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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena menjadi faktor dalam menunjang segala aktifitas hidup seseorang. 

Tapi terkadang banyak orang yang mengabaikan kesehatannya dan menganggap 

remeh akibat dari pola dan gaya hidup yang semaunya. Sehingga segala aktifitas 

inilah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan memaksa kita untuk lebih 

meningkatkan derajat kesehatan dengan upaya menanggulangi berbagai penyakit 

atau ganguan kesehatan yang mungkin timbul. 

Pemerintah tidak lepas tangan dengan melihat kondisi masyarakatnya yang 

kurang perduli dengan masalah kesehatannya. Upaya pemerintah dalam 

mewujudkan masyarakat sehat seperti yang tertuang dalam UUD 1945, yakni 

adanya tujuan sehat nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan 

Departemen Kesehatan untuk mewujudkan visinya yaitu “memandirikan 

masyarakat untuk hidup sehat” dengan misi “membuat masyarakat sehat” (Depkes 

RI, 2009).  

Gaya hidup yang tidak sehat dan aktivitas keseharian bisa mempengaruhi 

kesehatan. Faktor inilah yang membuat timbulnya berbagai penyakit semakin 
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meningkat misalnya jantung, kanker, stroke, hipertensi, gangguan ginjal dan 

penyakit lainnya.   

Ginjal yang merupakan salah satu organ yang mempunyai peranan sangat 

penting bagi tubuh manusia. Karena ginjal berperan dalam upaya 

mempertahankan sistem keseimbangan tubuh, mengatur keseimbangan air, 

pengaturan konsentrasi garam dalam darah dan kelebihan garam. Bila fungsi 

ginjal sebagai alat penyaring dan pembersih darah terganggu, bisa berakibat 

kerusakan pada ginjal. Obat-obat yang dapat menghambat fungsi tubulus ginjal 

telah digunakan secara meluas pada pengobatan gangguan tersebut. Salah satu 

cara untuk pengobatan gangguan tersebut yaitu dengan cara pengobatan dengan 

obat diuretik (Pearce, 2002).  

Diuretik adalah zat-zat yang bermanfaat meningkatkan produksi urin oleh 

ginjal. Pemakaian diuretik yang paling penting adalah untuk udema dengan jalan 

mengeluarkan cairan edema dan elektrolit sehingga volume cairan ektra seluler 

kembali normal. Obat diuretik yang sudah meluas di masyarakat menimbulkan 

efek samping gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama ion Natrium 

dan Kalium. Kedua ion ini banyak yang diekskresikan, sehingga bisa 

menimbulkan hiponatrinemia dan hypokalemia (Rustam, 2006). Salah satu 

alternatif yang bisa dilakukan yakni dengan cara pengobatan tradisional.  

Buah sukun (Artocarpus altilis) merupakan salah satu jenis tanaman obat 

yang memiliki efek diuretik yang disebabkan oleh bahan-bahan yang aktif 

dikandungannya. Kandungan dalam buah sukun (Artocarpus altilis) adalah 

kalsium, kalium, riboflavin, dan niasin (Adeleke, 2010). Salah satu dari bahan 
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aktifnya yang diketahui dapat mendukung efek diuretik sari buah sukun adalah 

kadar kalium yang tinggi. Tingginya kadar kalium dapat merangsang timbulnya 

diuretik karena kalium merupakan bagian dari elektrolit tubuh yag bersifat 

mengikat air, bila kadar kaliumnya tinggi dalam ginjal maka akan meningkatkan 

jumlah air yang dikeluarkan melalui ginjal (Rosidah, 2007). 

Eksperimen tentang “penetapan kadar kalium pada larutan daun sukun 

(artocarpus altilis) segar dan kering. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa antara daun sukun segar dan kering mengandung kadar kalium tinggi dan 

tidak mempunyai perbedaan walaupun telah dilakukan pemanasan dan 

pengeringan tidak mempengaruhi kadar kalium yang ada (Mairina, 2011).  

Berdasarkan eksperimen, peneliti mencoba menganalisis pada buah sukun 

untuk mengetahui kandungan kalium yang ada pada buah sukun. Setelah 

melakukan analisis kandungan kalium pada buah sukun terdapat kadar kalium 

sebanyak 144,055 mg/100 ml bahan. Kadar kalium tersebut digunakan dalam 

studi pendahuluan dengan memanfaatkan buah sukun untuk mengetahui aktivitas 

diuretik pada tikus jantan. Dengan berbagai rentang dosis yang diberikan yakni 5 

ml, 10 ml, dan 15 ml bahan yang digunakan menunjukkan bahwa  pada dosis 5 ml 

hasil perlakuan tidak jauh beda dengan  perlakuan kontrol. Sedangkan hasil 

maksimal terlihat pada dosis 10 ml hal tersebut terlihat dari jumlah eksresi yang 

dikeluarkan yakni urin  jauh lebih banyak dibandingkan dengan dosis perlakuan 

lainnya. Sebaliknya pada dosis 15 ml terjadi penurunan ekskresi urin.  

Beranjak dari hasil tersebut maka untuk eksperimen sesungguhnya akan 

menggunkan rentang dosis 6 ml, 8 ml,10 ml, dan 12 ml dan diharapkan bahwa 
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dari keempat perlakuan dosis tersebut salah satu akan menunjukkan aktivitas 

diuretik yang tinggi yakni mengalami peningkatan volume urin. Penelitian ini 

akan dikembangkan sebagai sumber balajar dalam perencanaan sumber belajar 

biologi SMA Kelas XI, yang terkait pada kompetensi inti yaitu memahami, 

menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dengan kompetensi dasar 

yaitu mengaitkan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang 

dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan membandingkannya dengan  

hewan ikan dan serangga. 

Berdasarkan dari pernyataan dan latar belakang di atas peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang pengaruh buah sukun terhadap aktivitas diuretik 

pada tikus putih jantan dengan penelitian berjudul Pengaruh Sari Buah Sukun 

(Arthocarpus altilis) Terhadap Aktivitas Diuretik Tikus Putih Jantan (Rattus 

norvegicus) Sebagai Perencanaan Sumber Belajar Biologi SMA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut yaitu: 
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1. Adakah pengaruh pemberian sari buah sukun (Arthocarpus altilis) terhadap 

aktivitas diuretik tikus putih jantan (Rattus norvegicus)? 

2. Berapakah dosis yang optimal dari 6ml, 8ml, 10ml, dan 12ml sari buah 

sukun (Arthocarpus altilis) terhadap aktivitas diuretik tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus)? 

3. Bagaimanakah proses dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dalam perencanaan pembelajaran Biologi SMA dengan 

materi sistem ekskresi pada manusia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut yaitu: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian sari buah sukun (Arthocarpus 

altilis) terhadap aktivitas diuretik tikus putih jantan (Rattus norvegicus). 

2. Mengetahui dosis yang paling optimal dari 6ml, 8ml, 10ml, dan 12ml sari 

buah sukun (Arthocarpus altilis) terhadap aktivitas diuretik tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus)? 

3. Mengetahui proses dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

perencanaan sumber belajar biologi SMA materi sistem eskresi manusia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritik penelitian ini memberikan informasi ilmiah kepada para 

akademis tentang manfaat buah sukun (Artocarpus altilis) terhadap 

peningkatan aktivitas diuretik.  

2. Penelitian ini memberikan informasi ilmiah kepada para akademis tentang 

kandungan aktif yang terkandung dalam buah sukun yang dapat di jadikan 

sebagai pengobatan tradisional diuretik. 

3. Bagi dunia pendidikan manfaat penelitian ini dapat memberikan sumber 

belajar baru terhadap pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran biologi 

SMA sistem ekskresi. 

4. Secara amplikatif penelitian ini memberikan informasi dan inovasi kepada 

masyarakat bahwa sari buah sukun (Artocarpus altilis) dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif pegobatan tradisional. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya penelitian ini, maka perlu diberikan 

batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Tanaman sukun yang digunakan dalam penelitian ini buah sukun yang 

masih muda dan diperoleh di Desa Tegal Gondo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. 

2. Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus putih jantan dengan berat 

badan berkisar 100-150 gr,  umur tikus berkisar 2-3 bulan dan diperoleh dari 
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membeli di pusat penangkaran tikus bapak Purnomo di Desa Sengkaling 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang.  

3. Rentang dosis sari buah sukun pada penelitian ini didasarkan dari hasil studi 

pendahuluan yaitu menggunakan 6ml/kgBB, 8ml/kgBB, 10ml/kgBB, 

12ml/kgBB. 

4. Aktivitas Diuretik yang diamati meliputi pengamatan fisik urin yaitu 

peningkatan volume urin. 

 

1.6 Definisi Istilah  

1. Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan efek suatu hal 

terhadap yang lain (Poerwadarminta, 2003). 

2. Dosis adalah kuantitas yang harus diberikan pada satu waktu, seperti jumlah 

pengobatan tertentu (Dorland, 1998). 

3. Sari Buah merupakan hasil pengepresan buah yang sudah disaring. 

Pembuatan sari buah terutama dituukan untuk meningkatkan ketahanan 

simpan serta daya guna buah-buahan. Pembuatan sari buah dari tiap-tiap 

jenis buah meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi prinsipnya sama 

(Kemenristek RI, 2010).  

4. Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran urin 

(diuresis) melalui kerja langsung terhadap ginjal (Tjay dan Rahardja, 2002). 

5. Sumber Belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, 

yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar (Sadiman, 

2004). 


