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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

berbagai macam tanaman. Masyarakat Indonesia 
memanfaatkan tanaman sebagai obat tradisional untuk 

menjaga kesehatan. Salah satu jenis tanaman yang dapat 

dijadikan obat tradisional adalah buah kersen. Pohon 

kersen tumbuh liar di Indonesia, masyarakat telah lama 

mengenal manfaat tanaman ini sebagai obat untuk 

mengatasi asam urat. Namun masih banyak yang belum 

mengetahui manfaat buah kersen sebagai antioksidan 

yang dapat mencegah berbagai penyakit. 

Buah kersen mengandung senyawa aktif 

berupa C yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dan 

menangkap radikal bebas (Dwi dan Istoqomah, 2004). 
Pemanfaatan buah kersen yang kurang maksimal dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang 

bersifat resourcesby utilization. Serta dikarenakan 

adanya kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga 

diharapkan buah kersen dapat digunakan untuk 

meminimalisir dampak akibat radikal bebas yang 

disebabkan oleh zat aditif makanan, salah satunya 
adalah MSG. 

MSG adalah garam sodium L Glutamic Acid, 

yang banyak digunakan sebagai penyedap masakan di 

masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

MSG menimbulkan kerusakan pada hypothalamus, 

disfungsi reproduksi dan endokrin pada hewan coba 

(Suryadi, dkk., 2007: 130). Menurut ketentuan WHO 

konsumsi MSG 120 mg/kgBB sudah diatas ambang 

batas (Ratnani, 2009: 21-22). Menurut Zulfiani (2013), 

pemberian MSG dengan dosis 4 mg/g BB pada mencit 

dapat merusak sel ginjal mencit yang berupa 
penyempitan pada lumen tubulus proksimal dan tubulus 

distal. Kerusakan tersebut diakibatkan adanya stress 

oksidatif pada mencit yang ditandai dengan 

terbentuknya radikal bebas.  

Kata kunci: Jus buah kersen (Muntingia calabura L.), Mencit (Mus musculus), Ginjal, MSG, Vitamin C, 

Materi Pembelajaran 

Abstrak 

Buah kersen (Muntingia calabura L.) mengandung senyawa aktif  berupa vitamin C yang mampu 
menangkap radikal bebas, sehingga dapat digunakan sebagai antioksidan alami. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengaruh jus buah kersen (Muntingia calabura L.) terhadap gambaran histopatologik ginjal 

mencit (Mus musculus) strain DDY yang diinduksi MSG yang memiliki potensi sebagai alternatif materi 
pembelajaran biologi kelas XI. 

Penelitian ini menggunakan mencit jantan (Mus musculus) strain DDY berumus 2,5 bulan, 
berat 25-40 gr sebanyak 24 ekor, yang tediri atas 6 kelompok yaitu; K (diberi aquadest), K+ (MSG 2 
mg/grBB dan vitamin C 0,26 gr/grBB), K- (MSG 2mg/grBB), P1 (MSG 2mg/grBB dan jus buah kersen 
0,325 gr/grBB), P2 (MSG 2mg/grBB dan jus buah kersen 0,65gr/grBB), dan P3 (MSG 2mg/grBB dan jus 
buah kersen 1,3 gr/grBB) selama 30 hari. Tiap perlakuan terdiri atas 4 kali ulangan. Parameter yang 
diamati adalah gambaran histopatologik sel ginjal. Data dianalisis dengan uji statistik varian (ANOVA) 
kemudian dilanjut uji BNT dengan taraf kepercayaan (0,05) dan dianalisis secara deskriptif dengan 

membandingkan sel ginjal antar kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa jus buah kersen (Muntingia calabura L.) berpengaruh terhadap 
gambaran histopatologik ginjal mencit yang diinduksi MSG. Pemberian jus kersen dapat mengurangi 
kerusakan sel ginjal mencit akibat induksi MSG. Dosis jus buah kersen yang paling efektif untuk 
mengurangi kerusakan sel ginjal adalah 1,3 gr/grBB. Hasil penelitian ini berpotensi sebagai alternatif 
materi pembelajaran biologi siswa SMA kelas XI pada materi sistem ekskresi. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada buku 

ajaryang ada disekolah SMA misalnya buku ajar 

Erlangga dan Yudhistira, diketahui bahwa materi 

mengenai sistem ekskresi yang diajarkan hanya secara 

umum, sehingga wawasan siswa hanya terpacu pada 

buku ajar saja. Padahal berbagai fenomena yang ada 

dilingkungan dapat juga dijadikan suatu materi 

pembelajaran yang berupa fakta dan mudah dipahami 

oleh siswa. Salah satu fenomena yang ada dimasyarakat 
adalah maraknya konsumsi bahan tambahan makanan 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ sistem 

ekskresi. Bahan tambahan makanan yang biasa 

dikonsumsi masyarakat salah satunya adalah 

Monosodium Glutamat (MSG).  

Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh jus 

buah kersen (Muntingia calabura L.) terhadap 

gambaran histopatologik ginjal mencit yang diinduksi 

Monosodium glutamat. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai materi pembelajaran biologi 

tingkat SMA kelas XI. 

 

Metode Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain jus buah kersen (Muntingia calabura L.), 

vitamin C, MSG, formalin, alkohol 80%, 95%, 100%, 

acid alcohol, paraffin, aquadest, xylol, harris 

hematoxylin, eosin, canada balsam, dan kloroform. 

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan strain 

DDY umur 10 minggu, berat 25-40 gram. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah blender, botol jam, timbangan digital, gelas 

arloji, erlenmeyer, sendok, labu ukur, kain kassa, 

petridish, corong, botol flakon, kandang pemeliharaan, 

spuit 1ml, pisau scalpel, gunting container, pinset, 

nampan, botol jam, mikrotom, embedding cassette, 
waterbath, gelas benda, gelas penutup, mikroskop dan 

kamera. 

 

1. Cara Kerja Eksperimen 

a. Determinasi dan Identifikasi Tanaman Kersen 

b. Tahap Aklimasi 

Mencit sebanyak 24 ekor dengan berat berkisar 

antara 25-40 gram dipelihara selama 2 hari di 

dalam kandang yang terbuat dari plastik 

dengan penutup dari kawat besi. Pada tiap-tiap 

kandang berisi 4 ekor mencit. Semua mencit 
diberi makan AD-II pellet dan minum secara 

ad libitum. 

c. Tahap Pengenceran MSG 

MSG yang digunakan yaitu AJINOMOTO 

yang kemudian dilakukan pengenceran. 

d. Tahap Pembuatan Dosis 

Buah kersen yang telah dicuci kemudian 

diblender tanpa penambahan air. Variasi dosis 

yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Dosis 1 = 0,325gr/100grBB 

2) Dosis 2 = 0,65gr/100grBB 
3) Dosis 3 = 1,3gr/100grBB 

4) Dosis vitamin C = 0,26 mg/grBB 

e. Tahap Perlakuan 

Setelah masa adaptasi, mencit tersebut dibagi 

menjadi 6 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 ekor mencit, mencit 

dipelihara selama 30 hari perlakuan. Adapun 

kelompok tersebut adalah: 

1) Kelompok  K : kontrol 

2) Kelompok K (-) : kelompok kontrol negatif, 

mencit diinduksi 2mg MSG/gram BB 

3) Kelompok K (+) : kelompok kontrol positif, 

mencit diinduksi 2mg MSG/gram BB dan 

diberi vitamin C 
4) Kelompok P1 : mencit diinduksi 2mg 

MSG/gram BB dan diberi jus buah kersen 

dengan dosis 0,325gr/100grBB 

5) Kelompok P2 : mencit diinduksi 2mg 

MSG/gram BB dan diberi jus buah kersen 

dengan dosis 0,65gr/100grBB 

6) Kelompok P3 : mencit diinduksi 2mg 

MSG/gram BB dan diberi jus buah kersen 

dengan dosis 1,3gr/100grBB 

f. Tahap Pembuatan Preparat Ginjal 

Pembuatan preparat ginjal mencit dilakukan 

menggunakan metode paraffin. 
 

2. Cara yang dilakukan dalam Analisis Potensi 

Hasil Penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Ditentukan objek penelitian yang terdiri dari data 

hasil penelitian pengaruh jus buah kersen 

(Muntingia calabura L.) terhadap gambaran 

histopatologik ginjal mencit (Mus musculus) 

yang diinduksi Monosodium glutamat. 

b. Data hasil penelitian diidentifikasi dari segi 

proses dan produk. 

c. Ditinjau dari segi proses, dijabarkan langkah-
langkah metode ilmiah secara sistematis 

meliputi: 

1) Perumusan masalah 

2) Perumusan tujuan 

3) Penyusunan prosedur kerja 

4) Pelaksanaan penelitian 

5) Pengumpulan dan analisis data 

6) Pembahasan hasil penelitian 

7) Penarikan kesimpulan 

d. Ditinjau dari segi produk hasil penelitian 

diungkap secara lengkap berupa fakta, konsep, 
dan prinsip. 

e. Analisis isi pada hasil penelitian untuk 

mengetahui potensi hasil penelitian pengaruh jus 

buah kersen (Muntingia calabura L.) terhadap 

gambaran histopatologik ginjal mencit (Mus 

musculus) yang diinduksi Monosodium glutamat 

menjadi alternatif materi pembelajaran biologi 

SMA kelas XI pada Kompetensi Dasar 3.9 

berdasarkan prinsip kesesuaian (relevansi), 

keajegan (konsistensi), dan kecukupan 

(adequacy). 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pengaruh Jus Buah Kersen (Muntingia calabura 

L.) terhadap Gambaran Histopatologik Ginjal 

Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi 

Monosodium glutamat 
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Gambar 3. Diagram prosentase luas kerusakan sel 

ginjal 

 

Gambar 4. Penampang Melintang Sel Ginjal 

Mencit Kelompok Kontrol pada 

Pembesaran 400x dan Pewarnaan 

HE 

 

Gambar 5. Penampang Melintang Sel Ginjal 

Mencit Kelompok Kontrol Negatif 

pada Pembesaran 400x dan 

Pewarnaan HE 

 

Gambar 6. Penampang Melintang Sel Ginjal 

Mencit Kelompok Kontrol Positif 

pada Pembesaran 400x dan 
Pewarnaan HE 

 

Gambar 7. Penampang Melintang Sel Ginjal 
Kelompok Perlakuan 1 pada 

Pembesaran 400x dan Pewarnaan 

HE 

 

Gambar 8. Penampang Melintang Sel Ginjal 

Mencit Kelompok Perlakuan 2 pada 

Pembesaran 400x dan Pewarnaan 

HE 
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Gambar 9. Penampang Melintang Sel Ginjal 
Mencit Kelompok Perlakuan 3 pada 

Pembesaran 400x dan Pewarnaan 

HE 

Berdasarkan hasil gambaran histopatologik 

ginjal mencit, diketahui adanya kerusakan sel pada 

ginjal yang diinduksi MSG, yaitu berupa nekrosis yang 

ditandai dengan penyempitan pada lumen sel tubulus 

proksimal dan tubulus distal, batas antar sel yang tidak 
tegas, serta perubahan pada glomerulus berupa 

abnormal yang ditandai dengan glomerulus yang 

keseluruhannya tidak tertutup oleh kapsula bowman 

(Kumar, 2007). Kerusakan sel tersebut diduga karena 

peningkatan radikal bebas akibat induksi MSG. Pada 

dasarnya radikal bebas terbentuk secara alami dalam 

tubuh memalui proses metabolisme, dan efek negatifnya 

dapat diredam oleh senyawa antioksidan. tetapi jumlah 

radikal bebas dapat meningkat karena asupan konsumsi 

bahan kimia. Jika terjadi ketidakseimbangan antara 

radikal bebas yang dihasilkan dengan antioksidan yang 
ada didalam tubuh, maka dapat menyebabkan terjadinya 

stres oksidatif yang berakibat pada kerusakan struktur 

dan fungsi sel. Kerusakan tersebut diakibatkan karena 

reaktivitas radikal bebas dalam mencari pasangan 

elektron. Target utama radikal bebas adalah komponen 

biomakromolekul penting penyusun sel tubuh seperti 

lipid, lipoprotein, protein, karbohidrat, maupun 

DNA(Winarsi, 2007: 16-17). 

Perlakuan kontrol negatif (K-) terdapat kerusakan 

berupa nekrosis pada sel tubulus proksimal, tubulus 

distal, dan glomerulus dengan prosentase kerusakan 

seluas 69,97%. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Thomas, et al (2009) dalam Mukti, dkk (2013) yang 

menyatakan bahwa pemberian MSG sebanyak 8 

mg/gBB secara oral dan subkutan dapat menyebabkan 

nekrosis, degenerasi sel tubulus, serta meningkatkan 

kadar peroksidasi lipid. Eweka (2007) dalam 

penelitianya juga mengatakan pemberian 6 gram MSG 

yang dicampur dalam 550 g makanan/hari 
mengakibatkan perubahan glomerulus, nekrosis seluler 

kapsul bowman, degenerasi dan atrofi ginjal. Sedangkan 

pada kelompok kontrol positif (K+) menunjukan kondisi 

yang lebih baik dibandingkan (K-) dengan prosentase 

kerusakan seluas 43,98%. Pemberian vitamin C pada 

kelompok ini memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan. Hal ini diduga karena kemampuan vitamin C 

sebagai salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh 

terhadap senyawa oksigen reaktif dalam sel. Vitamin C 

sebagai bagian dari antioksidan sekunder mempunyai 

kemampuan untuk menangkal radikal bebas dengan 

bekerja sebagai donor elektron, sehingga dapat 

mengubah radikal bebas menjadi senyawa yang stabil 

(Winarsi, 2007:138). 

Pada kelompok perlakuan pemberian jus buah 

kersen(Muntingia calabura L.) dosis 0,325 

gr/grBBsudah menunjukan pengaruh yang baik pada sel 
ginjal, walaupun masih ditemukan nekrosis pada 

sebagian sel ginjal dengan prosentase 

kerusaknyaseluas53,56%. Pengaruh yang efektif terlihat 

pada pemberian jus buah kersen dengan dosis 0,65 

gr/grBB dan 1,3 gr/grBB. 

Pemberian jus buah kersen  pada dosis 

1,3gr/100grBB pada penelitian ini merupakan dosis 

yang paling efektif dalam meminimalkan dampak 

radikal bebas dari pemberian MSG. Pada dosis tersebut 

prosentase luas kerusakan sel ginjal menurun. 

Pemberian berbagai dosis jus buah kersen pada 

penelitian ini juga memberikan aktivitas antioksidan 
yang lebih baik daripada pemberian dosis vitamin C 

0,26mg/grBB sebagai kontrol positif. Semakin tinggi 

dosis jus buah kersen yang diberikan, semakin sedikit 

prosentase kerusakan sel ginjal mencit yang diinduksi 

MSG serta semakin efektif pula dalam memulihkan efek 

radikal bebas dari MSG tersebut. 

2. Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian 

sebagai Alternatif Materi Pembelajaran SMA 

Kelas XI Kurikulum 2013 

Ditinjau dari segi proses, penelitian ini sesuai 

dengan langkah-langkah metode ilmiah yaitu 
perumusan masalah, perumusan tujuan, penyusunan 

prosedur kerja, pelaksanaan penelitian, 

pengumpulan dan analisis data, pembahasan hasil 

penelitian dan penarikan kesimpulan. 

Laporan hasil penelitian berupa fakta, konsep, 

dan prinsip. Fakta yang dapat diungkap adalah 

Pemberian jus buah kersen dosis 0,325 gr/grBB/hari, 

dapat menambah berat badan mencit sebanyak 3,19 

gram, Jus buah kersen dosis 1,3 gr/grBB/hari dapat 

memperbaiki sel ginjal yang mengalami kerusakan 

akibat induksi MSG, Pemberian jus buah kersen 
dosis 1,3 gr/grBB/hari mampu memperbaiki 

prosentase kerusakan sel ginjal menjadi 33,13%.  

 Konsep yang dapat diungkap adalah sistem 

ekskresi manusia terdiri atas organ ginjal yang 

berperan dalam proses ekskresi sisa metabolisme 

tubuh dan pembentukan urin, organ ginjal tersusun 

atas berbagai macam sel seperti sel glomerulus, sel 

tubulus proksimal, sel tubulus distal, ansa henle, sel 

tubulus kolektifus, kelainan penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem ekskresi bisa disebabkan oleh 

infeksi virus, bakteri, dan zat-zat kimia dalam bahan 

tambahan makanan contohnya adalah MSG 
Prinsip yang dapat diungkap adalah kerusakan 

jaringan ginjal disebabkan oleh induksi MSG dan 

dapat diperbaiki dengan konsumsi jus buah kersen. 

Jus buah kersen mengandung vitamin C yang dapat 

mencegah kerusakan  sel akibat MSG. Vitamin C 

sebagai antioksidan bekerja dengan menghambat 
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radikal bebas yang ditimbulkan MSG, sehingga 

kerusakan jaringan dapat diminimalisir. 

Selanjutnya dilakukan analisis isi pada hasil 

penelitian untuk mengetahui potensi hasil penelitian 

menjadi alternatif materi pembelajaran biologi SMA 

kelas XI berdasarkan prinsip relevansi, konsistensi 

dan adequacy(Depdiknas, 2008 : 5). 

Berdasarkan prinsip relevansi, konsistensi, dan 

adequacy  maka hasil penelitian ini berpotensi 
sebagai alternatif materi pembelajaran biologi SMA 

kelas XI pada sub materi sistem ekskresi manusia 

kompetensi dasar 3.9 kurikulum 2013. 

 

Simpulan 

Dari uraian hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Jus buah kersen dapat mengurangi kerusakan sel 

ginjal mencit yang diinduksi MSG. 

2. Dosis jus buah kersen yang efektif untuk 

mengurangi kerusakan sel ginjal sebesar 

1,3gr/grBB  

3. Melalui pengkajian analisis potensi, proses dan 

hasil penelitian Pengaruh Jus Buah Kersen 
(Muntingia calabura L.) terhadap Gambaran 

Histopatalogik Ginjal Mencit(Mus musculus) yang 

Diinduksi Monosodium glutamat berpotensi 

sebagai materi pembelajaran SMA kelas XI. 
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