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ABSTRACT 

 

 

Acute Toxicity Oral Test Of Lampung Robusta Coffee (Coffea canephora) 

Extract on Kidney Histopatologic Structure Of Male White Rat (Rattus 

norvegicus) Sprague-Dawley Strain Based On OECD Guideline No.423 

 

By 

 

CHARITY BINDA ARLANDI 

 

 

 

Background: Coffee consumption has been trending in our society due to 

numerous newly emerging coffee shops. Coffee contains caffeine, chlorogenic 

acid, diterpenes, and other substances. These substances may have positive and 

negative effects on the body. However, there has been no research which 

discusses the safe limits of consumption of Robusta Coffee (Coffea anephora) and 

its impact on the kidneys. This study aimed to examine the effect of a single dose 

of oral acute toxicity test of Lampung Robusta coffee bean extract (Coffea 

canephora) on kidney histopathological structures of Sprague-Dawley rats (Rattus 

norvegicus) using the OECD test guideline No. 423.   

Method: Coffee extract is given once by oral gavages using predetermined doses 

(fixed dose) based on the OECD guideline No. 423, which are 5, 50, 300, and 

2000 mg/kgBW. Kidney histopathological observations according to the OECD 

guideline No. 423 were carried out in the control group, 300mg/kgBW, 

2000mg/kgBW, and 5000mg/kgBW were assessed by a scoring system. 

Result: The results showed that Robusta coffee bean extract is a slightly toxic 

substance with an LD50 of 2500mg/kgBB. The average results of 

histopathological observations of kidney cells in the control group, 300mg/kgBW, 

2000mg/kgBW, and 5000mg/kgBW were 3.3%, 20.6%, 50.3%, and 72.3%. 

Analyzes were conducted with Kruskal Wallis and Post-Hoc Mann-Whitney, and 

significant results were obtained between the control group with 2000mg/kgBW 

and the control group with 5000mg/kgBW.  

Conclusion: There is an effect of oral acute toxicity test of Robusta coffee bean 

extract (Coffea canephora) Lampung on kidney histopathological description of 

male white rat (Rattus norvegicus) Sprague-Dawley strain based on OECD test 

guideline no. 423. 

 

Keywords: Acute toxicity test, OECD No.423, Robusta coffee bean extract, 

Stomach histopathological structure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

UJI TOKSISITAS AKUT ORAL EKSTRAK BIJI KOPI ROBUSTA (Coffea 

canephora) LAMPUNG TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI 

GINJAL TIKUS PUTIH (Rattus novergicus) JANTAN GALUR S PRAGUE-

DAWLEY BERDASARKAN GUIDELINE UJI OECD NO.423 

 

Oleh 

 

CHARITY BINDA ARLANDI 

 

Latar Belakang: Konsumsi kopi saat ini telah menjadi tren di masyarakat dengan 

semakin maraknya café dan kedai kopi yang bermunculan. Kopi mengandung 

kafein, asam klorogenat, diterpenes, dan zat lainnya. Zat-zat yang terkandung 

dalam kopi bila dikomsumsi dapat memberikan efek positif dan efek negatif pada 

tubuh. Meskipun demikan, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai 

batasan aman konsumsi kopi robusta (Coffea canephora) dan dampaknya 

terhadap ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh uji toksisitas akut 

oral dosis tunggal ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung terhadap 

gambaran histopatologi ginjal tikus (Rattus norvegicus) galur Sprague-Dawley 

menggunakan guideline uji OECD No.423.  

Metode: Ekstrak kopi diberikan secara oral sebanyak satu kali terhadap hewan uji 

dengan dosis yang telah ditentukan (fixed dose) berdasarkan guideline OECD 

No.423 yaitu 5, 50, 300, dan 2000 mg/kgBB. Selanjutnya untuk pengamatan 

histopatologi ginjal sesuai dengan guideline OECD No.423 dilakukan pada 

kelompok kontrol, 300mg/kgBB, 2000mg/kgBB, dan 5000mg/kgBB dinilai 

dengan sistem skoring. 

Hasil: Didapatkan hasil penelitian bahwa ekstrak biji kopi robusta adalah zat yang 

sedikit toksik dengan LD50 sebesar 2500mg/kgBB. Hasil rerata pengamatan 

histopatologi sel ginjal pada kelompok kontrol, 300mg/kgBB, 2000mg/kgBB, dan 

5000mg/kgBB adalah 3,3%, 20,6%, 50,3%, dan 72,3%. Dilakukan Uji analisis 

dengan Kruskal Wallis dan Post-Hoc Mann-Whitney, didapatkan hasil signifikan 

antara kelompok kontrol dengan 2000mg/kgBB dan kelompok kontrol dengan 

5000mg/kgBB.  

Simpulan: Terdapat pengaruh uji toksisitas akut oral ekstrak biji kopi robusta 

(Coffea canephora) Lampung terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley berdasarkan guideline uji 

OECD no.423. 

 

Kata Kunci: Ekstrak Biji Kopi Robusta, Histopatologi Ginjal, OECD No.423, 

Uji Toksisitas Akut   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Kopi adalah minuman yang sangat populer dan sering diminum oleh semua 

kalangan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa (Cornelis, 

2019). Konsumsi kopi saat ini telah menjadi tren di masyarakat dengan 

semakin maraknya cafe dan kedai kopi yang bermunculan dan menyediakan 

berbagai macam pilihan olahan kopi yang dapat mempermudah masyarakat 

untuk mengkonsumsi kopi. Minuman kopi banyak dikonsumsi masyarkat 

karna dianggap memiliki efek meningkatkan konsentrasi, menambah energi, 

dan mengurangi rasa kantuk (Khairani, 2017). 

 
Pada sektor ekonomi, kopi memiliki peran penting sebagai salah satu sumber 

devisa dan komoditas ungggulan hasil perkebunan Indonesia. Saat ini 

produksi kopi di Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia 

dengan rerata nilai ekspor kopi mencapai 1.12 milyar US$ pada periode 2013-

2017. Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam pertumbuhan 

ekonomi sebagai salah satu provinsi pengekspor kopi dan produsen kopi 

terbesar di Indonesia. Mayoritas dari hasil produksi perkebunan kopi di 

Lampung adalah kopi Robusta dengan produksi terbesar dihasilkan dari 

kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat (Zahara et al., 2020). 

 
Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan Indonesia pada tahun 

2022, Provinsi Lampung memproduksi kopi dengan estimasi berjumlah 

157.915 ton yaitu 12,5% dari produksi total nasional tahun 2022 dengan 

Provinsi Lampung sebagai urutan kedua terbesar produsen kopi di Indonesia 
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setelah Provinsi Sumatera Selatan (Dirjen Perkebunan, 2022). Kopi Robusta 

mendominasi perkebunan di Indonesia karna lebih tahan dari serangan 

penyakit dan lebih cocok ditanam di tanah perkebunan di Indonesia. 

Karakteristik kopi Robusta memiliki rasa lebih pahit, sedikit asam, dan 

mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan kopi Arabika (Budi et al., 

2020). 

 
Kopi mengandung berbagai macam zat bioaktif seperti kafein 

(methylxanthine), asam klorogenat (polyphenol), diterpenes, dan zat lainnya. 

Zat – zat tersebut bila dikonsumsi dapat memberikan dampak positif dan 

dampak negatif pada tubuh. Efek positifnya seperti membantu meningkatkan 

fokus, menurunkan risiko penyakit jantung, mengurangi berat badan, dan 

mencegah kanker. Namun, konsumsi kopi yang berlebihan dihubungkan 

sebagai penyebab kerusakan ginjal seperti sistitis interstisial, inkontinensia 

urin, batu saluran kemih/ginjal, nefrolitiasis, penyakit ginjal kronis, nokturia, 

dehidrasi, dan sindrom nyeri kandung kemih. Efek positif dan negatif tersebut 

dihubungkan dengan kandungan zat kafein dalam kopi (Pourshahidi et al., 

2016). 

 
Kandungan kafein pada kopi pun berbeda-beda pada setiap jenisnya. Kopi 

robusta mengandung kafein dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan kopi 

Arabika. Kopi robusta diketahui memiliki kandungan kafein dua kali lebih 

tinggi dari kopi arabika, yaitu sekitar 2,4-2,5 g/100g nya sedangkan kopi 

Arabika mengandung kafein sekitar 1,1-1,3 g/100g (Farhaty & Muchtaridi, 

2016). Menurut European Food Safety Authority (EFSA), batas aman 

konsumsi kopi adalah 2-4 cangkir per hari dengan volume per cangkir 125 ml 

atau kurang lebih setara dengan 200-400 mg kafein (Nehlig, 2018). 

 
Ginjal adalah salah satu organ yang sering mengalami kerusakan akibat 

terpapar zat toksik. Hal ini disebabkan karena fungsi ginjal sebagai organ 

ekskresi utama yang berperan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dan zat 

toksik dalam tubuh melalui urin (Hasanah, 2021). Prasetyaning et al (2013) 
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dalam penelitiannya melaporkan bahwa kafein dalam kopi dapat 

menyebabkan kerusakan pada ginjal. Hal ini dikarenakan zat kafein dapat 

menimbulkan peningkatan tekanan darah dalam tubuh. Peningkatan tekanan 

darah dalam tubuh akan menimbulkan efek vasokontriksi pada arteriol 

efferen ginjal sehingga tekanan intraglomerular ginjal ikut meningkat dan 

membuat hipertensi glomerular. Efek hipertensi tersebut dapat menimbulkan 

hipoperfusi kapiler peritubuler postglomerulus dan hipoksia tubulointerstisial 

yang menyebabkan pengiriman oksigen serta nutrisi ke tubulus berkurang dan 

menimbulkan kerusakan tubulus ginjal sehingga jika keadaan ini terjadi 

secara terus menerus dapat menimbulkan kerusakan ginjal (Prasetyaning et 

al., 2013). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Gerhastuti (2009) menyebutkan bahwa pada 

dosis 1,08 ml terdapat perubahan gambaran histologi ginjal tikus Wistar dan 

pada setiap kelompok perlakuan terdapat perubahan gambaran histologi 

tubulus proksimal yang bermakna setelah diberikan kopi dengan dosis 

bertingkat selama 30 hari. Penelitian lain juga melaporkan bahwa konsumsi 

minuman energi berkafein secara berlebihan berkaitan dengan kejadian 

psikosis dan gagal ginjal akut pada kasus pasien laki laki berusia 30 tahun 

dari etnis asia tenggara. Selain itu, kasus lain yang serupa juga ditemukan 

pada tiga pasien dengan rentang usia dari 17 – 40 tahun. Pasien-pasien 

tersebut diketahui memiliki asupan kafein harian sebesar 780 mg hingga 

1140mg per hari (Kelsey et al., 2019). Berdasarkan National Health and 

Nutrition Examination Surveys 2007 hingga 2014, diketahui bahwa asupan 

kafein memiliki hubungan yang linier dengan resiko terjadinya batu ginjal 

berulang yang lebih tinggi pada orang dewasa (Sun et al., 2020). 

 

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat batasan dosis pasti yang 

diketahui dapat menimbulkan efek toksik konsumsi kopi terutama pada organ 

ginjal. Uji toksisitas ini dilakukan untuk mengetahui dosis toksik dari ekstrak 

biji kopi Robusta terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus dan bisa 

memperkirakan nilai Lethal Dose (LD50). Penggunaan guideline uji OECD 
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No.423 dipilih karena metode ini sudah menjadi standar uji yang diterima 

secara internasional dan memiliki prinsip penggunan hewan coba yang lebih 

sedikit dan waktu pengujian yang relatif cepat yaitu 14 hari (Sasmito et al., 

2015). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui 

pengaruh pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) terhadap 

gambaran histopatologi ginjal tikus putih galur Sprague-Dawley berdasarkan 

guideline uji OECD No. 423. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh pada 

gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus novergicus) jantan galur 

Sprague-Dawley yang diberikan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dosis tunggal berdasarkan guideline Uji OECD No. 423 Acute Oral 

Toxicity Class Method?”. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji 

kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dosis tunggal terhadap gambaran 

histopatologi ginjal tikus putih (Rattus novergicus) jantan galur Sprague- 

Dawley berdasarkan guideline uji OECD No. 423. 

 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dosis toksik dari pemberian 

ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dosis tunggal terhadap 

gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus novergicus) jantan galur 

Sprague- Dawley berdasarkan guideline uji OECD No. 423. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Bagi Peneliti 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai 

pengaruh pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dan dosis toksik terhadap gambaran histopatologiginjal tikus 

putih (Rattus novergicus) jantan galur Sprague-Dawley berdasarkan 

guideline uji OECD No. 423. Penelitian ini diharapkan juga dapat 

menambah pemahaman peneliti mengenai jumlah konsumsi kopi yang 

aman untuk tubuh. 

 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan (FK Unila) 

 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi informasi 

mengenai dosis toksik dari ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus 

novergicus) jantan galur Sprague-Dawley berdasarkan guideline uji 

OECD No. 423. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah 

informasi terutama di bidang ilmu Patologi Anatomi dan Histologi. 

 

 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai jumlah aman konsumsi kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung terhadap ginjal, sehingga masyarakat bisa lebih 

bijak dalam mengonsumsi kopi dalam kehidupan sehari hari dan 

terhindar dari dampak negatif dari konsumsi kopi jika dikonsumsi 

melebihi jumlah aman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kopi 

 

2.1.1 Kopi Robusta (Coffea canephora) 

 

Tanaman kopi merupakan bagian dari famili Rubiaceae dan memiliki 

banyak varietas seperti kopi Arabica, kopi Robusta dan kopi Liberica. 

Warna buah kopi matang akan berwarna kuning kemerahan hingga 

merah tua. Buah kopi Robusta terbagi menjadi tiga bagian lapisan yaitu 

kulit luar atau exocarp, lapisan daging atau mesocarp, dan lapisan kulit 

tanduk atau endoscarp. Tanaman Coffea canephora bisa mencapai 

ketinggian 12 meter dan dapat dibudidayakan di dataran rendah 

dibandingkan kopi Arabika. Kopi robusta biasanya digunakan untuk 

kopi instan, memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi, yaitu bisa 

mencapai 2,8%, dan mengeluarkan aroma yang lebih kuat. Produksi 

kopi Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. 

Kopi tidak hanya memberikan pengalaman cita rasa tetapi juga identitas 

budaya Indonesia (Directorate General for National Export 

Development, 2014). 

 

Kopi Robusta (Coffea canephora) masuk di Indonesia pada tahun 1900, 

kopi ini adalah tumbuhan yang tahan terhadap penyakit karat daun dan 

membutuhkan syarat pertumbuhan dan perawatan yang mudah, 

sementara produksinya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, kopi ini 

berkembang pesat dan mendesak kopi-kopi lainnya. Saat ini, lebih dari 

90% dari perkebunan kopi Indonesia adalah tanaman kopi Robusta 
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(Prastowo et al., 2012). Ciri-ciri kopi Robusta adalah memiliki rasa 

seperti coklat, lebih pahit, dan sedikit asam, bau yang dihasilkan khas 

dan manis.. Tanaman kopi Robusta biasanya sudah dapat berproduksi 

pada umur 2,5 tahun. Umur ekonomis kopi Robusta dapat berproduksi 

hingga 15 tahun. Namun demikian tingkat produksi kopi Robusta 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pemeliharaanya (Haryanto, 2014). 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tanaman Kopi 
(Fauzi, 2021) 

 
 

Indonesia adalah negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia 

setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Dari total kopi yang 

dihasilkan di Indonesia, sekitar 67% kopi diekspor, sedangkan sisanya 

(33%) ditujukan untuk konsumsi dalam negeri (Budiharjono & Fahmi, 

2020). Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan 

pendataan distribusi produksi kopi Robusta. Kabupaten Lampung Barat 

dan Tanggamus merupakan dua kabupaten penghasil kopi terbesar. 

Untuk pemerintahan Lampung Barat dan Tanggamus, produksi kopi 

Robusta Lampung menyumbang 70 persen dari total produksi kopi. Hal 

ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan sentra 

produksi kopi Lampung secara nasional untuk memenuhi kebutuhan 

kopi dalam negeri maupun ekspor (Hamni et al., 2013). 
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2.1.2 Taksonomi Kopi Robusta 

 

Klasifikasi Tanaman Kopi Robusta (Coffea canephora) menurut 

Rahardjo (2012) adalah sebagai berikut : 

 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Divisi : Magnoliophyta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo : Rubiales 

Famili : Rubiaceae 

Genus : Coffe 

Spesies : Coffea canephora 

 

 

 
2.1.3 Morfologi Kopi Robusta 

 

Karakter morfologi khas pada kopi Robusta adalah tajuk yang lebar, 

ukurannya besar, ukuran daun lebih besar dari daun kopi arabika, dan 

memiliki bentuk pangkal tumpul. Selain   itu, daun kopi ini tumbuh 

di depan batang, cabang, dan rantingnya (Najiyatih & Danarti, 2012). 

Biji kopi Robusta juga memiliki karakteristik yang menonjol yaitu 

bijinya agak bulat seperti telur, lengkungan bijinya yang lebih tebal dari 

kopi arabika, dan garis tengah kopi dari atas hingga ke bawah 

hampir rata, serta ukurannya lebih pendek dari kopi arabika yang dapat 

dilihat pada Gambar 2. Kulit tanduk buah kopi ini memiliki tekstur 

yang sedikit keras dan membungkus sepanjang biji kopi. Daging buah 

yang sudah matang mengandung lendir dan senyawa gula yang 

rasanya manis (Panggabean, 2012). 
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Gambar 2. Perbandingan Biji Kopi Robusta dan Arabika 

(Fauzi, 2021) 

 

 

2.1.4 Kandungan Senyawa Kimia 

 
Komposisi senyawa kimia kopi dipengaruhi oleh beberapa aspek, 

bergantung pada spesies dan varietas dari kopi tersebut serta faktor- 

faktor lain seperti lingkungan tempat tumbuh, tingkat kematangan, 

kondisi penyimpanan dan proses pengolahan kopi akan mempengaruhi 

komposisi kimia dari kopi (Panggabean, 2012). Pada biji kopi robusta 

yang sudah di sangrai terdapat kafein, trigonelin, melanoidin, dan 

senyawa asam klorogenat yang lebih rendah,. Sedangkan ekstrak biji 

kopi robusta yang dilarutkan dengan etanol memiliki senyawa kafein 

dan polifenol yang tinggi, terutama asam klorogenatnya (Kiattisin et al., 

2016). Berikut adalah konsentrasi kandungan senyawa kimia dari biji 

kopi robusta dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Senyawa Kimia Kopi 

Komponen Konsentrasi Senyawa 

Mineral 4.0 – 4.5 

Kafein 1.6 – 2.4 

Trigonelline 0.6 – 0.75 

Lipid 9.0 – 13.0 

Total Asam 

Klorogenat 

7.0 – 10.0 

Asam Alifatik 1.5 – 2.0 

Oligosakarida 5.0 – 7.0 

Total Polisakarida 37.0 – 47.0 

Asam Amino 2.0 

Protein 11.0 – 13.0 

(Panggabean, 2012) 
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2.1.4.1 Kafein 

 

Kafein memiliki bioavabilitas 100% yaitu diserap secara 

sempurna di saluran pencernaan. Kafein dimetabolisme dalam 

tubuh selama 30 – 120 menit setelah dikonsumsi dan diurai 

dalam hati dengan bantuan enzim sitokrom P450 oksidase 

menjadi 3 dimethilxanthin metabolik, yaitu Paraxanthin (84%), 

Teobromin (12%), Teofilin (4%) dan nantinya dikeluarkan 

melalui urin (Constantiano, 2021). Jumlah kafein dalam kopi 

tergolong cukup tinggi dengan satu gelas kopi atau setara 

dengan 120-480 ml, mengandung kurang lebih sekitar 75mg- 

400mg kafein. Puncak konsentrasi tertinggi kafein dalam 

plasma darah adalah 15 – 120 menit setelah dicerna tubuh 

(Sihotang, 2019). 

 
2.1.4.2 Asam Klorogenat 

 

Asam klorogenat adalah salah satu anti oksidan golongan fenol 

dan memiliki sifat larut air. Asam klorogenat mengalami 

metabolisme di usus halus, usus besar, dan sekitar 30% nya 

langsung masuk ke hepar, dengan puncak metabolisme pada 5 

jam setelah dikonsumsi yaitu lebih lama daripada metabolisme 

kafein (Constantiano, 2021). Manfaat dari asam klorogenat yaitu 

mencegah penyakit yang berhubungan dengan stress oksidatif, 

seperti penyakit kardiovaskular berhubungan dengan hipertensi 

yang bisa menimbulkan komplikasi dan merusak organ ginjal, 

jantung, mata, dan pembuluh darah. Asam klorogenat memiliki 

mekanisme penurunan tekanan darah dengan meningkatkan 

biovabilitas nitrat oksida (NO). Asam klorogenat juga bersifat 

hepatoprotektif, antidiabetes, dan antivirus hepatitis (Farhaty & 

Muchtaridi, 2016). 
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2.1.5 Batas Dosis Aman Kafein 

 

Indonesia memiliki standar nasional konsumsi kafein yang 

diperbolehkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam SNI 01- 

7152-2006 yang dituliskan bahwa batas maksimum konsumsi kafein, 

baik secara langsung maupun tercampur di dalam makanan atau 

minuman adalah 150 mg/hari atau 50 mg/sajian (BSN, 2006). European 

Food Safety Authority (EFSA) melaporkan bahwa batas aman orang 

dewasa mengkonsumsi kafein dalam dosis tunggal/sekali minum adalah 

200 mg, setara dengan 3 mg/kgBB untuk orang dewasa dengan berat 

badan 70kg. 

 
Namun, EFSA menyampaikan belum ada penelitian dan data lebih 

lanjut mengenai jumlah aman konsumsi kafein dalam dosis tunggal 

selain dosis 200 mg atau dosis >200mg, karna hingga saat ini hanya 

dosis 200 mg saja yang pernah dilakukan pengujian. Sedangkan untuk 

komsumsi kafein setiap hari/habitual, batas aman konsumsi hingga 400 

mg/hari yang setara dengan 5,7 mg/kgBB untuk orang dewasa dengan 

berat badan 70 kg sejauh ini tidak ada masalah kesehatan. Namun 

belum ada data baru dan hasil klinis lainnya yang membenarkan atau 

memodifikasi kesimpulan ini (EFSA, 2015). Menurut International 

Food Information Council Foundation (IFIC), dosis atau batas aman 

kafein untuk tubuh manusia dalam sehari adalah 100-150 mg atau 1,73 

mg/kgBB pada orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak dibawah 14- 

22 mg. Dosis tersebut akan membuat tubuh mengalami peningkatan 

aktivitas sehingga mampu dalam kondisi terjaga (IFIC, 2010). 
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2.2 Acute Toxic Class Method (OECD NO. 423) 

 
2.2.2 Uji Toksisitas Akut Oral 

 

Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek 

toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji 

yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal, atau dosis berulang 

yang diberikan dalam waktu 24 jam. Prinsip uji toksisitas akut oral 

yaitu, sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan pada beberapa 

kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok, kemudian 

dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. 

Hewan yang dikorbankan karena sekarat (menunjukkan indikasi rasa 

nyeri, sakit dan distres) dihitung sebagai hewan mati yang berkaitan 

dengan pemberian sediaan uji. Hewan yang mati selama percobaan dan 

yang hidup sampai akhir percobaan dinekropsi untuk dievaluasi adanya 

gejala- gejala toksisitas (BPOM, 2020). 

 

Tujuan uji toksisitas akut oral untuk mendeteksi toksisitas intrinsik 

suatu zat, sensitivitas zat, memperoleh informasi bahaya setelah 

pemaparan suatu zat secara akut, memperoleh informasi awal yang 

dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis, merancang uji 

toksisitas selanjutnya, memperoleh nilai LD50 suatu zat, serta 

penentuan penggolongan bahan dan pelabelan (BPOM, 2020). Metode 

OECD 423 merupakan metode pengujian toksisitas yang dapat 

menentukan kisaran nilai dari LD50 dari bahan uji serta kategori 

bahan uji menurut tingkatan dosis tersebut. Nilai LD50 ini dapat 

memperkirakan dosis yang bisa menimbulkan kematian pada manusia 

dan memprediksi gejala keracunan setelah overdosis akut pada manusia 

(Teke & Kuete, 2014). 

 
2.2.2 Penentuan Nilai LD50 

 

Nilai LD50 merupakan dosis yang menimbulkan efek mematikan pada 

50% hewan uji, dengan kesimpulan bahwa semakin besar LD50 suatu 
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obat maka semakin aman obat tersebut. Selain itu, nilai LD50 dapat 

mengklasifikasikan potensi suatu zat berdasarkan toksisitas relatifnya, 

memberikan informasi tentang mekanisme ketoksikan yang terjadi, 

mengevaluasi efek keracunan yang tidak disengaja pada hewan uji, 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketoksikan, serta perubahan fisik 

yang mempengaruhi bioavailabilitas. Adapun Nilai LD50 digunakan 

sebagai tolak ukur kuantitatif dalam uji toksisitas akut (Andhini, 2020). 

 

Ada beberapa jenis panduan uji toksisitas akut oral yang telah 

dipublikasi oleh OECD yaitu 401, 420, 423 dan 425. Masing-masing 

metode yang dipublikasikan oleh OECD memiliki kelebihan dan 

keterbatasan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode uji 

toksisitas OECD No.423.BPOM memiliki penggolongan toksisitas 

sediaan uji berdasarkan nilai LD50 yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 
Tabel 2. Kriteria Penggolongan Tingkat Toksisitas 

Tingkat 

Toksisitas 

 

LD50 oral (pada tikus) 

 

Klasifikasi 

1 ≤ 1 mg/kg Sangat Toksik 

2 1-50 mg Toksik 

3 50-500 mg Toksik Sedang 

4 500 -5000 mg Toksik Ringan 

5 5-15 g Praktis Tidak Toksik 

6 ≥ 15g Relatif tidak membahayakan 

(BPOM RI, 2014)  

 

 

2.2.3 Guideline Acute Toxic Class Method (OECD NO. 423) 
 

The OECD Guidelines for the Testing of Chemicals (OECD, 2004) 

merupakan standar yang diterima secara internasional untuk menguji 

keamanan produk, meliputi bahan kimiawi, pestisida, perawatan dan 

lain-lain. Metode ini dianggap cukup ideal karena menggunakan sedikit 

hewan coba, mudah aplikasinya, dan dapat sekaligus memperkirakan 
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nilai LD50 (Sasmito et al., 2015). Metode pengujian yang pertama 

dikeluarkan oleh OECD adalah pedoman nomor 401 (Acute Oral 

Toxicity) yang merupakan metode lama atau konvesional. Kemudian 

OECD mengeluarkan pedoman nomor 420 (Fixed Dose Procedure), 

423 (Acute Toxic Class Method), dan 425 (Up and Down Procedure) 

dimana setiap jenisnya memiliki kekurangan dan kelebihannya (OECD, 

2002). 

 

Metode ini bisa menentukan rentang paparan dimana kematian 

diperkirakan terjadi karena proporsi kematian hewan masih merupakan 

endpoint utama dari penelitian ini. Metode ini memungkinkan 

penentuan nilai LD50 hanya saat paling sedikitnya dua dosis 

mengakibatkan kematian lebih tinggi dari 0% dan lebih rendah dari 

100%. Pengujian ini memiliki prinsip prosedur bertahap dengan jumlah 

hewan paling minimal tiap tahapnya. Sediaan uji diberikan secara oral 

ke hewan uji pada dosis tertentu dengan prosedur bertahap, dimana tiap 

tahap menggunakan 3 hewan uji (jenis kelamin hanya satu jenis, 

umumnya betina). Ada atau tidak adanya kejadian mortalitas hewan uji 

yang telah diberikan sediaan uji dengan dosis tertentu di tiap 

langkahnya akan menentukan tahap berikutnya. Metode ini dapat 

menjadi dasar klasifikasi bahan uji menurut klasifikasi toksisitas yang 

ditentukan oleh fixed LD-50 cut-off value (OECD, 2002). 

 

Hewan uji pada panduan metode ini yang lebih dipilih adalah hewan 

tikus dan jenis kelaminnya umumnya menggunakan tikus betina, karena 

sedikit lebih sensitif dibandingkan tikus jantan. Hewan uji yang 

digunakan memiliki kriteria yaitu hewan yang sehat dan dewasa, tidak 

sedang hamil atau pernah melahirkan untuk yang betina, dan harus 

berumur 8-12 minggu. Kemudian hewan uji dilakukan penyesuaian 

terhadap lingkungan atau aklimatisasi minimal selama 5 hari sebelum 

dilakukan perlakuan. Hewan uji harus dipuasakan sebelum perlakuan 

dengan tidak diberi makan namun tetap diberikan minum selama 
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semalam untuk hewan tikus. Makanan dapat diberikan kembali 3-4 jam 

setelah perlakuan untuk tikus (OECD, 2002). 

 

Prosedur pengujian dilakukan dengan tiga hewan uji untuk tiap tahapan 

dosis. Dosis awal yang umumnya digunakan dapat dipilih dari 4 dosis 

tingkatan dosis tetap: 5, 50, 300 dan 2000 mg/kg BB. Dosis awal 

sebaiknya merupakan tingkatan dosis yang kemungkinan besar akan 

menyebabkan kematian pada beberapa hewan. Pada penelitian ini 

tingkat dosis awal yang digunakan adalah dosis tertinggi 

2000mg/kgBB karna kopi sudah dikonsumsi dalam kehidupan sehari- 

hari oleh masyarakat dan sudah ada data mengenai rentang dosis yang 

aman dikonsumsi setiap hari nya yaitu 300 mg/kgBB, sehingga 

diperkirakan dosis 2000 mg/kgBB adalah dosis yang paling mungkin 

menghasilkan efek toksik dan kematian pada hewan uji. Bila terdapat 

informasi yang menunjukkan bahwa kematian tidak muncul pada dosis 

tetap tertinggi (2000 mg/kg BB), maka harus dilakukan uji batas. Bila 

tidak ada informasi terkait dosis yang menunjukkan kematian, maka 

dosis awal yang direkomendasikan adalah 300 mg/kg BB (OECD, 

2002). 

 
Pertimbangan penggunaan dosis tambahan di atas 5000 mg/kg BB 

hanya untuk kasus tertentu dan jika terdapat justifikasi kebutuhan 

regulatori dapat dilakukan. Karena alasan kesejahteraan hewan, 

pengujian pada GHS kategori 5 (2000 – 5000 mg/kg) tidak disarankan 

dan hanya dipertimbangkan dilakukan jika ada kemungkinan kuat hasil 

penelitian tersebut memiliki relevansi langsung untuk melindungi 

kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pengujian pada GHS 

kategori 5 (5000 mg/kgBB) hanya dilakukan apabila bahan uji 

memiliki relevansi untuk kesehatan atau potensi terapeutik dikarenakan 

pada dosis ini tidak animal welfare dan hanya digunakan untuk 

mengonfirmasi efek toksik suatu bahan tertentu. Tetapi, bila pada dosis 

2000 mg/kg BB ditemukan 2-3 ekor hewan coba mati, maka akan 

dilanjutkan dengan pengujian pada dosis 300 mg/kg BB (OECD, 2002). 
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Hewan uji diamati secara individual pada 30 menit pertama setelah 

pemberian sediaan uji dan secara berkala selama 4 jam pertama serta 

setelah 24 jam pertama pemberian sediaan uji kemudian diamati setiap 

hari selama 14 hari. Waktu timbul dan hilangnya gejala toksisitas 

(khususnya jika ada kecenderungan tanda-tanda toksik yang tertunda) 

harus dicatat secara sistematis dalam catatan individual yang dilakukan 

untuk setiap hewan. Jika hewan berulang kali menunjukkan gejala 

toksisitas maka pengamatan tambahan harus dilakukan (OECD, 2002). 

Berikut adalah alur pengujian yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Skema Pengujian Toksisitas Akut Berdasarkan 
Guideline OECDNO. 423 

(OECD, 2002) 
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2.2.4 Gejala Klinis Tanda Toksisitas Tikus 

 

Setelah diberi perlakuan, hewan uji dapat menunjukkan efek toksisitas. 

Pengamatan tanda toksisitas pada tikus merupakan pengamatan 

kualitatif yang dilakukan dengan melihat adanya perbedaan tingkah 

laku antara tikus uji dan tikus kontrol. Adapun tanda toksisitas yang 

diamati meliputi piloereksi (perubahan bulu menjadi tegang), konvulsi 

(kejang), tremor (gemetar), nyeri, respon daun telinga, perubahan pada 

mata, hiperaktivitas, hipersalivasi, lakrimasi dan kematian (Sabbani et 

al., 2015). 

Tahapan kematian pada tikus memiliki beberapa ciri seperti kondisi 

tikus yang tidak mampu makan dan minum, tanda indikatif seperti 

kejang dan tremor, dan sekarat. Pengamatan tanda toksisitas dilihat 

pada: kulit, bulu, mata, membran mukosa serta sistem pernapasan, 

sistem saraf otonom, sistem saraf pusat, aktivitas dan tingkah laku 

somatomotor. Tanda toksisitas lainnya yang dapat muncul adalah nyeri 

yang ditandai ketika tikus menyipitkan bagian orbital, melipat daun 

telinga ke bagian dalam dan menjauhkan kumisnya dari wajah. Selain 

itu, juga harus diperhatikan kondisi hewan uji apakah mengalami tanda 

toksisitas seperti: tremor, kejang, salivasi, diare, lemas, tidur, dan koma. 

Hewan yang sekarat dan hewan yang sangat kesakitan atau tampak 

kesakitan harus di eutanasia (OECD, 2002). 

 
Selain tanda toksisitas yang dapat dilihat saat pengamatan, terdapat juga 

perubahan yang muncul dalam tubuh hewan uji yaitu berupa perubahan 

nilai parameter biokimia organ hewan uji. nilai parameter biokimia 

organ hewan uji dapat memberikan informasi organ apa yang 

terdampak oleh sediaan uji yang diberikan. Umumnya dilakukan 

pengukuran pada organ hepar dan ginjal karna kedua organ ini memiliki 

fungsi yang berhubungan dan berperan penting dalam 

mempertahankan hidup hewan uji. Parameter biokimia untuk organ 

ginjal adalah kreatinin dan ureum (BPOM, 2020). 
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2.3 Ginjal 

2.3.1 Anatomi Ginjal 
 

Ginjal adalah organ utama yang berperan mengeliminasi produk sisa 

metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh dan mengatur 

keseimbangan cairan tubuh. Produk-produk yang akan dieliminasi 

seperti urea, kreatin asam urat, produk akhir dari pemecahan 

hemoglobin. Ginjal terdiri dari berjuta - juta nefron yang berfungsi 

melakukan filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi. Tiap nefron terdiri dari dua 

bagian yaitu korpus renalis sebagai tempat filtrasi plasma darah dan 

tubulus renalis yang mengekskresi dan mengabsorpsi cairan (Guyton & 

Hall, 2015). 

 

 
 

Gambar 4. Anatomi Ginjal 
(Drake et al., 2014) 

 

 
Ginjal terletak pada daerah retroperitoneal yaitu antara dinding tubuh 

dorsal dan peritoneum parietal di daerah lumbal superior. Ginjal 

berbentuk seperti biji kacang polong. Proyeksi ginjal terhadap tulang 

belakang setinggi T12 sampai L3. Ginjal kanan terdesak oleh hepar 

sehingga terletak sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Ginjal orang 

dewasa memiliki massa yang bervariasi sekitar 150 gram (2 ons) dan 

rata- rata panjangnya 12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 cm (Marieb & 

Hoehn, 2019). 
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Permukaan lateral berbentuk cembung dan permukaan medialnya 

berbentuk cekung dan memiliki celah vertikal yang disebut hilus renal 

mengarah ke ruang internal di dalam ginjal yang disebut sinus ginjal. 

Saluran ureter, vaskularisasi ginjal, limfatik, dan saraf bergabung pada 

setiap ginjal di hilum dan menempati sinus. Di atas setiap ginjal 

terdapat kelenjar adrenal yang merupakan kelenjar endokrin (Marieb & 

Hoehn, 2019). 

 

 

 

Gambar 5. Letak Ginjal dalam Tubuh 
(Drake et al., 2014) 

 
 

Bagian luar ginjal terdapat korteks dan memiliki jutaan nefron sebagai 

alat penyaring dalam ginjal. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan 

tubulus. Di dalam ginjal terdapat medula, yang terdiri dari beberapa 

piramida ginjal dengan basis mengarah korteks dan apeks yang 

menonjol ke medial. Piramida ginjal berfungsi untuk mengumpulkan 

hasil ekskresi yang kemudian disalurkan menuju pelvis ginjal melalui 

tubulus kolektivus. Permukaan medial ginjal yang cekung terdapat 

hilus, hilus berfungsi sebagai tempat keluar-masuknya vasa renalis dan 

tempat keluarnya pelvis renalis (Tortora & Derrickson, 2014). 

Perdarahan ginjal berasal dari arteri renalis, sebagai cabang langsung 

dari aorta abdominalis, sedangkan darah balik dialirka oleh vena 

renalis, cabang dari vena kava inferior (Marieb & Hoehn, 2019). 
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Persyarafan ginjal berasal dari pleksus simpatikus renalis dan tersebar 

sepanjang cabang-cabang arteri vena renalis. Serabut aferen berjalan 

melalui pleksus renalis masuk ke medulla spinalis melewati Nervus 

Torakalis X, XI, dan XII (Netter & Frank, 2014). 

 
Ginjal memiliki dua daerah utama yang terbagi menjadi korteks dan 

medula. Korteks terletak di bagian luar sedangkan medula di bagian 

dalam. Bagian medula ginjal terdiri dari piramid yang dengan 8-15 

struktur yang berbentuk kerucut, dipisahkan oleh columna renalis dari 

penjuluran korteks. Setiap piramida medula dan jaringan korteks di 

dasarnya dan sepanjang sisinya membentuk suatu lobus ginjal. Ginjal 

tersusun atas jutaan unit fungsional terkecil yang disebut sebagai 

nefron, tiap nefron terdiri dari korpuskel ginjal yang kemudian 

memanjang menjadi tubulus kontortus proksimal, lengkung Henle, 

tubulus kontortus distal, tubulus kolektivus kemudian memanjang 

menuju ke medula dan kembali ke korteks. Hampir seluruh bagian dari 

nefron berada dalam korteks kecuali lengkung Henle pars medulla 

(Oktaria et al., 2019). 

 
 

Gambar 6. Nefron dan Tubulus Kolektivus 
(Eroschenko & Victor, 2015) 
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Nefron ginjal di dalamnya terdapat renal corpuscle yang terdiri atas 

kumpulan kapiler glomerulus sebagai tempat filtrasi darah. Terdapat 

180 liter cairan tubuh difiltrasi di glomerulus setiap hari dan akan 

menghasilkan urin berjumlah 1-2 liter. Glomerulus dikelilingi oleh sel 

epitel berdinding ganda yang disebut Bowman’s capsule. Lapisan 

internal (lapisan viseral) dari Bowman’s capsule menyelubungi kapiler 

glomerulus dan lapisan eksternal membentuk permukaan luar nya. 

Setiap korpuskel ginjal terdapat kutub vaskular (vascular pole) dan 

kutub urin (urinary pole). Darah yang akan di filtrasi masuk ke kutub 

vaskular melalui arteriol aferen dan darah keluar melalui arteriol eferen. 

Kutub urin (urinary pole) sebagai tempat tubulus kontortus proksimal 

berasal dan sebagai tempat urin hasil filtrasi keluar dari renal corpuscles 

(Oktaria et al. 2019). 

 
 

 

 

Gambar 7. Korpuskulum dan Tubulus Ginjal 
(Eroschenko & Victor, 2015) 

Tubulus 

Distal 

Glomerulus 

Tubulus 

Proksimal 
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Darah yang sudah di filtrasi oleh glomerulus selanjutnya masuk ke 

dalam tubulus ginjal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih diperlukan 

tubuh dan zat–zat hasil sisa metabolisme akan di sekresi bersama air 

berbentuk urin. Tubulus ginjal terbentang dari korpuskel ginjal sampai 

tubulus kolektivus. Tubulus ginjal dibagi ke dalam beberapa segmen 

yang masing-masing memiliki fungsi berbeda (Eroschenko & Victor, 

2015). Segmen pertama dari tubulus ginjal adalah tubulus kontortus 

proksimal. Disebut proksimal karena letaknya dekat dengan korpuskel 

ginjal dan disebut kontortus yang artinya berkelok-kelok. Tubulus 

kontortus proksimal ini berfungsi mengembalikan banyak filtrat 

(molekul penting yang masih dapat digunakan tubuh) ke dalam darah di 

kapiler peritubulus, dengan secara aktif memompa molekul kecil keluar 

dari lumen tubulus ke ruang interstitial (Eroschenko & Victor, 2015). 

 
Segmen kedua adalah ansa henle, segmen ini memiliki fungsi sebagai 

tempat penyerapan air untuk mempertahankan kondisi hipertonik dalam 

medula ginjal. Segmen ketiga adalah tubulus kontortus distal yang 

merupakan lanjutan dari ansa henle. Fungsi dari  segmen ini sama seperti 

tubulus kontortus proksimal yaitu mengembalikan banyak filtrat ke 

dalam darah di kapiler peritubulus. Segmen terakhir dari tubulus ginjal 

ialah tubulus kolektivus, lapisan epitel dari tubulus kolektivus memiliki 

kemampuan khusus dapat menyesuaikan permeabilitasnya terhadap air 

yang dipengaruhi oleh hormon anti-diuretik (ADH) (Eroschenko & 

Victor, 2015). 

 
2.3.2 Gambaran Histopatologi Kerusakan Ginjal 

 

Jika ditinjau dari segi histopatologis nya, kerusakan ginjal akut dapat 

ditandai dengan adanya perubahan struktur ginjal seperti pelebaran 

lumen tubulus, akumulasi sel-sel debris dalam lumen, vakuolisasi 

lumen tubulus, pelebaran ruang Bowman, degenerasi, hiperplasia, 

kariomegali, dan adanya benda- benda inklusi (Lerolle et al., 2016). 
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Gambar 8. Gambaran mikroskopis ginjal pada tikus yang 

mengalamikerusakan. Perbesaran 400x. 
(Abshar, 2016) 

 

Gambar 8 menunjukkan kerusakan pada histopatologis ginjal tikus. 

Panah biru tua menandakan pelebaran ruang Bowman. Panah merah 

menandakan karyomegali. Panah hijau menandakan vakuolisasi lumen 

tubulus. Panah oranye menandakan degenerasi sel tubulus. Panah hitam 

menandakan hiperplasia tubulus. Panah biru muda menandakan 

pelebaran lumen tubulus (Abshar, 2016). 

 
2.3.2.1 Pelebaran Lumen Tubulus 

 

Pelebaran lumen tubulus adalah salah satu tanda kerusakan 

ginjal yang disebabkan kematian sel-sel tubulus akibat 

kerusakan glomerulus. Kerja tubulus mengeksresikan zat 

terlarut akan memberat dan sel tubulus mengalami diuresis 

osmotik, sel mengalami kematian dan meninggalkan sisa 

kematian sel atau debris di dalam lumen (Qodar, 2018). 

 

Gambar 9. Pelebaran lumen tubulus dan akumulasi sel debris. 
Perbesaran 400x (Qodar, 2018). 
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2.3.2.2 Vakuolisasi Lumen Tubulus 
 

Vakuolisasi pada perubahan struktur ginjal bisa berupa vesikel 

kecil (mikrovesikular) atau vesikel tunggal yang besar 

(makrovesikular) dan tampak seperti area kosong pada tubulus 

ginjal. Salah satu faktornya adalah menumpuknya senyawa aktif 

osmotik, seperti gula di dalam lumen tubulus yang 

menyebabkan osmotik nefrosis dan bermanifestasi menjadi 

vakuolisasi sitoplasma (Qodar, 2018) 

 
 

Gambar 10. Vakuolisasi tubulus ginjal. 

Perbesaran 400x 
(Seely & Brix, 2014) 

 

 
2.3.2.3 Pelebaran Ruang Bowman 

 

Pelebaran ruang Bowman disebabkan oleh sel-sel pada 

glomerulus banyak mengalami kerusakan sehingga glomerulus 

tampak seperti mengalami penurunan jumlah sel dam 

mengakibatkan jarak antara glomerulus dan ruang Bowman 

melebar (Rohmah, 2014). 

 

 

Gambar 11. Pelebaran ruang Bowman. Perbesaran 400x 

(Ashtiyani et al., 2013). 
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2.3.2.4 Degenerasi Sel 
 

Degenerasi sel adalah kerusakan nonspesifik karna berbagai 

etiologi yang mengganggu fungsi sel ditandai oleh beberapa 

perubahan morfologi sel dan sering menjadi indikator awal dari 

nekrosis. Nekrosis umumnya seperti pembengkakan sel, nuclear 

pyknosis, karioreksis, dan peluruhan sel (Qodar, 2018). 

 

 

Gambar 12. Degenerasi tubulus ginjal. Perbesaran 400x 
(Seely & Brix, 2014) 

 
 

2.3.2.5 Kariomegali 

 

Kariomegali merupakan pembesaran inti sel yang tidak normal 

yang merupakan hasil replikasi asam nukleat tanpa melalui 

proses pembelahan inti sel. Kariomegali pada sel ginjal terutama 

pada sel tubulus contortus proksimal umumnya berbentuk 

hiperkromatik dengan beberapa anak inti. Kariomegali biasanya 

terjadi akibat paparan zat kimia tertentu (Qodar, 2018) 

 

 
 

Gambar 11. Kariomegali. Perbesaran 400x 

(Seely & Brix, 2014) 
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2.3.2.6 Badan Inklusi 

 

Badan inklusi di epitel tubular ginjal memiliki ciri eosinofilik, 

bulat, dan dikelilingi halo transparan dengan marginasi 

kromatin, biasanya tampak pada kasus infeksi virus atau 

keracunan timbal, namun jarang terjadi pada kasus paparan zat 

kimia dari obat-obatan (Radi et al., 2013). 

 

 

 

Gambar 14. Badan inklusi dalam epitel tubulus ginjal. 

Perbesaran 400x 
(McInnes et al., 2015) 

 

 
 

2.3.2.7 Parameter Makroskopis Kerusakan Ginjal 

 

Kerusakan ginjal juga bisa dilihat dari penilaian makroskopis 

yaitu dilihat dari perubahan warna, bentuk, konsistensi dan 

bobot organ. Ginjal normal berwarna merah kecoklatan, 

berbentuk seperti kacang, dan konsitensi kenyal. Contoh 

penyakit yang terdapat perubahan pada organ ginjalnya adalah 

polycystic kidney disease, memiliki perubahan warna ginjal 

menjadi lebih gelap karna adanya gangguan pada jaringan 

ginjal, kemudian terdapat perubahan bentuk ginjal dan 

peningkatan bobot ginjal karna adanya kumpulan kista yang 

membuat ginjal membesar (Andhini, 2020). 
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2.3.3 Klasifikasi Kerusakan Histopatologi Ginjal 
 

Kerusakan pada ginjal dapat dideteksi dengan pemeriksaan 

histopatologi yang menjadi salah satu golden standard untuk diagnosis, 

penilaian prognostik, dan panduan terapi berbagai penyakit ginjal 

(Brachemi & Bolle, 2014). Sistem skoring histopatologi ginjal 

digunakan untuk mempermudah dalam mengklasifikasi perubahan 

histopatologi pada ginjal hewan coba. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop cahaya dengan membaca tiap preparat 

jaringan ginjal dalam 5 lapang pandang dengan menggunakan 

perbesaran 200 kali. Pada setiap lapang pandang, dicari kerusakan 

(jenis lesi) sesuai kriteria Venient et Al dan kriteria Anggraini (2008) 

kemudian dinilai skor kerusakannya. 

 
2.3.4 Hubungan Kopi dengan Gangguan Fungsi Ginjal 

 

Kandungan kafein kopi bisa memberi efek positif pada tubuh, namun 

juga dapat memberikan dampak yang negatif. Konsumsi kafein yang 

tidak tepat atau berlebihan bisa memberikan efek adiktif jika 

dikonsumsi dalam jangka panjang (Wilson, 2018). Konsumsi kafein 

berlebihan juga dapat memberikan efek negatif berupa detak jantung 

yang tidak normal, sakit kepala, munculnya perasaan was-was dan 

cemas, tremor, gelisah, ingatan berkurang, insomnia dan gangguan pada 

lambung serta pencernaan (Ö zpalas & Ö zer, 2017). 

 
 

Kerusakan histopatologis ginjal yang berhubungan dengan kopi 

disebabkan oleh mekanisme kafein yang menyebabkan adanya 

peningkatan tekanan darah karna kafein yang bersifat antagonis 

terhadap reseptor adenosin, akhirnya kafein menghalangi kerja 

adenosine dalam tubuh. Adenosine memiliki reseptor yaitu A1, A2, 

A2B, dan A3 yang terletak dalam ginjal. Adenosin sendiri adalah faktor 

kimia yang dikeluarkan tubuh untuk menurunkan tekanan darah dan 

menghambat pengeluaran renin yang berfungsi mengontrol angiotensin 

II dalam merangsang adrenaline. Kerja kafein yang menghalangi 
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reseptor adenosine menimbulkan respon tubuh dengan meningkatnya 

renin dan renin meningkatkan kadar angiotensin II ginjal. Angitotensin 

II bersifat vasokonstriktor terhadap arteriol efferen ginjal yang berefek 

penyempitan arteriol efferen, sehingga membuat tekanan 

intraglomerular ginjal meningkat. Penyempitan arteriol menimbulkan 

naiknya tekanan darah arteri yang bertransmisi ke kapiler glomerular 

ginjal dan mengakibatkan hipertensi glomerular yang kemudian 

efeknya terjadi kerusakan ginjal dan menginisiasi timbulnya penyakit 

ginjal kronis (Pasma, 2016). 

 
Efek vasokontriksi arteriol dari angiotensin II bisa membuat hipoperfusi 

kapiler peritubuler postglomerulus dan hipoksia tubulointerstisial yang 

menyebabkan pengiriman oksigen serta nutrisi ke tubulus berkurang 

dan menimbulkan kerusakan tubulus ginjal (Prasetyaning et al., 2013). 

Beberapa penelitian baik pada hewan ataupun manusia menunjukkan 

bahwa konsumsi kopi dengan dosis tinggi ataupun dosis rendah secara 

kronis akan menimbulkan efek toksik terhadap ginjal. Penyakit- 

penyakit ginjal yang dapat ditimbulkan akibat kafein adalah litiasis 

pada ginjal, gangguan ginjal, serta gagal ginjal. Risiko dari kafein yang 

mengekserbasi penyakit ginjal ataupun gagal ginjal kronis hanya 

ditemukan pada penelitian hewan dan selular, dan penemuan tersebut 

belum dikonfirmasi pada manusia (Bolignano et al., 2007). 

 
Terdapat kasus pasien yang mengonsumsi kopi hingga 50g 

menimbulkan gangguan psikiatri mendorong keinginan bunuh diri, 

kemudian mengakibatkan rhabdomiolisis sehingga terjadi gagal ginjal 

akut. Selain itu, konsumsi kafein dalam jangka panjang pada hewan 

yang dilakukan oleh Tofovic dkk, menunjukkan adanya efek positif 

terhadapmenurunnya berat badan dan glikosuria, akan tetapi ditemukan 

efek negatif yaitu meningkatkan proteinuria, resisten vaskular ginjal, 

serta penurunan pembersihan insulin yang menunjukkan adanya 

penurunan gagal ginjal (Tofovic et al., 2002). 
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2.4 Kerangka Teori 
 

Gambar 15. Kerangka Teori 

 

Keterangan : 
 

: Variabel yang akan diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

 
↑ : Meningkat 

Kopi Robusta (Coffea canephora) Lampung 

Dimetabolisme oleh sistem pencernaan 

Chlorogenic Acid Kafein 

 Anti hipertensi 

 Anti diabetes 

 Hepatoprotektif 

↑ 

Angiotensin II ↑ 

Tekanan darah arteri ↑  Vasokontriksi arteriol efferen 

Tekanan intraglomerular ginjal ↑ 

Hipertensi glomerular 

Kerusakan ginjal 

Perubahan fungsi ginjal Perubahan struktur ginjal 

↑ 
↑ Perubahan histopatologi ginjal Makroskopis 

Mengaktifkan sistem RAS 

(Renin – Angiotensin – Aldosteron) 

Antagonis terhadap reseptor adenosine 

A1. A2, A2B, dan A3 
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2.5 Kerangka Konsep 
 

 
   Variabel bebas     Variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Kerangka Konsep 

 

2.6 Hipotesis 

 
H0 : Tidak terdapat pengaruh pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley beradasarkan uji OECD 

guideline No.423 

 
H1 : Terdapat pengaruh pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley beradassrkan uji OECD 

No.423. 

Gambaran histopatologi ginjal 

tikus putih (Rattus novergicus) 
Ekstrak Kopi Robusta  

(Coffea canephora) Lampung 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian true experimental dengan menggunakan 

metode rancangan penelitian berupa post test only control grup design. 

Penelitian ini menggunakan 18 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan 

galur Sprague-Dawley yang dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan 

Guideline Uji OECD No. 423 Acute Oral Toxicity Class Method. 

 
 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 

Pemeliharaan dan  pemberian  ekstrak biji   kopi   robusta (Coffea 

canephora) Lampung pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague Dawley dilaksanakan di Animal House Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. Pembuatan ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Pembuatan   dan pembacaan preparat dilakukan   di Laboratorium 

Histologi dan Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

 
3.2.2 Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 hingga Juni 2022. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.3.1 Populasi Penelitian 
 

Populasi penelitian yang digunakan adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley, berumur 8-12 minggu 

dengan berat 200-300 gram yang diperoleh dari Palembang Tikus 

Center (PTC) Sumatera Selatan. Penentuan jumlah sampel berdasarkan 

Guideline Uji OECD No. 423 Acute Oral Toxicity Class Method. 

 
3.3.2 Sampel Penelitian 

 

Pada penelitian ini akan digunakan 18 tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan galur Sprague-Dawley yang dibagi kedalam 6 kelompok uji 

dengan 1 kelompok merupakan kelompok kontrol dan 5 kelompok 

lainnya merupakan kelompok perlakuan yang berdasarkan kepada 

Guideline Uji OECD No. 423 Acute Oral Toxicity Class Method. 

Penelitian menggunakan metode probability sampling dengan 

pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random sampling). 

 
 

3.4 Kriteria Penelitian 

 

Pada penelitian ini digunakan tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague-Dawley yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

 

3.4.1 Kriteria Inklusi 

 

Kriteria inklusi sampel pada penelitian ini adalah: 

 

a. Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley. 

 

b. Sehat (gerak aktif, rambut tidak kusam, tidak agresif 

dan tidakrontok/botak). 

c. Memiliki berat badan 200-300 gram 

 

d. Berusia sekitar 8-12 minggu 
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3.4.2 Kriteria Eksklusi 

 

Kriteria eksklusi sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa 

adaptasi di animal house. 

b. Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley yang 

mati selama masa adaptasi. 

c. Tikus putih (Rattus norvegicus yang sakit atau memiliki kelainan 

anatomis yang ditemukan selama masa adaptasi. 

 
3.5 Alat dan Bahan Penelitian 

 

3.5.1 Alat Penelitian 

 

Adapun alat penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

a. Kandang tikus yang terbuat dari kawat dan plastik 

sebanyak 5 kandang 

b. Botol minum tikus 

c. Sonde lambung 

d. Spuit 1 cc, 3 cc dan 5 cc 

e. Gelas ukur 10 ml dan 100 ml 

f. Rak tabung reaksi 

g. Pipet tetes 

h. Tabung erlenmayer 

i. Labu ukur 100 ml dan 250 ml 

j. Neraca analiti 

k. Kamera 

l. Bak parafin 

m. Urine pot, 

n. Handscoon, 

o. Object glass 

p. Minor set, 

q. Rotatory evaporator 

r. Alat pemeriksaan mikroskopis dan rotary microtome 
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3.5.2 Bahan Penelitian 

 

Adapun bahan penelitian yang digunakan adalah : 

 

a. Bahan untuk pemeliharaan tikus : pakan tikus, sekam dan serbuk kayu, 

aquadest 

b. Bahan untuk pembuatan ekstrak biji kopi : etanol 96%, biji kopi yang 

digunakan untuk ekstrak adalah biji kopi robusta yang telah disangrai 

secara light roasting, bubuk CMC 

c. Bahan untuk pengambilan organ tikus dan pembuatan preparat: paraffin 

berupa larutan formalin 10%, alkohol bertingkat (70% - 80% - 90% - 

100%), alkohol absolut xylol, entelan, dan pewarnaan hematoksisilin 

dan eosin. 

 
3.6 Identifikasi Variabel 

 
3.6.1 Variabel Bebas 

 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemberian ekstrak biji kopi 

robusta (Coffea canephora) Lampung. 

 
3.6.2 Variabel Terikat 

 

Variabel terikat penelitian ini adalah gambaran histopatologi sel organ 

ginjal pada Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague- 

Dawley. 

 
3.6.3 Variabel Perancu 

 

Variable perancu pada penelitian ini adalah lingkungan (suhu, cahaya, 

kelembaban), perlakuan (penyondean, pengambilan preparat), 

hormonal, dan psikologi Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague-Dawley. 



35 
 

3.7 Definisi Operasional 
 
 

Tabel 3. Definisi Operasional 
 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Ekstrak kopi 

robusta 

(Coffea 

canephora) 

Lampung 

Pemberian Ekstrak Biji 

Kopi Robusta 

Lampung  yang 

dignakan untuk melihat 

dampaknya terhadap 

histopatologi sel ginjal 

tikus putih (Rattus 

norvegicus) jantan 

galur Sprague-Dawley 
dengan metode uji 

guideline OECD no. 

423 

Spuit 3 cc, 

sonde, dan 

tabung ukur 

untuk 

takaran 

dosis 

K1 = Kontrol 

P1 = 2000mg /kgBB 

P2 = 300 mg/kgBB 

P3 = 50 mg/kgBB 
P4 = 5 mg/kgBB 

P5*= 5000 mg/KgBB 

*Dilakukan bila 
terdapat 0-1 kematian 
pada tikus kelompok 

P1. 

Kategorik 

ordinal 

Histopatologi 

sel ginjal 

Penilaian kerusakan 

histopatologi sel ginjal 

dengan membaca tiap 

preparat jaringan ginjal 

dalam 5 lapang 

pandang acak dengan 

perbesaran 200 kali. 

Penilaian gambaran 

kerusakan histopatologi 
ginjal sesuai dengan 

perubahan struktur 

sebagai berikut: 
 

1). Normal: tampak sel 

berbentuk poligonal, 

sitoplasma berwarna 

merah homogen, 

dinding sel berbatas 

tegas 

2). Atrofi Tubulus: 

menyempitnya lumen 

karena dilatasi sel 

tubulus. 
3). Dilatasi Tubulus: 

inti sel memipih, lumen 

melebar, brush border 

menghilang. 

4). Sel Inflamasi: salah 
satu tanda degenerasi 
dengan sebukan sel 
radang 

5). Fibrosis: hilangnya 

inti sel dan jaringan sel 

berubah menjadi serat 

fibrotik 

6). Nekrosis: kerusakan 
atau kematian sel 

permanen, terdapat 3 

Mikroskopik 

cahaya 
(Qodar, 2018) 

Nilai kerusakan pada 

gambaran 

histopatologi sel ginjal 

tikus putih dengan 

persentase sel ginjal 

abnormal (%) dengan 

kriteria Venient et Al. : 

1. Lesi kurang dari 

25% total lapangan 
pandang 
2. Lesi 25 - kurang 

dari 50% total 
lapangan pandang 

3. Lesi 50 – kurang 

dari 75% total 

lapangan pandang 
4. Lesi lebih dari 
samadengan 75% total 

lapangan pandang. 

 
Dan kombinasi kriteria 

Anggraini untuk 

menilai kerusakan 

pada gambaran 

histopatologi sel ginjal 

tikus putih dengan 

kategori : 

1.Tidak        ditemukan 

kerusakan       jaringan 

ginjal (pelebaran 

lumen tubulus, 

akumulasi sel – sel 

debris dalam lumen, 

vakuolisasi lumen 
tubulus,        pelebaran 

ruang bowman, 

degenerasi,hiperplasia, 

kariomegali,  dan 

benda-benda   inklusi). 

Numerik 
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macam bentuk nekrosis 

yaitu : 

a). Sel Piknotik: Inti 

menjadi kecil dan 

warna lebih gelap. 

b). Karioreksis: Inti sel 

terfragmentasi. 
c). Kariolisis: 

hilangnya inti sel 

(Wibowo, 2012). 

2. Bila ditemukan 1-2 

kriteria diatas. 

3. Bila ditemukan 3- 

5 kriteria diatas. 

4. Bila ditemukan 6-8 

kriteria diatas (Qodar, 

2018). 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

 

3.8.1 Uji Kelayakan Etik 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan subjek hewan yaitu tikus 

putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley sehingga 

sebelum dilakukan penelitian harus memiliki surat kelayakan etik 

dengan tujuan menjamin keamanan peneliti dan hewan coba serta 

memperjelas tujuan dan kewajiban peneliti. Prosedur ini telah disetujui 

oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan 

nomor surat 1611/UN26.18/PP.05.02.00/2022. 

 
3.8.2 Pemeliharaan Hewan Coba 

 

Sebelum penelitian dimulai, hewan coba diadaptasikan terlebih dahulu 

selama 7 hari di animal house Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Kandang untuk pemeliharaan terbuat dari bak plastik dan 

diberi penutup dari kayu dan kawat yang sudah dibentuk sesuai ukuran 

kandang. Bagian dalam kandang di lapisi dengan serbuk kayu dan 

sekam setebal 0,5-1cm sebagai alas dari hewan coba dan diganti satu 

kali setiap dua hari untuk menjaga kebersihan hewan coba. Makanan 

yang diberikan pada hewan coba berupa pakan standar, sedangkan air 

minum yang diberikan berupa aquadest yang diletakkan dalam botol 

plastik yang disumbat pipa aluminium yang diletakan diatas tutup dari 

kandang tikus. Selanjutnya hewan coba akan dilakukan penilaian 

terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kandang. Penilaian 

dilakukan dengan menilai kondisi setiap hewan coba dengan
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menyesuaikan pada kriteria inklusi dan eksklusi untuk menentukan 

apakah hewan coba sudah memenuhi syarat penelitian atau tidak. 

Hewan coba yang sudah memenuhi syarat akan dikelompokan menjadi 

6 kelompok, setiap kelompok nya terdiri dari 3 hewan coba. Pembagian 

kelompok hewan coba dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 
 

Tabel 4. Tabel Perlakuan 

Nama Kelompok Perlakuan yang Diberikan 

Kontrol (K) Pemberian normal aquadest satu kali per oral. 

Perlakuan 1 (P1) Pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

dosis 2000 mg/KgBB sebanyak satu kali per oral. 

Perlakuan 2 (P2) Pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 
dosis 300 mg/KgBB sebanyak satu kali per oral. 

Perlakuan 3 (P3) Pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

dosis 50 mg/KgBB sebanyak satu kali per oral. 

Perlakuan 4 (P4) Pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

dosis 5 mg/KgBB sebanyak satu kali per oral. 

Perlakuan 5 (P5) Pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

dosis 5000 mg/KgBB sebanyak satu kali per oral. 

 

 

 
3.8.3 Pembuatan Ekstrak Kopi Robusta Lampung 

 

Pembuatan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung 

dengan menyangrai terlebih dahulu green bean kopi robusta dengan 

metode light roasting (Yaqin & Nurmilawati, 2015). Selanjutnya biji 

kopi di haluskan dengan cara memblender atau menggiling biji kopi 

sampai halus. Kemudian biji kopi ditimbang sebanyak 300 gram 

dengan neraca timbang dan dimaserasi dalam larutan etanol 97% 

sebanyak 1200 ml selama 24 jam dengan menggunakan shaker bath. 

Selanjutnya disaring dengan pompa vakum dan dipekatkan 

menggunakan rotary evvaporator pada suhu 40–45oC hingga dihasilkan 

ekstrak pekat sebanyak 10 ml dengan konsentrasi 100% (Murtafiah, 

2012). 
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3.8.4 Perhitungan Dosis Pemberian Ekstrak Biji Kopi 

 

Ekstrak biji kopi yang sudah dibuat selanjutnya akan di hitung dosis 

pemberiannya kepada tikus yang mengacu pada guideline OECD 

No.423, dosis pemberian ekstrak biji kopi robusta Lampung kepada 

hewan coba terbagi menjadi 4 tingkatan dosis utama dan 1 dosis 

tambahan yaitu: 2000mg/kgBB, 300mg/kgBB, 50 mg/KgBB, dan 5 

mg/KgBB serta dibuat juga dosis 5000mg/kgBB jika diperlukan 

penambahan dosis untuk diteliti lebih lanjut. Ekstrak biji kopi kemudian 

dilarutkan ke dalam larutan CMC-Na 1% dan diberikan kepada tikus 

dengan volume pemberian maksimal lambung tikus adalah 5 ml dan 

volume ideal pemberian adalah sebanyak 2,5 ml. Maka dilakukan 

perhitungan dosis pemberian ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung kepada tikus putih (Rattus Norvegicus) jantan 

galur Sprague-Dawley dengan berat 250 mg sebagai berikut: 

 
3.8.4.1 Perhitungan CMC-Na 1% 

 

Pada satu kelompok tikus dibuatkan larutan stok CMC-Na 1% 

sebanyak 25 mL. Larutan CMC-Na 1% dilarutkan kedalam 

aquadest. Jumlah CMC-Na yang dibutuhkan di dapat dari 

perhitungan rumus berikut. 

1 gr 
Jumlah CMC − Na 1% = 

100 mL 
𝑥 25 mL = 0,25gram 

 
Sebanyak 0,25mg CMC-Na akan dilarutkan kedalam 25mL 

aquadest. 

 
3.8.4.2 Perhitungan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dosis 2000mg/KgBB 

 

Rata-rata berat badan tikus adalah 250 mg dan diberikan ekstrak 

biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dengan dosis 

2000mg/KgBB. Dilakukan perhitungan dosis pemberian ekstrak 

kepada tikus sebagai berikut: 
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2000mg 
Dosis Pemberian = 

1000grBB 
𝑥 250gr = 500 mg 

 
Dosis ekstrak biji kopi yang diberikan kepada tikus dengan berat 

250 gram adalah sebanyak 500 mg. Tetapi volume pemberian 

maksimal pada tikus adalah sebanyak 5 mL dengan volume 

ideal adalah sebanyak 2,5 mL. Oleh karena itu maka dilakukan 

perhitungan kadar pemberian ekstrak kopi robusta sebagai 

berikut: 

 

500mg 
Kadar Pemberian = 

2,5𝑚𝐿 
= 200 mg/mL 

 
Untuk mengetahui jumlah ekstrak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan larutan stok sebanyak 25 mL maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

Dosis Stok = 200mg/mL x 25 mL = 5000 mg = 5 gram. 
 

Sebanyak 5 gram ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dilarutkan menggunakan CMC-Na 1% dan aquadest 

hingga mencapai 25mL. 

 
3.8.4.3 Perhitungan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dosis 300mg/KgBB 

 

Rata-rata berat badan tikus adalah 250 mg dan diberikan ekstrak 

biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dengan dosis 

300mg/KgBB. Dilakukan perhitungan dosis pemberian ekstrak 

kepada tikus sebagai berikut: 

300mg 
Dosis Pemberian = 

1000grBB 
𝑥 250gr = 75 mg 

 

Dosis ekstrak biji kopi yang diberikan kepada tikus dengan berat 

250 gram adalah sebanyak 75 mg. Tetapi volume pemberian 

maksimal pada tikus adalah sebanyak 5 mL dengan volume 
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ideal adalah sebanyak 2,5 mL. Oleh karena itu maka dilakukan 

perhitungan kadar pemberian ekstrak kopi robusta sebagai 

berikut: 

75mg 
Kadar Pemberian = 

2,5𝑚𝐿 
= 30 mg/mL 

 
Untuk mengetahui jumlah ekstrak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan larutan stok sebanyak 25 mL maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

 
Dosis Stok = 30mg/mL x 25 mL = 750 mg = 0,75 
gram. 

 

Jadi sebanyak 0,75 gram ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung dilarutkan menggunakan CMC-Na 1% 

dan aquadest hingga mencapai 25mL. 

 
3.8.4.4 Perhitungan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dosis 50mg/KgBB 
 

Rata-rata berat badan tikus adalah 250 mg dan diberikan ekstrak 

biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dengan dosis 

50mg/KgBB. Dilakukan perhitungan dosis pemberian ekstrak 

kepada tikus sebagai berikut: 

 

50mg 
Dosis Pemberian = 

1000grBB 
𝑥 250gr = 12,5 mg 

 
Dosis ekstrak biji kopi yang diberikan kepada tikus dengan berat 

250 gram adalah sebanyak 12,5 mg. Tetapi volume pemberian 

maksimal pada tikus adalah sebanyak 5 mL dengan volume 

ideal adalah sebanyak 2,5 mL. Oleh karena itu maka dilakukan 

perhitungan kadar pemberian ekstrak kopi robusta sebagai 

berikut: 

Kadar Pemberian = 
12,5mg 

 
 

2,5𝑚𝐿 
= 5 mg/mL 
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Untuk mengetahui jumlah ekstrak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan larutan stok sebanyak 25 mL maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

 
Dosis Stok = 5 mg/mL x 25 mL = 125 mg = 0,125 gram. 

 
 

Jadi sebanyak 0,125 gram ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung akan dilarutkan menggunakan CMC-Na 

1% dan aquadest hingga mencapai 25mL. 

 
3.8.4.5 Perhitungan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

Lampung dosis 5 mg/KgBB 
 

Rata-rata berat badan tikus adalah 250 mg dan diberikan ekstrak 

biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dengan dosis 5 

mg/KgBB. Dilakukan perhitungan dosis pemberian ekstrak 

kepada tikus sebagai berikut: 

5mg 
Dosis Pemberian = 

1000grBB 
𝑥 250gr = 1,25 mg 

 
Dosis ekstrak biji kopi yang diberikan kepada tikus dengan berat 

250 gram adalah sebanyak 125 mg. Tetapi volume pemberian 

maksimal pada tikus adalah sebanyak 5 mL dengan volume 

ideal adalah sebanyak 2,5 mL. Oleh karena itu maka dilakukan 

perhitungan kadar pemberian ekstrak kopi robusta sebagai 

berikut: 

1,25 gr 
Kadar Pemberian = 

2,5𝑚𝐿  
= 0,5 mg/mL 

 
Untuk mengetahui jumlah ekstrak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan larutan stok sebanyak 25 mL maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

Dosis Stok = 0,5 mg/mL x 25 mL = 12,5 mg = 0,0125 gram. 
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Jadi sebanyak 0,0125 gram ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung dilarutkan menggunakan CMC-Na 1% 

dan aquadest hingga mencapai 25mL. 

 
3.8.4.6 Perhitungan ekstrak biji kopi robusta (Coffea canephora) 

dosis 5000mg/KgBB 
 

Rata-rata berat badan tikus adalah 250 mg dan diberikan ekstrak 

biji kopi robusta (Coffea canephora) Lampung dengan dosis 

5000mg/KgBB. Dilakukan perhitungan dosis pemberian ekstrak 

kepada tikus sebagai berikut: 

 

5000mg 
Dosis Pemberian = 

1000grBB 
𝑥 250gr = 1250 mg 

 
Dosis ekstrak biji kopi yang diberikan kepada tikus dengan berat 

250 gram adalah sebanyak 125 mg. Tetapi volume pemberian 

maksimal pada tikus adalah sebanyak 5 mL dengan volume 

ideal adalah sebanyak 2,5 mL. Oleh karena itu maka dilakukan 

perhitungan kadar pemberian ekstrak kopi robusta sebagai 

berikut: 

Kadar Pemberian = 
1250gr 

2,5𝑚𝐿 
= 500 mg/mL 

Untuk mengetahui jumlah ekstrak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan larutan stok sebanyak 25 mL maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

 
Dosis Stok = 500 mg/mL x 25 mL = 12.500 mg = 12,5 
gram. 

 
 

Jadi sebanyak 12,5 gram ekstrak biji kopi robusta (Coffea 

canephora) Lampung dilarutkan menggunakan CMC-Na 1% 

dan aquadest hingga mencapai 25mL. 
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3.8.5 Prosedur Pemberian Perlakuan 

 
Pada penelitian ini terdapat 6 kelompok yang setiap kelompoknya 

diberi perlakuan yang berbeda, yaitu: 

 
a. Kontrol (K): tikus diberi larutan aquadest dengan Na-CMC 1% 

dengan volume 2,5 mL sebanyak satu kali pada setiap dosis awal 

penelitian. 

b. Perlakuan 1 (P1): tikus diberi ekstrak biji kopi robusta Lampung 

dosis 2000mg/KgBB dalam 2,5ml aquadest + ekstrak biji kopi 

robusta dosis 2,5ml/250gramBB konsentrasi 200mg/mL dengan 

frekuensi pemberian sebanyak satu kali secara per oral. 

c. Perlakuan 2 (P2): tikus diberi ekstrak biji kopi robusta Lampung 

dosis 300mg/KgBB dalam 2,5ml aquadest + ekstrak biji kopi 

robusta dosis 2,5ml/250gramBB konsentrasi 30mg/mL dengan 

frekuensi pemberian sebanyak satu kali secara per oral. 

d. Perlakuan 3 (P3): tikus diberi ekstrak biji kopi robusta Lampung 

dosis 50mg/KgBB dalam 2,5ml aquadest + ekstrak biji kopi robusta 

dosis 2,5ml/250gramBB konsentrasi 5mg/mL dengan frekuensi 

pemberian sebanyak satu kali secara per oral. 

e. Perlakuan 4 (P4): tikus diberi ekstrak bijikopi robusta Lampung 

dosis 5mg/KgBB dalam 2,5ml aquadest + ekstrak biji kopi robusta 

dosis 2,5ml/250gramBB konsentrasi 0,5mg/mL dengan frekuensi 

pemberian sebanyak satu kali secara per oral. 

f. Perlakuan 5 (P5): tikus diberi ekstrak biji kopi robusta Lampung 

dosis 5000mg/KgBB dalam 2,5ml aquadest + ekstrak biji kopi 

robusta dosis 2,5ml/250gramBB konsentrasi 500mg/mL dengan 

frekuensi pemberian sebanyak satu kali secara per oral. Perlakuan ini 

hanya dilakukan sebagai test konfirmasi apabila terdapat 0-1 

kematian pada kelompok P1. 
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3.8.6 Pembuatan Preparat Histopatologi Ginjal 

 

Pembuatan dan pewarnaan preparat histopatologi dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut: 

 

1. Terminasi 

Langkah pertama yang dilakukan adalah terminasi pada tikus yang 

tidak mengalami kematian dan tidak menunjukkan tanda toksisitas 

setelah diberi perlakuan hingga akhir penelitian. Tikus diterminasi 

dengan menggunakan kloroform secara inhalasi untuk mengurangi 

nyeri, distres atau kecemasan sampel. Proses terminasi dilakukan 

dengan cara cervical dislocation yang dilakukan dengan 

meletakkan ujung ibu jari dan jari telunjuk di setiap sisi leher tikus 

untuk memberikan tekanan bagian posterior dasar tulang tengkorak 

ke sumsum tulang belakang, sementara bagian tangan lainnya 

memegang bagian ekor dan dengan cepat ditarik sehingga terjadi 

pemisahan vertebra servikal dari tulang tengkorak dan terjadi 

pemisahan sumsum tulang belakang dari otak. Lalu dilakukan 

pembedahan untuk mengambil ginjal yang nantinya dibuat sediaan 

mikroskopis. Setelah pembedahan, tikus kemudian dikuburkan 

(American Veterinary Medical Association, 2020). 

2. Fiksasi dan Pencucian (washing) 

Langkah kedua adalah fiksasi dengan larutan formalin. Sebelum 

dilakukan fiksasi, organ ginjal dicuci dengan larutan fisiologis. Dan 

dilakukan pencucian untuk menghilangkan larutan fiksasi dari 

jaringan. 

3. Dehidrasi 

Langkah ini dilakukan setelah proses pencucian selesai. Proses ini 

dimaksudkan untuk menarik air yang terdapat di dalam jaringan 

agar nantinya seluruh ruang-ruang antar sel dalam jaringan dapat 

diisi oleh molekul-molekul parafin. Dehidran yang paling banyak 

digunakan adalah alkohol, biasanya dimulai dari alkohol 30%, 

50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 96%, hingga alkohol absolut 100%. 
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4. Penjernihan (Clearing) 

Setelah dehidrasi, segera dilakukan proses penjernihan dengan 

menggunakan xylol I dan xylol II masing-masing 60 menit 

lamanya, kemudian dimasukkan ke dalam xylol murni kurang lebih 

selama 4-10 jam. 

5. Infiltrasi parafin 

Proses infiltarsi parafin dilakukan di dalam oven dengan suhu 

58°C. Organ ginjal dimasukkan kedalam campuran xylol- parafin 

dengan perbandingan 1:3, 1:1, 3:1, selama 60 menit, kemudian 

dimasukkan ke dalam parafin murni selama kurang lebih 10 jam. 

6. Penanaman (Embedding) 

Parafin yang ada pada pan dibersihkan dengan memanaskan 

beberapa saat di atas api dan diusap dengan kapas. Parafin 

diletakkan ke dalam cangkir logam dan dimasukkan ke dalam oven 

dengan suhu diatas 58°C. Parafin cair dituangkan ke dalam pan. 

Dipindahkan satu persatu dari tissue cassette ke dasar pan dengan 

mengatur jarak yang satu dengan yang lainnya. Pan dimasukkan ke 

dalam air. Parafin yang berisi potongan organ dilepaskan dari pan 

dengan dimasukkan ke dalam suhu 4 – 6 °C beberapa saat. Parafin 

dipotong sesuai dengan letak jaringan yang ada dengan 

menggunakan skapel/pisau hangat. Siap dipotong dengan 

mikrotom. 

7. Penyayatan (Section) 

Blok parafin ginjal yang telah mengeras ditempelkan pada holder 

kayu sampai melekat erat, kemudian dipasangkan pada mikrotom. 

Pengirisan dilakukan dengan ketebalan 6 μm. 

8. Deparafinasi dan Pewarnaan (staining) 

Pewarnaan dengan Hematoxylin Erlich-Eosin (H-E) dengan cara 

preparat dideparafinasi dengan larutan xylol I selama 5 menit, 

kemudian larutan xylol II selama 5 menit, lalu ethanol absolut 

selama 60 menit sampai bebas parafin. Selanjutnya di hidrasi 

dengan alkohol 96 % selama 2 menit, lalu alkohol 70 % selama 2 
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menit, dan air selama 10 menit. Selanjutnya membuat pulasan inti 

dengan menggunakan harris hematoksilin selama 15 menit, lalu 

diberi air mengalir, kemudian dengan larutan eosin selama 

maksimal 1 menit. Setelah proses membuat pulasan selesai, 

dilanjutkan dehidrasi dengan menggunakan alkohol 70 % selama 2 

menit, lalu alkohol 96 % selama 2 menit, dan air selama 10 menit. 

Langkah terakhir yaitu penjernihan dengan larutan xylol I selama 2 

menit dan larutan xylol II selama 2 menit. 

9. Penutupan (mounting) 

Setelah pewarnaan selesai, object glass ditempatkan di atas kertas 

tisu pada tempat datar, ditetesi dengan bahan mounting dan ditutup 

dengan deck glass, cegah jangan sampai terbentuk gelembung 

udara. Setelah tertutup, beri label sebagai penanda. 

 

 
3.8.7 Pengamatan Histopatologi Organ Ginjal Tikus 

 

Pemeriksaan histopatologi organ ginjal dilakukan untuk mengamati 

pengaruh efek toksisitas pemberian single dose ekstrak biji kopi robusta 

(Coffea canephora) Lampung terhadap organ ginjal tikus putih (Rattus 

norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley. Bentuk kerusakan yang 

diamati pada jaringan ginjal meliputi pelebaran lumen tubulus, 

akumulasi sel-sel debris dalam lumen, vakuolisasi lumen tubulus, 

pelebaran ruang bowman, degenerasi, hiperplasi, kariomegali, dan 

benda-benda inklusi. Derajat kerusakan ginjal ini dinilai menggunakan 

sistem skoring dengan membaca tiap preparat jaringan ginjal dalam 5 

lapang pandang dengan menggunakan perbesaran 200 kali dan tiap 

lapang pandang dicari kerusakan dengan kriteria Venient et Al dan kriteria 

Anggraini (2008) dan kemudian diberi skor. 
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3.9 Diagram Alir 

 

   
 

 
 

 
 

     
 

    
 

     
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Penerimaan hewan coba 

Aklimatisasi hewan coba 

Pemberian bahan uji ke hewan coba berdasarkan Guideline Uji OECD No.423 

Kelompok dosis 2000mg/kgBB Kelompok kontrol 

 

Terdapat 2-3 hewan 

coba yang mati  

Terdapat 0-1 hewan 

coba yang mati  

Kelompok dosis 300mg/kgBB 
 

Kelompok dosis 5000mg/kgBB 
 

Terdapat 2-3 hewan 

coba yang mati  

Terdapat 0-1 hewan 

coba yang mati  

Kelompok dosis 50mg/kgBB 
 

Terdapat 2-3 hewan 

coba yang mati  

Terdapat 0-1 hewan 

coba yang mati  

Kelompok dosis 5mg/kgBB 
 

Terdapat 2-3 hewan 

coba yang mati  

Terdapat 0-1 hewan 

coba yang mati  

Pengamatan hewan coba selama 14 Hari   

Pembedahan dan pengambilan sampel organ hepar 

Sampel organ difiksasi dengan formalin 10% dan 

dilanjutkan dengan pembuatan preparat 

Pengamatan, analisis, dan Interpretasi hasil sediaan 

dibawah mikroskop 
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3.10 Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengamatan terhadap histopatologi ginjal tikus dan dinilai 

skoring hasil kerusakannya, maka data hasil skoring histopatologi ginjal 

yang diperoleh tersebut akan dikonversi dan dianalisis menggunakan 

program SPSS. Uji statistik penelitian ini menggunakan uji komparasi. 

Sebelum dilakukan uji komparasi, perlu dilalukan uji normalitas dan uji 

homogenitas terlebih dahulu. Data dilakukan uji normalitas menggunakan 

uji Saphiro-Wilk karena jumlah sampel yang diteliti kurang dari 50 dan uji 

Lavene untuk mengetahui homogenitas. Apabila hasil data yang diperoleh 

adalah terdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan dengan uji 

komparasi menggunakan uji One-way ANOVA (p < 0,05). Apabila hasil data 

yang diperoleh adalah tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, maka 

dilanjutkan dengan uji komparasi menggunakan uji Kruskal-Wallis. Karna 

hasil data yang diperoleh tidak terdistribusi normal maka dilanjutkan dengan 

uji kruskal wallis, jika hasil data signifikan (p < 0,05) maka dilanjutkan uji 

Post Hoc Mann-Whitney untuk melihat perbandingan data setiap kelompok. 

 
 

3.11 Etika Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague-Dawley sebagai hewan coba, prosedur ini telah disetujui oleh 

Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan nomor surat 

1611/UN26.18/PP.05.02.00/2022. Penelitian ini dilakukan mengutamakan 

prinsip etik pelaksanaan penelitian menggunakan hewan coba yaitu prinsip 

3R (Reduction, Replacement, Refinement) dan 5F (Freedom from; hunger, 

discomfort, pain, express normal behaviour, and fear). 



 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

pada pemberian ekstrak biji kopi robusta (Cofffea canephora) Lampung dosis 

tunggal terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan galur Sprague-Dawley kelompok dosis 2000 mg/kgBB dan 

5000mg/kgBB berdasarkan guideline uji OECD No. 423 serta terdapat dosis 

toksik yang didapatkan pada penelitian ini. Esktrak kopi robusta  memberikan 

pengaruh terhadap histopatologi ginjal yang dapat dilihat secara mikroskopis 

terdapat kerusakan berupa nekrosis, sel piknotik, sel karioreksis, sel kariolisis, 

dilatasi tubulus, atrofi glomerulus, atrofi tubulus, pelebaran ruang bowman, 

vakuolisasi, degenerasi hidropik, dan infiltrasi sel radang. Didapatkan nilai 

LD50 (lethal dose) ekstrak biji kopi robusta sebesar 2500mg/kgBB berdasarkan 

kriteria uji Hodge & Sterner. Hasil penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam 

zat yang sedikit toksik (LD50 >2000 – 5000 mg).  

 
5.2 Saran 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah : 

 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian 

ekstrak biji kopi robusta (Cofffea canephora) Lampung menggunakan 

rentang dosis yang berulang atau repeated dose. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan uji subkronik dan uji kronik. 

3. Perlu dilakukan uji fitokimia sebelum dilakukan penelitian untuk 

mengetahui senyawa maupun zat kimia yang terkandung dalam ekstrak. 
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