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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Neprolitiasis atau batu ginjal suatu penyakit dimana terbentuk atau 

terdapatnya batu dalam saluran kemih (kalkulus uriner) yang memiliki massa keras 

sama seperti batu yang terbentuk pada saluran kemih sehingga dapat menyebabkan 

pendarahan serta nyeri, dan tersumbantnya saluran kemih atau terjadi infeksi pada 

saluran kemih (Sjamsuhidrajat, 2004). Angka kejadian pada negara diwilayah Asia 

mengenai penyakit batu ginjal mencapai 1-5% dan ditemukan beberapa kasus pada 

negara-negara berkembang seperti India, Thailand, dan Indonesia dengan angka 

kejadian sebesar 2-15%. Di Indonesia sendiri, angka kejadian penyakit batu ginjal 

itu sendiri belum dapat diketahui secara pasti dan diperkirakan mencapai 170.000 

kasus per tahun (Buntaram et al., 2014). Laki-laki memiliki resiko penyakit batu 

ginjal lebih besar dari wanita. Masyarakat cenderung terkena penyakit batu ginjal 

pada usia mereka tua atau paruh baya (Pearle et al., 2015). Batu ginjal yang 

terbentuk rata-rata lebih dari 80% terdiri dari batu kalsium, baik kalsium oksalat 

ataupun kalsium fosfat, dan pembentuk lainnya terdiri dari asam urat, magnesium 

ammonium fosfat, xantin, sistin, dan komponen-komponen lainnya (Putra, 2006). 

beberapa faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal antara lain 

seperti faktor genetik, hiperkalsiuria, lingkungan, makanan, infeksi, obstruksi urin 

dll (Fauzi and Putra, 2016). 

Pengobatan batu ginjal dapat dilakukan dengan metode ESWL 

(Extracorporeal Shockwave Lithotrispy), medicamentosa, PCNL (Percutaneous 

Nephron Litholapaxy), bedah terbuka dll (Purnomo et al., 2010). Pada pasien 

dengan batu ginjal dapat diberikan obat xantin oksidase seperti allopurinol, dan zat 

alkalinisasi seperti kalium sitrat (Dave, 2018). Menurut Leslie (2018) manajemen 

pada batu ginjal dapat diberikan obat diuretik golongan thiazid. Pada metode 

ESWL, PCNL dan bedah terbuka memerlukan prosedur tambahan dan biaya sangat 

mahal serta dapat menyebabkan infeksi (Dave, 2018). Serta pada pengunaan obat 
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diuretik jangka panjang akan menyebabkan hipokalemia dan hiperkalsemia 

(Sweetman, 2009).  

Karena terdapatnya kelemahan pada pengobatan medis maka dapat 

digunakan pengobatan alternatif seperti obat tradisional, obat tradisional produk 

lokal yang ada di Indonesia contohnya seperti Batugin® elixir dan untuk luar negri 

contohnya seperti Cystone®. Tetapi obat tradisional Batugin® elixir termasuk 

golongan jamu dan belum dilakukan uji klinik dan toksisitasnya. 

Didaerah Madiun khsusnya Caruban nampu secara empiris digunakan 

sebagai pengobatan batu ginjal oleh masyarakat setempat. Menurut Dalimartha 

(2003) nampu dapat meningkatkan seks pada pria serta dapa mengatasi rasa pegal 

linu ataupun rasa kram dan rasa nyeri, sedangkan menurut Bensky et al. (2004) 

tanaman nampu dapat digunkan untuk nyeri bengkak karena cedera traumatis. 

Senyawa kimia yang terkandung pada nampu diantaranya adalah apigenin, asam 

linoleat, asam vanilat dll (Zeng et al., 2011). 

Pada penelitian kali ini dilakukan determinasi tanaman yang bertujuan 

mengetahui jenis tanaman secara detail dan lengkap serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dilakukan ekstraksi pada tanaman dengan 

metode maserasi konvensional yang dilakukan secara berulang. Penapisan 

fitokimia pada ekstrak etanol rimpang nampu bertujuan untuk membuktian bahwa 

rimpang nampu memliki aktivitas. Uji penghambatan pembentukan batu ginjal 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak nampu terhadap 

penghambatan batu ginjal secara in vivo dengan mengukur kadar kalsium pada 

ginjal tikus wistar yang diberikan induksi etilen glikol dan vitamin D3. Toksisitas 

yang diakibatkan etilen glikol dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal akibat 

adanya endapan kristal kalsium oksalat. Kalsium yang terbentuk pada ginjal 

mengakibatkan gagal ginjal permanen yang disertai nekrosis korteks akut akibat 

infark pada nefron. Etilen glikol mengakibatkan hiperoksaluria dan dapat 

menginduksi kerusakan pada tubular renal dan nefrolitiasis kalsium oksalat (Cox et 

al., 2004). Instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 

spektrofotometer serapan atom (Mentari, 2017). Uji penghambatan batu ginjal pada 

tikus wistar digunakan berbagai macam konsentrasi ekstrak etanol rimpang nampu 

dan Cystone® sebagai kontrol positif. Dari hasil penghambatan pembentukan batu 
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ginjal pada tikus wistar akan didapatkan data rasio ginjal tikus dan kadar kalsium 

ginjal tikus. Data yang didapat akan diolah secara statiska untuk mengetahui 

signifikasi dari data yang didapat. 

Belum terdapatnya penelitian sebelumnya tentang aktivitas ekstrak etanol 

rimpang nampu sebagai penghambatan pembentukan batu ginjal pada tikus wistar 

dan untuk membuktikan pengalaman empiris dari masyarakat Madiun khususnya 

Caruban, maka penulis akan melakukan penelitian untuk membuktikan aktivitas 

ekstrak etanol rimpang nampu (Homalomena occulta) sebagai penghambatan 

pembentukan batu ginjal pada tikus wistar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak etanol rimpang nampu (Homalomena occulta) 

sebagai peluruh batu ginjal pada tikus wistar dengan induksi etilen glikol dan 

vitamin D3? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol rimpang nampu 

(Homalomena occulta) sebagai peluruh batu ginjal pada tikus wistar dengan induksi 

etilen glikol dan vitamin D3. 

 

1.4 Hipotesis 

Ekstrak etanol rimpang nampu (Homalomena occulta) memiliki potensi 

sebagai peluruh batu ginjal pada tikus wistar dengan induksi etilen glikol dan 

vitamin D3. 

 

1.5 Manfaat 

Hasil yang didapat pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada penderita batu ginjal tentang efek pemberian ekstrak etanol 

rimpang nampu (Homalomena occulta) yang dapat meluruhkan batu ginjal, 

sehingga dapat digunakan untuk pengobatan dan juga dapat sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terutama 

dalam bidang kesehatan untuk memanfaatkan obat tradisional dalam masyarakat. 


