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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Nampu 

2.1.1 Klasifikasi Nampu  

Berdasarkan klasifikasi dari nampu (Homalomena occulta) adalah sebagai 

berikut : 

Subdivisi  : Angiospermae 

Familia : Araceae 

Genus : Homalomena 

Species  : Homalomena occulta (Lour.) Schott (anonim, 2013) 

 

2.1.2 Nama Daerah Nampu 

Homalomena occulta tersebar di berbagai tempat di Indonesia dan masing-

masing daerah yang berada di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda juga 

seperti cariyang bodas, cariyang beureum (Sunda) dan juga sebutan nampu ataupun 

nyampu dari Jawa tengah (Dalimartha,2003). 

 

2.1.3 Morfologi dan Penyebaran 

Nampu merupakan tanaman liar yang dapat ditemukan tumbuh di daerah 

pegunungan, pinggiran sungai, daaerah yang berada di tepi danau, atau dapat juga 

ditanam sebagai tanaman hias dengan tempat yang terlindungi. Tanaman nampu 

merupakan tanaman terna yang memiliki usia hidup yang lama dengan mempunyai 

Gambar 2.1 Tanaman Nampu 
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tinggi tanaman antara 50-100 cm, memiliki bentuk batang bulat dan tidak berkayu, 

dengan warna ungu sampai kecoklatan, memiliki ripang yang memanjang. Nampu 

memiliki daun tunggal dengan tangkai yang panjangnya antara 50-60 cm dengan 

bentuk bulat dan berdaging. Bentuk dari daun tanaman nampu seperti bangun 

jantung dengan ujung daun berbentuk runcing, dengan pangkal rompang, tepi 

bagian daun rata, pada bagian kedua permukaan daun yang licin, memiliki 

pertulangan yang menyirip, memiliki panjang daun antara 70-90 cm dengan lebar 

daun 20-35 cm dan berwarna hijau tua pada bagian daun. Tanaman nampu juga 

memiliki bunga majemuk dengan warna bunga ungu dan memiliki bentuk bongkol 

yang tumbuh berada pada ketiak daun, memiliki kelamin dua dengan panjang bunga 

15-30 cm dengan tangkai bunga berwarna ungu. Terdapapat buah buni memiliki 

bentuk bulat, kecil dan memiliki warna merah. Biji panjang, kecil dengan warna 

cokelat (Dalimartha,2003). 

 

2.1.4 Kandungan Kimia Nampu 

Rimpang nampu mengandung beberapa senyawa yg memiliki efek dalam 

bidang pengobatan senyawa-senyawa yang terkandung pada rimpang nampu antara 

lain seperti saponin, flavonoid, tannin dan polifenol. Pada bagian daun nampu 

mengandung senyawa antara lain saponin dan flavonoid (Dalimartha,2003). 

Selain mengandung senyawa tersebut pada rimpang nampu juga mengandung 

beberapa senyawa minyak esensial 0,79% dengan warna kuning dan memiliki bau 

yang khas. Senyawa utama yang terkandung dalam rimpang nampu antara lain 

linalool, terpinen-4-ol, cedrenol, saussurea lactone, δ-cadinol, α-ter-pineol, 

eremophilene, dan moslane. Semua senyawa ini adalah senyawa utama pada 

tanaman rimpang nampu (Zhou et al., 1991). 

 

2.1.4.1 Senyawa flavonoid 

Senyawa flavonoid adalah senyawa yang memiliki struktur unit yang diturunkan 

dari C6-C3 (fenil-propana) dan sumber dari flavonoid adalah dari asam sikamat (via 

fenilamin) dan C6 yang diturankan dari jalur poliketida (Heinrich et al., 2005). 

Flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol pada tanaman dan tersebar luas 

dengan berbagai konsentrasi. Hanya sekitar 0,25% kandungan flavonoid terdapat 



6 

 

 

pada tanaman, komponen ini biasanya terdapat dalam keadaan terkonjugasi dengan 

senyawa gula aau dalam keadaan terikat (Winarsi, 2007). Sesuai jalur 

biosintesisnya flavonoid di sintesis melalu dua jalur yang pertama berasal dari jalur 

asetat malonat dan kedua berasal dari jalur sikhimat. Berdasarkan dari struktur 

flavonoid terdapat beberapa macam jenis dari flavonoid yaitu kalkon, flavan, 

flavanol, flavanon, flavanonol, flavon, flavanon, antosianidin, auron (Endarini, 

2016). Fragmen poliketida disusun dari beberapa molekul antara lain malonil-KoA 

yang tergabung antara unit C6-C3 sebagai KoA tioester dimana digunakan untuk 

pembentukan unit awal triketida. Unit awal dari triketida oleh enzim kalkon sintase 

mengalami siklisasi yang kemudian membentuk gugus kalkon pada flavonoid. 

Setelah itu terbentuk cincin paranon yang terjadi akibat siklisasi dimana inti 

tersebut mengandung flavanon. Flavanon tersebut dapat teroksidasi dan 

menghasilkan gugus flavon, atau juga dapat terhidrolisis dan membentuk gugus 

flavanol. Flavanol yang teroksidasi akan membentuk atau menghasilkan senyawa 

antosianin yang memberika warna biru terang pada bagian tanaman terutama bunga 

dan warna anggur merah gelap (Heinrich et al., 2005).  

 

 

 

Flavonoid pada tubuh berfungsi sebagai antioksidan yang akan mencegah 

terjadinya stress oksidatif pada ginjal dengan cara meningkatkan sintesis 

gluthatione (GSH) sehingga ROS yang terbentuk terperangkap akibat GSH yang 

mendonorkan atom H pada radikal bebas sehingga menjadi tidak reaktif (Mentari, 

2017). Menurut Silalahi (2006) pada flavonoid memiliki efek antioksidan, senyawa 

ini memiliki gugus hidroksil yang akan menangkap radikal bebas. Karena adanya 

sifat reduktor maka flavonoid bertindak sebagai donor hidrogen pada radikal bebas. 

Gambar 2.2 Struktur Flavonoid 
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Selain memiliki efek antioksidan, flavonoid memiliki efek lain seperti 

antitrombotik, hepatoprotektif, antiinflamasi dan antivirus (Winarsi, 2007). 

 

2.1.4.2 Senyawa Apigenin 

Apigenin merupakan flavon tanaman yang terbentuk secara alami, umumnya 

banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, diakui sebagai flavonoid bioaktif 

yang terbukti memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan dan antikanker (Shukla and 

Gupta, 2010). Apigenin memiliki rumus molekul C15H10O5 dengan berat molekul 

270,24 g/mol. Apigenin memiliki titik leleh antara 345-350°C (Anonim, 2004).  

Apigenin telah dilaporkan sebagai inhibitor kompetitif potensial xanthine 

oxidase (XO) dan menunjukkan aktivitas penghambatan yang sebanding dengan 

allopurinol (Su et al., 2015). 

 

2.1.4.3 Senyawa Terpen 

Senyawa terpen atau terkadang yang biasa disebut dengan senyawa isoprena 

karena memiliki motif pada strukturnya yang berulang-ulang (unit C5) terpen 

terbagi dalam beberapa kelompok diantaranya monoterpen dengan unit atom C10 

seskuiterpen dengan unit atom C15, diterpen dengan unit atom C20 triterpen dan 

steroid dengan atom C30 dan tetraterpen dengan unit atom C40 (Heinrich et al., 

2005). 

 

 

 

2.1.5 Manfaat Nampu 

Beberapa manfaat yang diberikan oleh tanaman nampu dimana rimpang 

nampu dapat mengatasi berbagai penyakit seperti sindrom sumbatan angina lembab 

dimana dengan gejala seperti perasaan dingin, sakit di pinggang bawah dan bagian 

lutut, serta dapat mengatasi rasa keram dan kebas di tungkai bagian bawah. Selain 

Gambar 2.3 Struktur Terpen 
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itu tanaman nampu dapat digunakan untuk mengatasi rematik, pegal linu, pegal linu 

setelah melahirkan dan dapat meningkatkan nafsu seks dari pria (Dalimartha,2003). 

Menurut Bensky et al. (2004) tanaman nampu dapat digunakan sebagai 

menghilangkan kelembapan angin, dapat digunakan untuk memperkuat urat dan 

tulang untuk obstruksi seperti nyeri, kejang, mati rasa. Tanaman nampu ini juga 

berkhasiat untuk nyeri bengkak karena cedera traumatis. 

 

2.2 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah salah satu teknik pemisahan senyawa kimia yang terkandung 

didalam tanaman dengan cara menarik atau lebih komponen senyawa (analit) dari 

suatu tanaman menggunakan satu pelarut atau pelarut campuran yang sesuai (Leba, 

2017). 

Ekstrak merupakan sediaan dalam bentuk kental yan didapatkan dengan cara 

mengekstraksi senyawa-senyawa aktif yang terkandung pada simplisia baik nabati 

maupun hewani dengan menggunkana pelarut-pelarut yang sesuai, yang setelah itu 

seluruhnya atau hampir seluruhnya pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Depkes RI, 2000). 

Maserasi adalah salah satu cara ekstrasi dari tanaman dimana proses 

pengekstrakan dari simplisia dengan cara perendaman pada pelarut dapat dilakukan 

denga pengocokan ataupun dengan pengadukan pada suhu ruang. Proses ini 

digunakan untuk mencapai suatu kesetimbangan. Maserasi kinetik yaitu maserasi 

yang dilakukan dengan bantuan pengadukan secara kontinu (terus-menerus). 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan atau penambahan pelarut pada filtrat 

pertama dari maserasi sebelumnya, dan seterusnya sampai semua senyawa 

terekstrak dalam pelarut (Depkes RI, 2000). 

Maserasi diambil dari bahasa latin yaitu Macerace yaitu mengairi dan 

melunakkan. Maserasi adalah cara ekstraksi yang sederhana. Dasar pada maserasi 

ialah kandungan simplisia dari sel yang telah rusak akan melarut, yang terbentuk 

pada waktu penghalusan, ekstraksi secara difusi pada bahan kandungan bahan pada 

sel yang utuh. Setelah waktu maserasi selesai, maka keseimbangan telah tercapapai 

dengan ditandainya bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel telah berpindah 
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ke dalam cairan sehingga proses difusi akan berakhir. Dilakuakn pengocokkan 

secara berulang-ulang selama maserasi atau proses perendaman. Upaya yang 

dilakukan menjamin keseimbangan bahan ekstraksi akan terjadi lebih cepat di 

dalam cairan. Sedangkan pada keadaan diam proses maserasi akan menyebabkan 

penurunan perpindahan bahan aktif. Secara teoritis pada perlakuan maserasi tidak 

mungkin terjadinya ekstraksi absolut. Hasil yang didapat akan semakin besar 

apabila digunakan perbandingan simplisia lebih besar dari pada cairan 

pengekstraksi (Voight, 1994). 

Kerugian dari maserasi adalah pengerjaan yang lama dan penyaringan kurang 

sempurna. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengulangan 

penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan 

seterusnya (Depkes RI, 2000; Depkes RI, 1995). 

 

2.3 Ginjal 

Ginjal merupakan kelenjar yang terletak pada bagian belakang rongga 

abdomen atau kavum abdominalis pada belakang rongga peritoneum dikedua sisi 

vertebra lumbalis III, dan melekat langsung pada bagian dinding belakang abdomen 

(Syaifuddin, 2006). Ginjal kanan memiliki posisi lebih rendah daripada ginjal 

sebelah kiri akibat adanya hati pada bagian tersebut. Pada saat inspirasi, kedua 

ginjal tertekan kebawah akibat dari kontraksi diafragma (Guyton, 1995; 

O’callaghan, 2007). Umumnya setiap ginjal orang dewasa memiliki ukuran panjang 

10 cm, lebar 5,5 cm dan 3 cm pada sisi sempit dengan berat pada umumnya 

mencapai 150 gram (Muttaqin dan Sari, 2011).  

Ginjal memiliki beberapa lapisan dimana lapisan luar disebut dengan korteks, 

lapisan tengah disebut dengan medulla, dan lapisan dalam yang terdiri oleh kaliks 

dan pelvis (Stoller, 2008). Ginjal memiliki beberapa fungsi terutama dalam 

menjalankan fungsi vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah pada 

tubuh dengan cara mengeliminasi zat terlarut dan air secara selektif (Price and 

Wilson, 2005). Sedangkan menurut Syaifuddin (2006) fungsi pada ginjal yang 

paling penting adalah menyaring plasma dan memindahkan zat dengan kecepatan 

bervariasi sesuai kebutuhan tubuh. Setelah itu ginjal akan mengeliminasi zat yang 
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tidak diperlukan melalui urin, sedangkan zat yang dibutuhkan akan diabsorbsi 

kembali kedalam darah. 

 

2.4 Batu Ginjal 

 

 

2.4.1 Definisi Batu Ginjal 

Batu ginjal atau nefrolitiasis adalah kelainan terdapatnya suatu batu pada 

pelvis atau kaliks ginjal atau juga kristal yang terbentuk menyerupai batu di dalam 

ginjal. Jika kristal atau massa yg terbentuk pada daerah saluran kemih maka disebut 

dengan urolitiasis (Purnomo, 2003).  

 

 

 

Batu ginjal biasanya terbentuk pada bagian tubuli ginjal kemudian berada 

pada kaliks, infundibulum, pelvis ginjal, dan dapat mengisi seluruh kaliks serta 

Gambar 2.4 Anatomi Ginjal 

Gambar 2.5 Letak Batu Ginjal 
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pelvis ginjal. Terdapatnya batu yang mengisi bagian pielum dan lebih dari dua 

kaliks ginjal akan memberikan gambaran seperti bentuk tanduk rusa dan disebut 

sebagai staghorm (Muttaqin dan sari, 2011). Beberapa faktor yang menyebabkan 

terbentuknya batu ginjal antara lain yaitu faktor interinsik dan fator eksterinsik. 

Faktor interinsik meliputi umur, jenis kelamin, dan keturunan sedangkan faktor 

eksterinsiki meliputi kondisi geografis, iklim, pola makan, zat yang terkandung 

pada urin, dan pekerjaan (purnomo, 2003).  

2.4.2 Etiologi Batu Ginjal 

Terbentuknya batu pada saluran kemih dapat disebabkan karena air kemih 

yang jenuh oleh garam-garam yang membentuk kristal atau batu dapat juga karena 

menurunnya penghambat pembentuk batu pada air kemih. Lebih kurang 80% batu 

terdiri dari kalsium, sedangkan sisanya terbentuk dari asam urat, sistin, magnesium 

ammonium fosfat (batu infeksi), xantin, sistein, dan batu jenis lainnya (Sja’bani, 

2006; Puromo, 2011).  

Menurut Brunner dan Sudarth (2003) dan Nurlina (2008) terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi pembentukan batu pada saluran kemih antara lain : 

a. Faktor endogen yang meliputi faktor genetik pada, hiperkalsiuria, 

hiperoksalouria dan hipersistinuria. 

b. Faktor eksogen meliputi faktor lingkungan, infeksi, pekerjaan, makanan dan 

kejenuhan mineral dalam air minum 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya batu pada saluran 

kemih seperti infeksi, statis, dan obstruksi urin, keturunan, jenis kelamin, ras, suhu, 

makanan, pekerjaan dan air minum.  

Sedangkan menurut Muttaqin dan Sari (2011) faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya batu saluran kemih sebagai berikut : 

a. Hiperkalsiuria merupakan kelainan pada metabolik yang berhubungan dengan 

gangguan usus yang menigkatkan absorbsi kalsium yang berkaitan dengan 

kelebihan diet kalsium sehingga mekanisme penyerapan kalsium sangat aktif, 

beberapa berhubungan dengan tidak mampunyai tubulus ginjal untuk 

menyerap kembali kalsium dalam filtrat glomerulus yaitu akibat ginjal 

kebocoran hiperkalsiuria 
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b. Pelepasan ADH (Antidiuretik Hormon) menurun sehingga terjadinya 

peningkatan konsentrasi, kelarutan, dan pH urin 

c. Waktu yang dibutuhkan kristal terbentuk dalam urin yang dipengaruhi oleh 

mobilisasi rutin 

d. Gangguan yang terjadi pada reabsorbsi ginjal dan aliran urin 

e. Infeksi saluran kemih (ISK) 

f. Kurangnya konsumsi air dan diet yang mengandung komponen tinggi zat 

pembentuk batu 

g. Idiopatik.  

2.4.3 Patofisiologi Batu Ginjal 

Menurut Sja’bani (2006) terbentuknya batu kristal kalsium oksalat pada 

ginjal terdapat beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Teori Intimatriks 

Terbentuknya batu saluran kemih pada teori intimatriks memerlukan substansi 

organik sebagai inti. Substansi-substansi ini terdiri dari mukoprotein A dan 

mukopolisakarida yang dapat mempermudah kristalisasi dan agregasi pembentukan 

batu. 

b. Teori Supersaturasi 

Terbentuknya batu saluran kemih akibat terjadi kejenuhan substansi 

pembentuk batu dalam urin contohnya seperti, kalsium oksalat, sistin, santin, asam 

urat sehingga mempermudah pembentukan batu. 

c. Teori Presipitasi-Kristalisasi 

Terbentuknya batu saluran kemih akibat adanya perubahan pH sehingga dapat 

mempengaruh solubilitas substansi dalam urin. Urin dengan sifat asam dapat 

mengendapkan sistin, santin, dan garam urat, sedangkan pada urin dengan sifat 

alkali dapat mengendapkan garam-garam fosfat 

d. Teori Berkurangnya Faktor Penghambat 

Terbentuknya batu saluran kemih dapat terjadi akibat menurun atau 

berkurangnya faktor penghambat seperti peptida fosfat, pirofosfat, polifosfat, sitrat 

magnesium, asam mukopolisakarida sehingga dapat mempermudah pembentukan 

batu saluran kemih. 
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2.4.4 Jenis-jenis Batu Ginjal 

Jenis-jenis batu ginjal yang dapak terbentuk pada tubuh antara lain sebagai 

berikut : 

a. Batu kalsium 

Batu ini merupakan jenis paling banyak pada penderita batu ginjal, batu ini 

mengandung kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau keduanya. Dengan hampir 

dijumpai pada setiap penderita yaitu kurang lebih 70%-80% dari seluruh batu 

saluran kemih (Purnomo, 2003). 

1) Beberapa ciri-ciri yang dimiliki batu kalsium oksalat antara lain dengan bentuk 

keras, memiliki warna coklat tua, berbentuk seperti murbei, umumnya terdiri 

atas kalsium oksalat monohidarat dan kalsium oksalat dihidrat (Purnomo, 

2003). 

2) Beberapa ciri-ciri yang dimiliki batu kalsium fosfat, seperti batu lunak, dengan 

warna agak keputihan, licin pada bagian batu dan bercampur dengan beberapa 

komponen dari pembentuk batu ginjal yang lain (Purnomo, 2003). 

Menurut O’Challaghan (2006), faktor yang mempengaruhi terbentuknya batu 

kalsium pada ginjal antara lain seperti faktor predisposisinya adalah volume urin 

rendah, kadar kalsium urin yang tinggi, oksalat urin tinggi, dan sitrat urin yang 

rendah. Menurut Purnomo (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya batu kalsium antara lain :  

1) Hiperkalsiuria yaitu terdapatnya kadar kalsium dalam urin lebih dari 250-300 

mg/24 jam. 

2) Hiperoksaluri merupakan terdapatnya eksresi oksalat pada urin yang melebihi 

45 gram per hari. Hal ini dapat terjadi akibat pasien yang banyak 

mengkonsumsi makanan yang mengandung oksalat dalam jumlah besar 

seperti: teh, kopi, minuman soft drink, kokoa, arbei, jeruk sitrun, dan sayuran 

berwarna hijau seperti bayam. 

3) Hiperurikosuria merupakan kadar asam urat pada urin melebihi 850 mg/24 jam.  

4) Hipositraturia pada urin, sitrat akan bereaksi dengan kalsium oksalat dan 

membentuk kalsium sitrat yang akan menghalangi ikatan antara kalsium 

dengan oksalat ataupun fosfat. Hal ini dapat terjadi karena ikatan antara 
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kalsium dengan sitrat lebih mudah larut dibandingkan antara kalsium dan 

oksalat. 

5) Hipomagnesiuria peran magnesium akan bertindak sebagai penghambat 

pembentukan kalsium oksalat, karena magnesium akan mengikat oksalat 

menjadi magnesium oksalat sehingga menghalangi ikatan antara kalsium 

dengan oksalat. 

b. Batu struvit memiliki ciri-ciri antara lain batu ini apabila dalam keadaan murni 

berada di ginjal tanpa struktur komponen batu yang lain maka tidak akan 

terlihat atau nampak pada rontgen. Batu ini berbentuk seperti koral atau batu 

rusa. Terbentuknya batu struvit terjadi akibat infeksi dari bakteri yang 

menguraikan ureum (Purnomo, 2003). 

c. Batu asam urat memiliki ciri-ciri dengan konstituen yang keras, memiliki 

warna kuning coklat, licin dan tidak tampak pada foto rontgen (Purnomo, 

2003). 

d. Jenis-jenis lain. Jenis batu yang belum disebutkan ini adalah sistin, xantin, 

triamterene dan batu silikat semua batu-batu ini sangat jarang ditemui pada 

penderita penyakit batu saluran kemih. Batu sistin dapat terbentuk akibat 

kelainan dari metabolisme. Batu ini memiliki warna kuning muda, licin, 

berlemak jika di raba, terlihat pada foto toraks tetapi jika masih kecil tidak 

tampak pada foto toraks (Purnomo, 2003). 

 

2.4.5 Pentalaksanaan Batu Ginjal 

Batu yang sudah menimbulkan masalah pada saluran kemih secepatnya harus 

dikeluarkan agar tidak menimbulkan penyulit yang lebih berat. Indikasi untuk 

melakukan tindakan atau terapi pada BSK adalah jika batu telah menimbulkan 

obstruksi, infeksi, atau harus diambil karena sesuatu indikasi sosial. Batu dapat 

dikeluarkan dengan cara medikamentosa, dipecahkan dengan ESWL 

(Extracorporeal Shockwave Lithotripsy), melakukan tindakan endourologi, bedah 

laparoskopi, atau pembedahan terbuka (Purnomo et al., 2010): 

a. ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy) 

Alat ESWL adalah pemecah batu yang digunakan untuk memecah batu ginjal, 

batu ureter proksimal, atau batu kandung kemih tanpa melalui tindakan invasif dan 



15 

 

 

tanpa pembiusan. Batu dipecah menjadi fragmen kecil sehingga mudah dikeluarkan 

melalui saluran kemih. Tidak jarang pecahan batu yang sedang keluar menimbulkan 

perasaan nyeri kolik dan menyebabkan hematuria. 

b. Endourologi 

Tindakan endourologi adalah tindakan invasif minimal untuk mengeluarkan 

batu saluran kemih, yaitu berupa tindakan memecah batu dan mengeluarkannya dari 

saluran kemih melalui alat yang dimasukkan langsung ke dalam saluran kemih. Alat 

itu dimasukkan melalui uretra atau melalui insisi kecil pada kulit (perkutan). Proses 

pemecahan batu dapat dilakukan secara mekanik, dengan, memakai egi hidrolik, 

energi gelombang suara, atau dengan energi laser. Beberapa tindakan endourologi 

itu adalah : 

1) PCNL (Percutaneous Nephron Litholapaxy) 

Yaitu mengeluarkan batu yang berada dalam saluran ginjal, dengan cara 

memasukkan alat endoskopi ke sistem kalises melalui insisi pada kulit. Batu 

kemudian dikeluarkan atau dipecah terlebih dahulu menjadi fragmen-fragmen 

kecil. 

2) Litotripsi 

Yaitu memecah buli-buli (kandung kemih) atau batu uretra dengan 

memasukkan alat pemecah batu (litotriptor) ke dalam buli-buli. Pemecahan batu 

dikeluarkan dengan evakuator elik. 

3) Ureteroskopi atau Uretero-renoskopi 

Yaitu memasukkan alat ureteroskopi per-uretram guna melihat keadaan ureter 

atau sistem pelo-kaliks ginjal. Dengan memakai energi tertentu, batu yang berada 

di dalam ureter maupun sistem pelvikalises dapat dipecah melalui tuntunan 

ureteroskopi/ureter. 

4) Ekstraksi Dormia 

Yaitu mengeluarkan batu ureter dengan menyaringnya dengan alat keranjang 

dormia. 

c. Bedah Laparoskopi 

Pembedahan laparoskopi untuk mengambil batu saluran kemih saat ini sedang 

berkembang. Cara ini banyak dipakai untuk mengambil batu ureter. 

d. Bedah Terbuka 
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Di klinik atau rumah sakit yang belum mempunyai fasilitas yang memadai 

untuk tindakan endourologi, laparoskopi, maupun ESWL, maka pengambilan batu 

saluran kemih masih dilakukan melalui pembedahan terbuka. Pembedahan terbuka 

antara lain adalah pielolitotomi atau nefrolitotomi, ureterolithotomi, 

vesicolithotomi, uretholithotomi, dan nefrektomi. 

e. Medikamentosa 

Terapi medikamentosa ditujukan untuk batu yang kurang dari 5 mm, karena 

diharapkan batu dapat keluar spontan. Terapi yang diberikan bertujuan untuk 

mengurangi nyeri, memperlancar aliran urin dengan pemberian diuretikum, dan 

minum banyak supaya mendorong batu keluar dari saluran kemih. 

Beberapa golongan obat yang digunakan dalam pengobatan batu ginjal antara 

lain : 

1) Xantin Oksidase 

Xantin oksidase adalah enzim yang memiliki peran peran penting dalam 

mengkatalisis hidroksil dari hipoxantin yang diubah menjadi xantin dan xantin 

menjadi asam urat. Selain itu, xantin oksidase juga berperan dalam menghasilkan 

radikal bebas hidroksil dan hydrogen peroksida yang dapat menambah atau 

memulai tekanan oksidatif (Hille and Massey, 1981). Xantin oksidase digunakan 

dalam pengobatan asam urat, neuropati dan batu ginjal yang mengarah kepada 

keadaan hiperurisemia. Hiperurisemia adalah keadaan terjaidnya kelebihan 

produksi asam urat atau kurangnya ekskresi dari asam urat. Produksi asam urat 

dikatalisis oleh enzim xantin oksidase yang berlangsung dihati (Bustanji et al., 

2011). Selama proses reoksidase oleh xantin oksidase, oksigen bertindak sebagai 

akseptor electron, menghasilkan radikal superoksida (O2-) dan hidrogen peroksida 

(H2O2) tebentuk (Kelley et al., 2010). Radikal anion superoksida secara spontan di 

bawah pengaruh superoksida dismutase (SOD) diubah menjadi hidrogen peroksida 

(H2O2) dan oksigen (O2) (Flemming et al., 2011).  

2) Diuretik 

Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih 

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

Diuretik adalah senyawa yang dapat meningkatkan ekskresi urin baik pembentukan 

maupun volumenya (Brunton et al, 2008; Nafrialdi, 2011). Diuretik memiliki fungsi 
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untuk memobilisasi cairan edema yaitu mengubah keseimbangan cairan sehingga 

volume cairan ekstrasel kembali normal (Nafrialdi, 2011). Kebanyakan diuretika 

bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium, sehingga pengeluarannya lewat 

kemih. Obat-obat ini bekerja khusus terhadap tubuli, tetapi juga ditempat lain (Tjay 

and Rahardja, 2002).  

Furosemid merupakan salah satu golongan diuretik loop yang bekerja pada 

lengkung henle dengan menghambat reabsorbsi aktif ion klorida. Akan 

meningkatkan ekskresi dari beberapa elektrolit yaitu natrium, klorida, kalium, 

hidrogen, kalsium, magnesium, ammonium, bikarbonat dan fosfat (Brunton et al., 

2008). Efek samping yang umum terjadi pada penggunaan furosemid adalah 

ketidak seimbangan cairan dan elektrolit seperti hiponatremi, hipokalemi, dan 

hipokloremik alkalosis terutama setelah penggunaan dosis besar atau jangka 

panjang (Sweetman et al., 2009).  

 

2.4.6 Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Spektrofotometri serapan atom pertama kali diperkenalkan dan digunakan 

pada tahun 1955 oleh Walsh. Spektrofotometri serapan atom digunakan sebagai 

analisis kuantitatif pada unsur-unsur yang mengandung logam dalam jumlah 

kelumit (trace) dan sangat sekelumit (ultratrace). Cara analisis ini memberikan 

kadar total unsur logam dalam suatu sampel dan tidak tergantung pada bentuk 

molekul logam dalam sempel. Cara ini sangat cocok untuk analisis kelumit logam 

karena memiliki kepekaan yang tinggi (dengan batas deteksi kurang dari 1 ppm), 

pelaksanaannya relatif sederhana, dan interferensinya sedikit. SSA didasarkan pada 

penyerapan energi sinar tampak atau ultraviolet (Gandjar and Rohman, 2007). 

Metode spektrofotometri serapan atom menggunakan prinsip dasar absorbsi 

cahaya oleh atom. Atom atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 

tertentu yang ditetapakan atau tergantung pada sifat dan unsurnya. Cahaya pada 

panjang gelombang tersebut memiliki cukup energi untuk mengubah tingkat 

elektronik suatu atom dimana transisi elektronik suatu atom bersifat spesifik. 

Dengan menyerap energi, suatu atom akan memperoleh energi sehingga pada 

keadaan dasar dapat ditingkatkan energinya ke tingkat eksitasi (Gandjar and 

Rohman, 2007). 
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2.4.7 Prinsip Kerja Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Sumber sinar yang berupa tabung katoda berongga menghasilkan sinar 

monokromatis yang mempunyai beberapa garis resonansi. Sampel diubah fasenya 

dari larutan menjadi uap atom bebas di dalam atomizer dengan nyala api yang 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dengan oksigen. Monokromator akan 

mengisolasi salah satu garis resonansi yang sesuai dengan sampel dari beberapa 

garis resonansi yang berasal dari sumber sinar. Energi sinar dari monokromator 

akan diubah menjadi energi listrik dalam detektor. Energi listrik dari detektor inilah 

yang akan menggerakkan jarum dan mengeluarkan grafik. Sedangkan sistem 

pembacaan akan menampilkan data yang dapat dibaca oleh grafik (Gandjar dan 

Rohman, 2007). 

 

2.5 Uji Aktivitas Batu Ginjal Secara In Vivo 

2.5.1 Etilen Glikol dan Vitamin D3 

a. Etilen Glikol 

Etilen glikol adalah alkohol dihidroksi yang tidak berwarna, tidak berbau, dan 

kental, rasanya manis, tetapi beracun jika termakan. Etilen glikol adalah glikol 

terpenting yang tersedia secara komersial. Etilen glikol digunakan sebagai 

antipembekuan dan cairan pendingin dalam cairan hidrolik dan dalam pembuatan 

dinamit dan resin pembekuan rendah (anonim, 2004).  

Etilen glikol atau yang dapat disebut glikol akhohol memiliki rumus molekul 

C6H6O2 dimana etilen glikol ini adalah derivat alkohol dihidroksi. Keracunan etilen 

glikol pada ginjal terjadi kurang lebih anatara 24-72 jam setelah etilen glikol 

tertelan. Keracunan ini disebabkan oleh efek sitotoksik dari asam glikolat. Etilen 

glikol dimetabolisme oleh tubuh melalui empat tahap yaitu tahap pertama yang 

Gambar 2.6 Prinsip Kerja SSA 
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terjadi pada liver (hati), tahap awal etilen glikol akan di ubah melalu metabolisme 

menjadi glikoaldehid dengan bantuan enzim ADH (alkohol dehidrogenase) yang 

berperan sebagai katalisator, tahap selanjutnya glikoaldehid yang terbentuk di ubah 

oleh aldehid dehidrogenase menjadi asam glikolat, pada tahap ketiga metabolisme 

yang terjadi pada asam glikolat akan di ubah kembali menjadi asam glioksilat, pada 

perubahan menjadi asam glioksilat metabolisme terjadi secara lambat, dengan 

diikutinya akumulasi asam glikolat. Akumulasi asam glikolat dalam tubuh akan 

menyebabkan terjadinya asidosis metabolik sehingga tubuh akan merespon 

terjadinya keracunan etilen glikol. Tahap terakhir, metabolisme yang merubah asam 

glioksilat menjadi asam oksalat, dan kemudian terbentuk kalsium oksalat akibat 

asam oksalat yang berikatan dengan kalsium selanjutnya akan terakumulasi dalam 

bentuk kristal pada ginjal. Akumulasi tersebeut menyebabkan kerusakan ginjal dan 

mengakibatkan oliguria dan anuria serta gagal ginjal akut (Mentari, 2017; Brent, 

2001).    

Gambar 2.7 Metabolisme Etilen Glikol 
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b. Vitamin D3 

Vitamin D3 atau yang dapat disebut dengan cholciferol memiliki rumus 

struktur C27H44O dengan memiliki berat molekul 384.648 g/mol. Cholecalciferol 

adalah hormon steroid yang diproduksi di kulit ketika terkena sinar ultraviolet atau 

diperoleh dari sumber makanan. Bentuk aktif dari cholecalciferol, 1,25-

dihydroxycholecalciferol (calcitriol) memainkan peran penting dalam menjaga 

kadar kalsium dan fosfor darah dan mineralisasi tulang. Bentuk aktif dari 

cholecalciferol berikatan dengan reseptor vitamin D dan memodulasi ekspresi gen. 

Ini mengarah pada peningkatan konsentrasi kalsium serum dengan meningkatkan 

penyerapan fosfor dan kalsium usus, mendorong reabsorpsi kalsium tubulus distal 

ginjal dan meningkatkan resorpsi osteoklastik. Penggunaan vitamin D3 digunakan 

untuk pengobatan hipoparatiroid, refractory rickets, hipopospatemia (anonim, 

2004). Vitamin D3 melalui metabolit aktifnya yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3 

(Calcitriol) senyawa tersebut akan dihidroksilasi oleh hati sehingga meningkatkan 

kalsium pada urin dan terjadinya peningkatan eksresi oksalat. Oksalat merupakan 

faktor resiko pembentukan batu ginjal (Halabe et al., 2003). 

 

2.5.2 Cystone®  

Cystone® adalah obat tradisional yang digunakan untuk menghilangkan 

berbagai masalah urologis termasuk nephrolithiasis (batu ginjal) dan terdiri dari zat 

sebagai berikut: shilapuspha (Didymocarpus pedicellata) 130mg, Pasanabheda 

(Saxifraga ligulata Syn. Bergenia ligulata / ciliata) 98mg, Manjishtha (Rubia 

Gambar 2.8 Struktur Vitamin D3 
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corda) Nagarmusta (Cyperus scariosus) 32mg, Apamarga (Achyranthes aspera) 

32mg, Gohija (Onosma bracteatum) 32mg, Sahadevi (Vernonia cinerea) 32mg, 

Shilajeet (Purified) 26mg, dan Hajrul yahood bhasma 32mg. Efeknya adalah untuk 

mencegah supersaturasi zat litogenik, mengendalikan oksamida (zat yang 

mengendapkan pembentukan batu) dari usus dan memperbaiki ketidakseimbangan 

koloid kristaloid. Cystone® menghambat kalkogenesis dengan mengurangi zat 

pembentuk batu seperti asam oksalat, kalsium hidroksiprolin, dll., Dan 

menyebabkan pengeluaran paksa dengan mikropulverisasi. Cystone® menyebabkan 

disintegrasi batu dan kristal dengan bekerja pada musin, yang mengikat partikel. 

Aktivitas antimikroba pada Cystone® bermanfaat dalam pencegahan infeksi saluran 

kemih terkait dengan batu kemih dan kristaluria. Efek anti-spasmodik dan anti-

inflamasi Cystone® meringankan kolik ureter dan mengurangi gejala nyeri dan 

terbakar serta berkemih (Erickson et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Tikus Wistar 

Tikus putih (Rattus novergicus) atau disebut juga dengan tikus norwegia 

adalah salah satu hewan yang umum digunakan dalam penelitian experimental 

laboratorium. Taksonomi tikus putih (Rattus novergicus) adalah sebagai berikut 

(Sharp and Villano, 2013). 

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Mamalia  

Ordo  : Rodentia  

Subordo : Myomorphas  

Familia  : Muridae  

Sub Familia : Murinae  

Gambar 2.9 Cystone® 
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Genus   : Rattus  

Spesies  : Rattus norvegicus 

Tikus mempunyai sifat yang membedakan dari hewan percobaan lain yaitu 

tikus tidak dapat muntah. Hal tersebut karena struktur anatomi yang tidak lazim di 

tempat eksofagus bermuara ke dalam lambung dan tidak mempunyai kantong 

empedu (Smith dan Mangkoewidjojo,1998). Selain itu tikus putih memiliki 

keuntungan sebagai model yang mencerminkan karakter fungsional dari system 

tubuh mamalia (Krinke, 2000). Dalam penelitian ini yang digunakan ialah bagian 

anatomi dari ginjal tikus untuk diamati adanya kandungan kalsium di dalam ginjal 

tersebut.  

 

Gambar 2.10 Tikus Rattus novergicus Galur Wistar dan Ginjal Tikus 


