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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tinjauan Organ Ginjal 

1.1.1 Anatomi Organ Ginjal 

 

 
Gambar 2.1 Struktur Ginjal 

 

Ginjal merupakan salah satu organ penting yang terletak pada retroperitoneal 

dinding abdomen kanan dan kiri columna vertebralis setinggi vertebra T12 hingga 

L3. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari ginjal kiri karena disebabkan besarnya 

lobus pada hepar. Ginjal terdiri dari tiga lapis jaringan. Jaringan yang terluar adalah 

fascia renal, jaringan pada lapisan kedua adalah adiposa dan jaringan terdalam 

adalah kapsula renalis dimana ketiga lapisan jaringan tersebut berfungsi sebagai 

pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal (Tortora, 2011).  

Korteks ginjal terletak pada bagian luar, berwarna coklat terang dimana pada 

korteks tersebut terdiri dari berjuta-juta nefron yang berfungsi sebagai alat 

penyaring dan pada masing-masing nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus. 

Ginjal juga memiliki medula ginjal pada bagian dalam yang berwarna coklat gelap. 

Medula ginjal terdiri dari massa-massa triangular yang disebut piramida ginjal 

dengan basis menghadap korteks dan apeks yang menonjol ke medial. Piramida 

ginjal berfungsi untuk menampung hasil ekskresi yang kemudian disalurkan ke 

dalam tubulus kolektivus menuju pelvis ginjal (Tortora, 2011).  
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1.1.2 Fisiologi Organ Ginjal 

Ginjal memiliki fungsi yang cukup vital yaitu sebagai pengatur volume dan 

komposisi kimia dari darah dan lingkungan dalam tubuh dengan cara 

mengekresikan zat terlarut dan air secara selektif.  Fungsi vital tersebut dapat 

tercapai melalui filtrasi plasma darah dari glomerulus dengan adanya reabsorpsi 

dari sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai sepanjang tubulus ginjal. 

Apabila terjadi kelebihan zat terlarut dan air maka akan dieksresikan melewati urin 

melalui sistem pengumpulan urin (Price and Wilson, 2012). Menurut Sherwood 

(2011), ginjal memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:  

a. Mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh  

b. Memelihara volume plasma yang sesuai dimana volume plasma berperan 

dalam pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri  

c. Memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh  

d. Mengekskresikan produk-produk hasil sisa metabolisme dalam tubuh  

e. Mengekskresikan senyawa asing seperti obat-obatan 

Darah dari arteri akan masuk dan disaring dalam ginjal. Kemudian ginjal akan 

memisahkan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam darah. Zat-zat yang telah 

dipisahkan dari darah tersebut diubah menjadi urin. Lalu urin akan dikumpulkan 

dan dialirkan menuju ureter. Setelah sampai pada ureter, urin akan ditampung 

terlebih dahulu dalam kandung kemih. Apabila seseorang merasakan keinginan 

untuk berkemih dan dalam keadaan yang memungkinkan, maka urin yang 

sebelumnya telah tertampung dalam kandung kemih akan di keluarkan lewat uretra 

(Sherwood, 2011).  

Pada nefron ginjal, terjadi tiga proses utama pembentukan urin yaitu filtrasi, 

reabsorpsi, dan sekresi. Pembentukan urin diawali dengan filtrasi sebagian besar 

cairan yang hampir bebas protein dari kapiler glomerulus menuju ke kapsula 

bowman. Kebanyakan zat yang terdapat dalam plasma kecuali protein, dapat 

difiltrasi secara bebas sehingga konsentrasi pada filtrat glomerulus dalam kapsula 

bowman hampir sama dengan konsentrasinya dalam plasma. Awalnya zat akan 

difiltrasi secara bebas oleh kapiler glomerulus, kemudian di reabsorpsi parsial, 

reabsorpsi lengkap dan kemudian akan dieksresikan keluar (Sherwood, 2011). 
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1.2 Batu Ginjal 

1.2.1 Pengertian Batu Ginjal   

 

 
Gambar 2.2 Letak Batu Ginjal 

 

Batu Ginjal atau nefrolitiasis merupakan suatu penyakit dimana terdapatnya 

batu dalam saluran kemih (kalkulus uriner) berupa massa keras yang dapat 

menyebabkan nyeri, perdarahan, serta tersumbatnya saluran kemih atau terjadinya 

infeksi. Batu tersebut dapat terbentuk didalam ginjal ataupun terbentuk pada 

kandung kemih (Sjamsuhidrajat, 2004).  

Batu ginjal biasanya terbentuk pada bagian tubuli ginjal kemudian berada 

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

pelvis ginjal. Terdapatnya batu yang mengisi bagian pielum dan lebih dari dua 

kaliks ginjal akan memberikan gambaran seperti bentuk tanduk rusa yang disebut 

sebagai staghorm (Muttaqin dan sari, 2011).  

 

1.2.2 Epidemiologi  

Berdasarkan tinjauan dari data epidemiologi internasional, di tujuh negara 

menunjukkan tingkat kejadian penyakit batu ginjal sebanyak 114 hingga 720 per 

100.000 individu dengan tingkat prevalensi 1,7-14,8 % yang meningkat secara terus 

menerus. Menurut data National health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) prevalensi batu ginjal yang dilaporkan di Amerika Serikat 

menunjukkan peningkatan hampir tiga kali lipat dari 3,2% pada periode 1976-1980 

menjadi 8,8% pada periode 2007-2010. Sedangkan di Inggris meningkat sebesar 

63% (7,14-11,62%) pada periode 2000-2010 (Khan et al., 2016). 

Di Indonesia, penderita penyakit batu ginjal juga relatif tinggi. Menurut 

Depkes RI., 2005, data yang telah dikumpulkan pada tahun 2002 dari seluruh rumah 
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sakit di Indonesia yang dilakukan oleh RS Cipto Mangunkusumo yaitu sebesar 

37.636 kasus baru, dengan jumlah kunjungan sebesar 58.959 orang. Jumlah pasien 

yang dirawat sebanyak 19.018 orang, dengan angka kematian setiap kasusnya 

sebesar 378 orang (Ridwan dkk, 2014). Prevalensi penyakit batu ginjal diperkirakan 

terjadi pada perempuan dewasa sebanyak 7% dan 13 % pada laki-laki dewasa. 

Prevalensi penyakit batu ginjal tertinggi berada pada Daerah Isimewa Yogyakarta 

yaitu sebesar 1,2%, Aceh sebesar 0,9%, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi 

Tengah masing-masing sebesar 0,8% (Fauzi dan Putra, 2016). 

 

1.2.3 Etiologi Batu Ginjal 

Secara garis besar penyebab pembentukan batu ginjal dipengaruhi oleh 

beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik diantarnya berupa 

keturunan, umur, dan jenis kelamin, sedangkan faktor ekstrinsik diantaranya yaitu 

meliputi kondisi geografis, iklim, zat yang terkandung dalam urin, kebiasaan 

makan, dan pekerjaan (Purnomo, 2011).  

Sedangkan menurut Sakhaee et al (2012) terdapat beberapa penyebab 

terbentuknya batu ginjal dimana hal tersebut dapat dipicu oleh berbagai macam 

faktor seperti faktor keturunan, makanan, dan obat-obatan. Adapun diantaranya 

sebagai berikut : 

(1) Hiperkalsiuria 

Hiperkalsiuria merupakan penyebab pembentukan batu kalsium. 

Hiperkalsiuria terjadi akibat adanya peningkatan penyerapan kalsium usus, 

menurunnya reabsorbsi kalsium di ginjal dan peningkatan mobilisasi kalsium dari 

tulang (Sakhaee et al., 2012). 

(2) Hiperurikosuria 

Hiperurikosuria merupakan bagian dari 10% pembentuk batu kalsium dimana 

berdasarkan sifat fisikokimia batu kalsium terbentuk akibat supersaturasi kemih 

dengan monosodium koloid kristalisasi kalsium oksalat yang diinduksi oleh urat 

(Sakhaee et al., 2012). 

(3) Hipositraturia 

Sitrat merupakan inhibitor endogen pembentukan batu kalsium. Sekitar 20-

60% pasien nefrolitiasis mengalami penurunan ekskresi sitrat urin. Ekskresi sitrat 
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urin ditentukan oleh keseimbangan asam basa. Hipositraturia umumnya terjadi 

bersama dengan asidosis metabolik. Peran penghambatan sitrat melibatkan 

pembentukan larutan kompleks dan pengurangan kejenuhan (Sakhaee et al., 2012). 

(4)  Hiperoksaluria 

Oksalat dan kalsium dapat meningkatkan supersaturasi kalsium oksalat pada 

kemih. Hiperoksaluria merupakan 10-50% pembentuk batu kalsium. 

Hiperoksaluria disebabkan oleh produksi oksalat yang berlebih akibat dari 

gangguan metabolisme, peningkatan penyerapan oksalat usus, peningkatan asupan 

makanan, bioavailabilitas, dan pH urin. Urin yang sangat asam (pH 5,5) dan urin 

yang sangat basa (pH 6,7) dapat mempengaruhi pembentukan batu kalsium. 

Dengan pH yang terlalu asam maka urin menjadi jenuh dengan asam urat yang 

berperan dalam kristalisasi kalsium oksalat. Sedangkan urin yang sangat alkalin 

dapat meningkatkan pembentukan monohidrogen fosfat yang dalam kombinasi 

dengan kalsium dapat berubah menjadi termodinamika brusit yang tidak stabil dan 

akhirnya terbentuk hidroksiapatit (Sakhaee et al., 2012). 

 

Tabel II.1 Kondisi Sistemik Yang Berhubungan Dengan Pembentukan Batu 

Kondisi Mekanisme yang berhubungan 

Hiperparatiroidisme primer Hiperkalsemia 

Hiperkalsiuria 

Infeksi saluran kemih Pengendapan kalsium fosfat dan 

magnesium amonium fosfat dalam 

urin yang bersifat basa 

Batu struvit 

Asidosis tubulus distal ginjal Penurunan amonium dalam urin  

Penurunan pH 

Chronic inflammatory bowel disease  Peningkatan penyerapan oksalat 

Gout (meningkatkan resiko batu asam urat 

dan batu kalsium oksalat) 
Hiperurisemia 

Resistensi insulin Penurunan amonium dalam urin  

Penurunan pH urin 

Riwayat ileostomy Hilangnya bikarbonat dan cairan  

Penurunan volume urin 

Penurunan pH urin 

Pembatasan pergerakan yang lama  Hiperkalsiuria 

Penyakit kongenital, dan pembedahan  Urin yang statis  

Sumber: Wells et al., 2012. 
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1.2.4 Jenis Batu Ginjal 

Menurut guidelines yang dikeluarkan European Association of Urology 

(EAU) pada tahun 2014, batu saluran kemih dikelompokkan berdasarkan etiologi 

penyebabnya, antara lain: infeksi, non-infeksi, penyebab genetik, dan efek samping 

obat. Menurut Pearle dan Lotan dalam buku Campbell-Walsh Urology Tenth 

Edition (2012), klasifikasi batu saluran kemih menurut faktor pemicunya yaitu : 

 

Tabel II.2 Klasifikasi Batu Berdasarkan Etiologi 

Klasifikasi batu Faktor pemicu 

Batu non infeksi - Kalsium oksalat 

- Kalsium fosfat 

- Asam urat 

Batu infeksi - Magnesium ammonium phosphate (MAP) 

- Carbonate apatite 

- Ammonium urate 

Genetik - Sistin 

- Xanthine 

- 2,8-dihidroxyadenine 

Batu obat Secara langsung: Indinavir stones, 

Triamterene stones, Guaifenesin, Ephedrine, 

dan Silicate stones.  

Secara tidak langsung: kortikostreoid, vitamin 

D, dan jenis antasida yang mengikat fosfat. 

Sumber: Turk, C., Knoll, T., Petrik, A. et al., 2014.  

 

Adapun jenis batu berdasarkan unsur pembentuknya diantaranya yaitu:  

a. Batu kalsium 

Batu kalsium oksalat merupakan batu yang memiliki frekuensi terbesar dan 

seringkali ditemukan pada pasien batu ginjal dengan persentase sebesar 80% dari 

seluruh batu saluran kemih (Alelign, 2018).  

b. Batu asam urat  

Batu asam urat berwarna kuning coklat, bermassa keras, licin dan biasanya 

tidak tampak pada foto rontgen. Batu asam urat merupakan 5-10% bagian dari 

seluruh batu saluran kemih. Sekitar 75-80% batu asam urat terdiri atas asam urat 

murni dan sisanya merupakan campuran dari kalsium oksalat (Purnomo, 2011).   

c. Batu struvit   

Dalam keadaan murni batu struvit tidak tampak pada foto rontgen, namun 

karena batu ini bercampur dengan kalsium fosfat sehingga terlihat pada foto 
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rongten. Batu struvit terbentuk akibat infeksi oleh bakteri yang menguraikan ureum. 

Batu struvit yang terkenal ialah batu koral atau batu tanduk rusa (Purnomo, 2011).  

d. Batu jenis lain  

Batu jenis lain diantranya adalah batu xantin, batu sistin, batu silikat, dan batu 

triamteren namun sangat jarang dijumpai. Batu sistin terbentuk karena kelainan 

metabolisme sistin. Batu sistin berwarna kuning muda, licin, teraba agak berlemak, 

terlihat dalam foto rongten tetapi pada ukuran yang besar (Purnomo, 2011). 

 

1.2.5 Teori Pembentukan Kristal Kalsium Oksalat pada Batu Ginjal 

Pembentukan batu merupakan rangkaian kejadian yang kompleks dimana 

melibatkan beberapa fase yang meliputi keadaan supersaturasi, nukleasi kristal, 

pertumbuhan dan agregasi kristal serta interaksi kristal. 

 

2.2.5.1 Supersaturasi 

Supersaturasi adalah keadaan dimana larutan mengandung lebih banyak 

material sehingga tidak dapat larut yang seharusnya pada keadaan normal dapat 

larut. Kadar supersaturasi garam dinyatakan dalam rasio antara produk aktivitas ion 

dan produk yang terlarut. Titik dimana saturasi larutan tercapai dan mulai terjadi 

kristalisasi disebut sebagai produk termodinamik. Jika konsentrasi kristal terus 

bertambah sampai keadaan terlarut tidak dapat dipertahankan maka akan memicu 

terbentuknya produk dalam urin. Pada urin yang normal biasanya supersaturasi 

akan menyebabkan terbentuknya kristal kalsium oksalat, tetapi perubahan dari 

kristaluria menjadi batu biasanya dapat dihindari dengan adanya mekanisme 

kontrol biologik (Basavaraj et al., 2007). Jika nilai supersaturasi lebih kecil dari 

nilai 1 (satu), kristal-kristal zat garam akan terurai, namun jika nilai 

supersaturasinya berada diatas nilai 1 (satu), kristal zat garam tersebut akan 

terbentuk dan bertambah besar (Coe et al., 2008). 

Menurut Stoller dalam buku Smith’s General Urology Seventh Edition 

(2008), proses supersaturasi dari batu saluran kemih bergantung pada nilai pH urin,  

kekuatan ikatan ionik, konsentrasi zat terurai dan faktor kompleks yang 

memengaruhi beberapa jenis ion yang spesifik.  
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2.2.5.2 Nukleasi Kristal 

Nukleasi adalah fase pembentukan kristal padat dalam suatu larutan. Nukleasi 

merupakan fase penting dalam tahap pembentukan batu. Terdapat dua jenis 

nukleasi yaitu nukleasi heterogen dan homogen. Urin bukanlah larutan murni dan 

nukleasi dalam urin sering terjadi pada permukaan kristal yang sebelumnya sudah 

pernah terjadi. Proses ini disebut nukleasi heterogen. Tempat terjadinya nukleasi 

heterogen di dalam urin bisa berupa sel epitel, sel darah merah, debris, kristal urin 

dan bakteri urin. Proses nukleasi dalam larutan murni disebut juga nukleasi 

homogen. Pada nukleasi sekunder, deposit kristal baru terjadi pada permukaan 

kristal jenis yang sama yang sebelumnya telah terbentuk. Kristalisasi merupakan 

fase awal pembentukan batu saluran kemih. Batu terjadi akibat perubahan fase 

dimana garam yang tidak larut berkumpul menjadi satu dan transformasi ini 

dipengaruhi oleh keadaan supersaturasi (Ratkalkar et al., 2011). 

 

2.2.5.3  Pertumbuhan Kristal 

Pertumbuhan kristal mikroskopis dicapai oleh pergerakan ion dari larutan ke 

kristal yang tumbuh dimana dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk molekul, level 

supersaturasi, pH dan defek pada struktur kristal. Kemungkinan besar pertumbuhan 

batu dicapai melalui agregasi kristal yang terbentuk sebelumnya atau nukleasi 

kristal sekunder pada lapisan matriks permukaan yang lain (Ratkalkar et al., 2011). 

 

2.2.5.4 Agregasi Kristal 

Agregasi adalah proses dimana adanya aglomerasi kristal yang terbentuk 

dalam larutan bebas menjadi partikel multikomponen yang lebih besar. Aglomerasi 

mencakup fenomena nukleasi sekunder kristal baru di permukaan yang sudah 

terbentuk. Struktur batu menunjukkan parameter batu tumbuh ke ukuran yang 

signifikan secara klinis. Batu ginjal dapat dianggap sama dengan beton, campuran 

zat pengikat (semen), dan partikulat seperti pasir, kerikil, atau kaca. Batu adalah 

agregasi kristal dan matriks organik yang berfungsi sebagai agen pengikat. Matriks 

organik mengandung protein, lipid, polisakarida, dan bahan yang berasal dari sel 

lainnya (Ratkalkar et al., 2011). 
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2.2.5.5 Interaksi Kristal 

Interaksi kristal merupakan proses pelekatan kristal ke sel tubular ginjal. 

Mekanisme terjadinya interaksi sangat kompleks, dimulai dari proses kristalisasi 

akibat kondisi urin yang jenuh. Kemudian kristal yang terbentuk akan melekat pada 

sel epitel tubular ginjal. Interaksi kristal merupakan proses awal terbentuknya batu 

ginjal. Ada beberapa zat yang memiliki efek penghambatan pada kalsium oksalat 

yaitu glikoprotein dan sitrat dengan mekanisme menghalangi pengikatan kristal 

kalsium oksalat monohidrat ke membran sel (Aggarwal et al., 2013). 

 

1.3 Terapi dan Tatalaksana Nefrolitiasis 

Tujuan utama tatalaksana pada pasien nefrolitiasis adalah mengatasi nyeri, 

menghilangkan batu yang sudah ada dan mencegah terjadinya pembentukan batu 

yang berulang (Fauzi dan Putra, 2016). Terdapat beberapa terapi dan intervensi 

yang dapat dilakukan untuk pengobatan nefrolitiasis, diantaranya: 

a. ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy)  

ESWL pertama kali ditemukan pada tahun 1980 oleh Caussy. Bekerja dengan 

menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan dari luar tubuh untuk 

menghancurkan batu di dalam tubuh. Batu akan dipecah menjadi bagian-bagian 

kecil sehingga mudah dikeluarkan melalui saluran kemih. ESWL ditujukan untuk 

terapi pada batu ginjal berukuran sedang (Anisa, 2009). 

b. PCNL (Percutaneus Nephro Litholapaxy) 

Merupakan salah satu tindakan endourologi untuk mengeluarkan batu yang 

berada di saluran ginjal dengan cara memasukan alat endoskopi ke dalam kalises 

melalui insisi pada kulit. Batu kemudian dikeluarkan atau dipecah terlebih dahulu 

menjadi fragmen-fragmen kecil (Mohammed, 2015).  

c. Bedah terbuka  

Untuk pelayanan kesehatan yang belum memiliki fasilitas PNCL dan ESWL, 

tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan bedah terbuka. Pembedahan terbuka 

yang dilakukan antara lain pielolitotomi atau nefrolitotomi untuk mengambil batu 

pada saluran ginjal (Fauzi dan Putra, 2016). 

d. Ekstraksi batu dengan uteroskopi  

Terapi dengan menggunakan kaliber uteroskopi ukuran kecil dan 

mengembangkan balon sehingga mendilatasi saluran ureter agar batu dapat 
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keluar. Namun teknik ini hanya memiliki tingkat keberhasilan tinggi pada batu 

yang terbentuk di distal ureter saja (Stoller, 2008). 

e. Terapi Konservatif atau Terapi Ekspulsif Medikamentosa (TEM) 

Terapi medikamentosa ditujukan untuk batu yang ukuranya masih kurang 

dari 5mm, dapat juga diberikan pada pasien yang belum memiliki indikasi 

pengeluaran batu secara aktif. Terapi konservatif terdiri dari peningkatan asupan 

minum dan pemberian diuretik, pemberian nifedipin atau agen alfa-blocker, 

manajemen rasa nyeri pasien, pemantauan berkala setiap 1-14 hari sekali selama 

6 minggu untuk menilai posisi batu dan derajat hidronefrosis (Hasiana, 2014). 

 

1.4 Tinjauan Tanaman Nampu 

2.4.1 Klasifikasi Tanaman Nampu  

 

 
Gambar 2.3 Tanaman Nampu 

 

Klasifikasi Homalomena occulta di dalam dunia botani adalah sebagai berikut: 

Subdivisi : Angiospermae 

Famili  : Araceae 

Genus  : Homalomena 

Species : Homalomena occulta (Lour.) Schott. 

        (Anonim, 2013). 

2.4.2 Nama Daerah Tanaman Nampu 

Homalomena occulta tersebar di berbagai penjuru Indonesia dan memiliki 

nama daerah yang berbeda-beda seperti pada daerah Sunda yang dikenal dengan 

sebutan Cariyang bodas, C. beureum dan pada daerah Jawa Tengah yang di sebut 

dengan nama nampu ataupun nyampu (Dalimartha, 2003). 
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2.4.3 Morfologi dan Penyebaran Tanaman Nampu 

Homalomena occulta atau yang biasa dikenal dengan nampu merupakan 

tanaman yang biasa tumbuh di daerah pinggiran sungai, pegunungan, daerah 

pinggiran danau atau dapat juga segaja ditanam sebagai tanaman obat maupun 

tanaman hias. Tanaman nampu termasuk ke dalam golongan tanaman terna yang 

memiliki usia hidup cukup panjang dengan tinggi antara 50-100 cm, memiliki 

batang berbentuk bulat tidak berkayu dengan warna ungu sampai kecoklatan, dan 

memiliki rimpang yang memanjang. Tanaman nampu memiliki daun tunggal 

dengan tangkai yang panjangnya 50-60 cm berbentuk bulat berdaging. Helaian 

daun tanaman nampu berbentuk seperti bangun jantung, ujung daun yang berbentuk 

runcing dengan tepi bagian daun yang rata, pangkal daun rompang, permukaan 

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

cm dengan lebar 20-35 cm dimana daun berwarna hijau tua. Tanaman nampu 

memiliki bunga majemuk berbentuk bongkol berwarna ungu yang tumbuh pada 

ketiak daun, memiliki kelamin ganda dengan panjang bunga 15-30 cm dan tangkai 

bunga berwarna ungu. Pada tanaman nampu juga terdapapat buah buni yang 

berbentuk bulat, kecil berwarna merah dengan biji panjang, kecil dan berwarna 

cokelat (Dalimartha, 2003). 

 

2.4.4 Kandungan Kimia Tanaman Nampu 

Daun tanaman nampu (Homalomena occulta) mengandung senyawa saponin 

dan flavonoid, sedangkan rimpangnya mengandung beberapa senyawa yang diduga 

memiliki beberapa efek dalam bidang kesehatan. Senyawa-senyawa yang 

terkandung pada rimpang nampu antara lain seperti saponin, flavonoid, tannin dan 

polifenol (Dalimartha, 2003). 

Selain mengandung senyawa seperti yang telah disebutkan diatas, rimpang 

nampu (Homalomena occulta) juga mengandung minyak esensial sebesar 0,79% 

dengan warna kuning dan memiliki bau yang khas. Senyawa utama yang 

terkandung dalam rimpang nampu antara lain saussurea lactone, eremophilene, 

moslane, linalool, δ-cadinol, terpinen-4-ol, α-ter-pineol, dan cedrenol. Seluruh 

senyawa tersebut merupakan senyawa penyusun utama pada tanaman rimpang 

nampu (Zhou et al., 1991). 
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2.4.5 Manfaat Tanaman Nampu 

Sebagai tanaman obat, nampu memberikan manfaat yang cukup banyak, 

terutama rimpangnya. Rimpang nampu dapat mengatasi berbagai penyakit seperti 

keram dan kebas di tungkai bagian bawah, sindroma sumbatan angina-lembab. 

Selain itu tanaman nampu juga dapat digunakan untuk mengatasi pegal linu, 

reumatik, pegal linu setelah melahirkan dan dapat meningkatkan nafsu seks pada 

pria (Dalimartha, 2003). 

Menurut Bensky et al., (2004) tanaman nampu juga dapat digunakan untuk 

mengatasi nyeri bengkak karena cedera traumatis serta dapat digunakan untuk 

memperkuat urat dan tulang untuk obstruksi seperti nyeri, kejang, mati rasa. 

 

2.5 Tinjauan Golongan Senyawa Metabolit Sekunder 

2.5.1 Senyawa Golongan Flavonoida  

Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki struktur unit yang diturunkan 

dari C6-C3 (fenil-propana). Sumber dari flavonoid adalah dari asam sikamat (via 

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

Berdasarkan jalur biosintesisnya flavonoid disintesis melalui dua jalur. Jalur yang 

pertama berasal dari jalur asetat malonat, sedangkan jalur kedua berasal dari jalur 

sikhimat. Berdasarkan struktur flavonoid, terdapat beberapa macam jenis flavonoid 

diantaranya yaitu kalkon, flavan, flavonon, flavonol, flavononol, flavon, 

antosianidin, dan auron (Endarini, 2016).  

 

 
Gambar 2.4 Struktur Flavonoid 

 

Fragmen poliketida tersusun dari beberapa molekul antara lain malonil-KoA 

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

pembentukan unit awal triketida. Unit awal dari triketida disintesis oleh enzim 

kalkon yang kemudian mengalami siklisasi sehingga kemudian membentuk gugus 
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kalkon pada flavonoid. Setelah itu terbentuklah cincin paranon yang terbentuk 

akibat siklisasi dimana inti tersebut mengandung flavonon. Flavonon tersebut dapat 

teroksidasi dan menghasilkan gugus flavon, atau juga dapat terhidrolisis sehingga 

membentuk gugus flavonol. Flavonol yang teroksidasi akan menghasilkan senyawa 

antosianin yang menghasilkan warna biru terang pada bagian tanaman terutama 

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

Flavonoid pada tubuh berfungsi sebagai antioksidan yang akan menghambat 

terjadinya stress oksidatif pada ginjal dengan cara meningkatkan sintesis 

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

yang mendonorkan atom H+ pada radikal bebas sehingga menjadi tidak reaktif 

(Mentari, 2017). 

 

2.5.2 Senyawa Golongan Terpenoid 

Terpenoid merupakan salah satu produk hasil metabolisme sekunder yang 

dapat ditemukan pada bagian batang, kulit kayu, akar, ranting, biji, buah dan daun 

(Achmad, 1986). Terpena merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan antara 

kepala dan ekor dari satuan-satuan kerangka isopren. Terpena disebut juga sebagai 

isoprenoid. Terpena dapat mengandung dua, tiga atau lebih satuan isopren. 

Molekul-molekul terpena dapat berupa rantai-terbuka atau siklik. Senyawa terpena 

dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, gugus karbonil atau gugus 

fungsional lainnya.  Struktur mirip terpena yang mengandung unsur-unsur lain 

disamping C dan H disebut terpenoid (Fessenden & Fessenden, 1982). 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Terpenoid 

 

Senyawa ini merupakan komponen aktif dalam tumbuhan obat yang 

digunakan sebagai pengobatan untuk beberapa penyakit termasuk diabetes, 

gangguan menstruasi, gangguan kulit dan malaria (Robinson, 1995).  
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2.6 Tinjauan Ekstraksi 

2.6.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstrak ialah sediaan yang didapatkan melalui cara ekstraksi senyawa-

senyawa aktif yang terkandung pada simplisia baik nabati maupun hewani dengan 

menggunakan pelarut tertentu yang sesuai, yang setelah itu seluruhnya atau hampir 

seleruhnya pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 2000). 

Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan suatu senyawa kimia 

yang dapat larut dalam pelarut tertentu sehingga terpisah dari bahan yang tidak 

larut. Senyawa aktif yang terkandung dalam berbagai simplisia kemudian 

digolongkan ke dalam beberapa golongan diantaranya yaitu minyak atsiri, alkaloid, 

flavonoid dan lain-lain (Ditjen POM, 2000). 

 

2.6.2 Macam Metode Ekstraksi  

Pembagian metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000) diantaranya 

sebagai berikut :  

 

2.6.2.1 Cara Dingin  

a. Maserasi  

Maserasi merupakan proses penyarian simplisia menggunakan pelarut 

tertentu dengan cara perendaman dan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan (kamar). Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel. Karena adanya perbedaan kosentrasi larutan zat aktif 

didalam sel dan diluar sel maka larutan terpekat didesak keluar. Proses ini 

berlangsung hingga mencapai keseimbangan konsentrasi antara larutan didalam 

dan diluar sel.  

b. Perkolasi 

Perkolasi merupakan cara penyarian yang dilakukan dengan cara 

mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang sebelumnya telah 

dibasahi. Proses perkolasi dimulai dari tahapan pengembang bahan, tahap maserasi 

antara dan tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) dimana 

dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).  
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2.6.2.2 Cara Panas  

a. Refluks  

Refluks merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut pada 

temperatur tititk didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik.  

b. Sokletasi  

Sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut dan dilakukan 

dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dan jumlah pelarut 

yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.  

c. Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, pada umumnya dilakukan 

menggunakan temperatur 40-500 C.  

d. Dekok  

Dekok adalah infus yang dilakukan pada waktu yang relatif lebih lama 

dimulai dari temperatur sampai titik didih air, yakni 30 menit pada suhu 90-1000 C. 

 

2.7 Uji Aktivitas Kelarutan Kalsium Oksalat Secara In Vitro 

2.7.1 Tinjauan Kalsium Oksalat 

 

         
 

 

Gambar 2.6 Kristal Kalsium Oksalat 

 

Kalsium oksalat terdiri dari dua bentuk yaitu bentuk monohidrat dan dihidrat. 

Kalsium okslalat dalam bentuk monohidrat merupakan komponen utama pada batu 

ginjal. Kalsium oksalat dihidrat juga dapat ditemukan pada batu, namun biasanya 

kalsium oksalat dihidrat ditemukan di luar inti kalsium monohidrat. Kalsium 

Kalsium oksalat dihidrat Kalsium oksalat monohidrat 
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oksalat monohidrat mengkristal dalam sistem monoklinik dengan kristal primatik 

pendek yang terdistorsi dan mudah rapuh. Sedangkan kristal kalsium oksalat 

dihidrat mengkristal dalam sistem tetragonal. Kelarutan dan ketidakstabilan 

kalsium oksalat terhidrasi cenderung meningkat dengan meningkatnya air 

kristalisasi. Kelarutan kalsium oksalat meningkat ketika berada dibawah pH 5 dapat 

juga ditingkatkan dengan adanya zat yang akan membentuk kompleks terlarut 

dengan ion kalsium atau oksalat, seperti asam sitrat dan magnesium. Sebaliknya, 

kelarutan dapat dikurangi dengan adanya ion bersama, seperti dengan penambahan 

kalsium klorida atau amonium oksalat (Geoffrey, 1999). 

 

2.7.2 Tinjauan Cystone® 

 

 
Gambar 2.7 Cystone® Tab 

 

Cystone® merupakan obat tradisional yang khusus dirancang dan 

dikembangkan untuk pengelolaan urolithiasis atau batu ginjal. Produk ini 

diperkenalkan pada Indian Medicinal Practice pada tahun 1943 dan sejak saat itu 

produk ini telah digunakan hampir di seluruh dunia untuk pengobatan urolithiasis 

dan Infeksi Saluran Kemih (ISK). Dalam penelitian yang dilakukan hingga saat ini, 

Cystone® telah terbukti efektif secara signifikan (80%) pada pasien urolithiasis 

(Karamakar, 2008). Adapun komposisi dari setiap tablet Cystone® yaitu: 

Shilapuspha (Didymocarpus pedicellata) 65mg, Pasanabheda (Saxifraga ligulata) 

49mg, Manjishtha (Rubia cordifolia) 16mg, Nagarmusta (Cyperus scariosus) 

16mg, Apamarga (Achyranthes aspera) 16mg, Gohija (Onosma bracteatum) 16mg, 

Sahadevi (Vernonia cinerea) 16mg, Shilajeet (dimurnikan) 13mg, dan Hajrul 

yahood bhasma 16mg (Kumaran, 2011). Efeknya adalah untuk mencegah 
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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. 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® dapat meringankan kolik ureter dan mengurangi gejala nyeri 

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

 

2.7.3 Tinjauan Metode Titrimetri 

Metode titrimetri merupakan salah satu metode disolusi (Jha, 2016). Metode 

Titrimetri mengacu pada analisis kimia kuantitatif yang dilakukan dengan 

menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat. 

Larutan dengan kekuatan (konsentrasi) yang diketahui dengan tepat itu disebut 

larutan standar. Larutan standar biasanya ditambahkan dari dalam sebuah buret. 

Proses penambahan larutan standar sampai reaksi tepat lengkap disebut titrasi 

(Basset, 1994). Metode titrimetri atau volumetri merupakan metode yang murah, 

dan mampu memberikan ketepatan (presisi) yang tinggi. Tetapi keterbatasan dalam 

metode ini adalah kurang spesifik (Gandjar dkk., 2012). Semua metode volumetri 

syaratnya sama, yaitu reaksi analit dengan pentitrasi harus berlangsung cepat dan 

sederhana, stoikiometri dan harus ada indikator yang menunjukkan saat sudah 

terjadi reaksi kuantitatif yang disebut titik akhir titrasi (Satiadarma, 2004). 

 

2.7.4 Tinjauan Permanganometri 

Permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan titran 

berupa kalium permanganat. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi 

atau redoks. Kalium permanganat telah digunakan sebagai zat pengoksida secara 

meluas karena mudah diperoleh, murah dan tidak memerlukan indikator kecuali 

apabila digunakan larutan yang sangat encer (Day & Underwood, 1981).  

Kalium permanganat merupakan oksidator kuat dalam larutan yang bersifat 

asam lemah, netral atau basa lemah. Dalam larutan yang bersifat basa kuat, ion 
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permanganat dapat tereduksi menjadi ion manganat (Mn2+) yang berwarna hijau 

(Rivai, 1995). Titrasi permanganometri harus dilakukan dalam larutan yang bersifat 

asam kuat karena reaksi tersebut tidak terjadi bolak balik, sedangkan potensial 

elektroda sangat tergantung pada pH. Oleh karena itu pada saat titrasi penentuan 

konsentrasi kalium permanganat harus ditambahkan asam sulfat (Rivai, 1995). 

Kalium permanganat disebut sebagai oksidator kuat karena memiliki harga 

potensial reduksi yang besar sehingga sangat mudah direduksi dan memiliki daya 

oksidasi (sifat oksidator) terhadap zat lain yang menjadi lawannya, dengan 

mekanisme reaksi :  

MnO4
- + 8H+ + 5e-          Mn2+ + 4H2O (E0 = +1,52) 

Permanganat bereaksi secara cepat dengan banyak agen penginduksi 

berdasarkan berbagai reaksi, namun beberapa substansi membutuhkan pemanasan 

atau penggunaan sebuah katalis untuk mempercepat reaksi. Kelebihan sedikit dari 

permanganat pada titik akhir titrasi cukup untuk mengakibatkan terjadinya 

pengendapan sejumlah MnO2. Larutan permanganat yang telah distandarisasi jika 

disimpan dalam gelap maka konsentrasinya tidak akan banyak berubah selama 

beberapa bulan. 

  

2.7.5 Standardisasi Larutan 

Menurut Day & Underwood (1981), standardisasi merupakan suatu proses 

dimana konsentrasi larutan ditentukan secara akurat. Standar primer merupakan 

suatu substansi yang dapat menguraikan suatu sampel dari zat terlarut dengan cara 

menimbang secara akurat dalam suatu larutan yang diukur secara akurat. Pada 

umumnya sebuah larutan distandardisasi dengan metode titrasi dimana larutan 

tersebut dapat bereaksi dengan sejumlah standar primer yang telah ditimbang. Suatu 

standar primer harus memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Harus tersedia dalam bentuk murni atau dalam suatu tingkat kemurnian yang 

diketahui (jumlah total pengotor tidak boleh melebihi 0,01 sampai 0,02%). 

2. Substansi tersebut harus stabil, mudah dikeringkan dan tidak terlalu 

higroskopis. 

3. Memiliki berat ekivalen yang cukup tinggi agar dapat meminimalisasi 

koneskuensi galat pada saat penimbangan. 



22 

 

 

 

Tabel II.3 Standar Primer untuk Reagen Redoks 

Larutan yang 

distandardisasi 

Standar 

primer 
Reaksi 

KMnO4 AS2O3 5H3AsO3 + 2MnO4
- + 6H+      2Mn2+ + 5H3AsO4 + 3H2O 

KMnO4 Na2C2O4 5C2O4
2- + 2MnO4

- + 16H+       2MN2+ + 10CO2 + 8H2O 

KMnO4 Fe 5Fe2+ + MnO4
- +8H+          5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 

Ce(SO4)2 Fe Fe2+ + Ce4+            Fe3+ +Ce3+ 

K2Cr2O7 Fe 6Fe2+ + Cr2O7
2- +14H+              6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O  

Na2S2O3 K2Cr2O7 Cr2O7
2- + 6I- + 14H+              2Cr3+ +3I2 + 7H2O 

  I2 + 2S2O3
2-              2I- + S4O6

2- 

Na2S2O3 Cu 2Cu2+ + 4I-              2CuI(S) + I2 

  I2 + 2S2O3
2-              2I- + S4O6

2- 

I2 As2O3 HAsO2 + I2 + 2H2O         H2AsO4 + 2I- + 2H+  

 

2.7.6 Tinjauan Cangkang Telur 

Menurut Suprapti (2008) telur secara umum terdiri atas 3 komponen pokok, 

yaitu kulit telur atau cangkang (±11 % dari berat total telur), putih telur (±57 % dari 

berat total telur) dan kuning telur (±32 % dari berat total telur). 

 

 
Gambar 2.8 Struktur Cangkang Telur 

 

Cangkang atau kulit telur merupakan bagian terluar dari telur yang berkapur 

dan berpori-pori dengan ketebalan 0,2-0,4 mm (Koswara, 2009). Menurut Nasution 

(1997), kulit atau cangkang telur terdiri dari empat lapisan, yaitu : 

1. Lapisan kutikula 

Lapisan kutikula adalah protein transparan yang melapisi pori-pori pada 

permukaan kulit telur, tetapi sifatnya masih bisa dilalui gas sehingga uap air dan 

CO2 masih dimungkinkan untuk keluar. 

2. Lapisan busa 

Lapisan busa merupakan lapisan terbesar dari kulit telur yang terdiri dari 

protein dan lapisan kapur. Lapisan kapur terdiri dari kalsium karbonat, kalsium 

fosfat, magnesium karbonat dan magnesium fosfat. 
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3. Lapisan mamilari 

Lapisan ini terdiri dari lapisan yang berbentuk kerucut dengan penampang 

bulat atau lonjong yang sangat tipis yang terdiri dari anyaman protein dan mineral. 

4. Lapisan membran 

Lapisan membran merupakan lapisan kulit telur yang terdalam. Terdiri dari 

dua lapisan selaput yang menyelubungi seluruh isi telur dengan ketebalan   65 

mikron.  


