setelah dilakukan skoring data diuji analisis statistik menggunakan uji 

normalitas, karena data tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji Kruskal Wallis, 

dan dilanjutkan uji Mann Whitney. 

Hasil dan Pembahasan 

Menurut Susilowati (Ndagu, 2013) penggunaan aspirin mengakibatkan 

gangguan ginjal seperti azotemia dengan oliguria yang dapat berkembang secara 

progresif menjadi sindrom nefrotik, nefrotik papilla, nekrosis tubuluer, radang jaringan 

interstisial ginjal, dan gagal ginjal akut. Berdasarkan hasil pengamatan maka didapatkan 
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hasil bahwa terdapat kerusakan sel pada ginjal yang diinduksi aspirin, yaitu terjadi 

nekrosis pada tubulus proksimal ginjal yang ditandai dengan terjadinya penyempitan 

pada lumen tubulus proksimal. Kerusakan pada ginjal terjadi diakibatkan adanya 

hambatan terhadap biosintesis prostaglandin ginjal Richard et al., (Ndagu, 2013). 

Terhambatnya biosintesis prostaglandin ginjal dapat diakibatkan dari aspirin. 

Ginjal merupakan salah satu organ pada sistem ekskresi. Ginjal berfungsi untuk 

mempertahankan keseimbangan H_2O di dalam tubuh, membantu memelihara 

keseimbangan asam basa di dalam tubuh dan mengeskresikan sisa metabolisme dari 

dalam tubuh. Oleh karena ginjal memiliki fungsi yang sangat penting, maka ginjal 

sangat rentan terhadap zat-zat toksin seperti aspirin. Dampak dari aspirin adalah 

menghambat biosintesis prostaglandin yang dapat menyebabkan kerusakan sel ginjal. 

Berdasarkan perhitungan prosentase kerusakan sel tubulus ginjal didapatkan 

hasil seperti berikut 

 
Gambar 1. Diagram prosentase luas kerusakan sel tubulus proksimal ginjal. 

Keterangan : Huruf superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

Berdasarkan perhitungan prosentase kerusakan didapatkan hasil bahwa 

kerusakan paling tinggi adalah kelompok (K-) dengan prosentase kerusakan sebesar 

31,13% yang termasuk skor 2. Kelompok perlakuan 3 (P3) adalah kelompok yang 

paling baik dibandingkan kelompok perlakuan lainnya dalam melindungi ginjal dari 

kerusakan yang diakibatkan oleh aspirin. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

kandungan senyawa antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C yang tinggi di dalam 

buah tomat ungu mampu memberikan perlindungan pada ginjal dari efek toksik aspirin. 
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Pada kelompok kontrol (K) terjadi kerusakan tubulus proksimal yang ditandai 

dengan menyempitnya sel tubulus proksimal, kelompok ini tidak diberi perlakuan 

apapun, hanya diberi makanan pellet AD II dan minum. Seharusnya pada kelompok ini 

tidak terjadi kerusakan apapun karena pellet AD II dan minum bukan merupakan bahan 

iritan yang dapat merusak sel. Kerusakan sel tubulus proksimal ini dapat dipengaruhi 

karena adanya faktor dari luar yang tidak dapat dikendalikan, seperti kondisi psikologis 

dan kondisi awal ginjal mencit ssbelum diberikan perlakuan (Khakim, 2007). 

Kelompok kontrol negatif (K-) mengalami kerusakan paling tinggi. Menurut  

Susilowati (Ndagu, 2013) penggunaan aspirin dapat menyebabkan kerusakan ginjal, 

seperti nekrosis tubuler. Kerusakan tubulus proksimal ginjal disebabkan oleh aspirin 

yang bersifat toksik. Menurut Zulfiani (2013) proses ekskresi obat yang terjadi di ginjal 

dapat menyebabkan dampak buruk bagi ginjal. Hal ini disebabkan oleh karena aliran 

darah yang tinggi menuju ginjal yang dapat menyebabkan berbagai macam obat dan 

bahan kimia dalam sirkulasi sistemik yang dikirim ke ginjal dalam jumlah yang besar. 

Pada kelompok kontrol positif (K+) menunjukkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan kelompok kontrol negatif. Pemberian vitamin C pada kelompok ini 

   

   

Gambar 2. Gambaran histopatologi ginjal mencit (pewarnaan HE, perbesaran 400x). a. Glomerulus, b. 

Tubulus proksimal normal, c. Tubulus proksimal yang menyempit 

K K- K+ 

P1 P2 P3 
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memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Vitamin C merupakan bagian dari sistem 

pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam sel. 

Berdasarkan pengamatan terhadap ketiga kelompok perlakuan dapat diketahui 

bahwa kelompok perlakuan 3 (P3) memberikan efek protektif terhadap ginjal, 

kemungkinan karena adanya antosianin yang tinggi di dalam tomat ungu dan kandungan 

antioksidan seperti flavonoid, fenol dan vitamin C yang tinggi mampu melindungi 

ginjal dari kerusakan yang diakibatkan oleh aspirin.  

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol 

negatif memiliki prosentase kerusakan sel tubulus proksimal yang paling tinggi. Faktor 

yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal yaitu kemampuan ginjal untuk 

mengkonsentrasikan senyawa xenobiotik di dalam sel. Jika suatu zat kimia di 

ekskresikan secara aktif dari darah ke urin, zat kimia terlebih dahulu diakumulasikan 

dalam tubulus proksimal atau jika substansi kimia ini direabsorpsi dari urin maka akan 

melalui sel epitel tubulus dengan konsentrasi tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan 

pada sel tubulus proksimal (Anggriani, 2008). 

Berdasarkan pengamatan terhadap gambaran histopatologik ginjal mencit pada 

semua kelompok diketahui bahwa sel-sel tubulus proksimal ginjal mengalami 

pembengkakan atau penyempitan lumen tubulus, tetapi dengan prosentase yang 

berbeda. Pada kelompok kontrol negatif (K-) menunjukkan prosentase yang lebih tinggi. 

Menurut Anggriani (2008:10-11) penyempitan sel-sel tubulus ginjal diakibatkan oleh 

sel-sel epitel tubulus proksimal membengkak dengan sitoplasma granuler. Hal ini terjadi 

karena adanya pergeseran air ekstraseluler ke dalam sel. Terjadinya pergeseran cairan 

ini disebabkan oleh toksin yang mengakibatkan perubahan muatan listrik permukaan sel 

epitel tubulus, transpor aktif ion dan asam organik, dan kemampuan 

mengkonsentrasikan dari ginjal yang akhirnya mengakibatkan tubulus rusak. 

Pembengkakan sel tubulus ini disebut dengan degenerasi albuminosa atau degenerasi 

parenkimatosa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada lumen 

tubulus yang mengakibatkan tubulus proksimal menutup. 

Salah satu upaya untuk mencegah kerusakan ginjal akibat dari aspirin adalah 

dengan mengkonsumsi bahan makanan yang kaya antioksidan untuk menekan sel yang 

berlebih. Agar memiliki hasil yang maksimal, dalam penggunaan antioksidan dapat 

dikombinasikan dengan sumber antioksidan lain. Salah satu yang dapat dijadikan 
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sumber antioksidan adalah buah tomat ungu. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa jus tomat ungu memiliki hasil yang sangat baik untuk melindungi 

ginjal dari kerusakan yang disebabkan oleh aspirin. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jus 

tomat memiliki efek protektif terhadap kerusakan ginjal yang diinduksi aspirin. Selain 

itu dapat diketahui bahwa jus tomat ungu memiliki hasil yang sangat baik untuk 

melindungi ginjal dari kerusakan yang disebabkan aspirin. 
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