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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu ginjal 

(Nefrolitiasis) 

Manajemen Batu Ginjal 

Obat tradisional 

Tindakan 

- Diuretik 

- Xantin oxidase 

inhibitor 

- Kalium Sitrat 

TR : Batugin® elixir 

TI  : Cystone® 

Obat kimiawi 

Prevalensi kristal kalsium 

oksalat pada batu ginjal : 80% 

(Alelign, 2018). 

Pengobatan 

jangka panjang 

menyebabkan 

penurunan 

fungsi ginjal 

- ESWL 

- Endourologi  

- Bedah laparoskopi 

- Bedah terbuka  

 

Biaya mahal  

Resiko infeksi tinggi 

Terapi tambahan 

 

Dengan meminum seduhan rimpang nampu maka 

dapat meluruhkan batu ginjal 

 

Uji aktivitas ekstrak etanol rimpang nampu (Homalomena occulta) terhadap 

kelarutan kalsium oksalat pada batu ginjal dengan metode titrimetri 

 

Rimpang tanaman nampu (Homalomena occulta) 

Alternatif obat tradisional 

Kekurangan Terapi Obat Kimiawi 

Obat Tradisional 

 

1. Supersaturasi 

2. Nukleasi 

3. Pertumbuhan 

4. Agregasi 

5. Interaksi kristal 

Patofisiologi 

Tindakan 

 

Data empiris 

(masyarakat Madiun) 

Kekurangan 

 

Pembentukan batu ginjal 

Gambar 3.1 Struktur Kerangka Konseptual 
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3.2 Kerangka Konseptual 

Batu Ginjal atau nefrolitiasis merupakan suatu penyakit dimana terdapatnya 

batu dalam saluran kemih (Sjamsuhidrajat, 2004). Pembentukan batu ginjal 

merupakan rangkaian kejadian yang cukup kompleks, melibatkan beberapa fase 

yang meliputi keadaan saturasi kristal, nukleasi, pertumbuhan, agregasi kristal, 

inhibitor dan promotor kristal (Basavaraj et al., 2007). 

Supersaturasi adalah keadaan dimana larutan mengandung lebih banyak 

material sehingga tidak dapat larut yang seharusnya pada keadaan normal dapat 

larut (Basavaraj et al., 2007). Nukleasi adalah fase pembentukan kristal padat dalam 

suatu larutan (Pearle et al., 2012). 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. Agregasi kristal dan penempelan kristal atau agregat ke nidus seperti 

sel epitel ginjal merupakan proses penting dalam pembentukan batu. Setelah proses 

nukleasi, pertumbuhan kristal adalah proses berikutnya yang penting dalam 

terjadinya batu saluran kemih. Agregasi kristal besar yang tertahan di duktus 

pengumpul dan protusi keluar menuju permukaan papilari yang juga memiliki 

peran dalam pembentukan batu (Baumann et al., 2011). 

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

RI., 2005, data yang telah dikumpulkan pada tahun 2002 dari seluruh rumah 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). Batu kalsium oksalat merupakan batu yang 

memiliki frekuensi terbesar dan seringkali ditemukan pada pasien batu ginjal 

dengan persentase sebesar 80% (Alelign, 2018). 

Salah satu cara untuk mengobati nefrolitiasis adalah dengan pemberian 

diuretik, xantin oxidase inhibitor, dan kalium sitrat. Akan tetapi penggunaan obat-

obat kimiawi yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan beberapa efek 

samping seperti penurunan fungsi ginjal. Selain itu untuk tatalaksana terapi batu 

ginjal dapat dilakukan dengan ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy), 

endourologi, bedah laparoskopi, dan bedah terbuka (Purnomo dkk, 2011). Akan 
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tetapi, penerapan dari beberapa metode tersebut seringkali terbentur akan kendala 

biaya yang tinggi dan selebihnya masih diperlukan terapi tambahan. 

Obat tradisional yang selama ini digunakan sebagai terapi untuk batu ginjal 

adalah Batugin® elixir dan Cystone®. Batugin® elixir merupakan obat trasisional 

lokal sedangkan Cystone® merupakan obat tradisional impor. Pengobatan 

tradisional dipilih sebagai alternatif ketika pengobatan moderen dirasa memiliki 

efek samping yang lebih banyak dibandingkan dengan efek terapeutiknya. Salah 

satu tanaman obat yang secara empiris diduga berkhasiat sebagai pengobatan batu 

ginjal adalah tanaman nampu (Homalomena occulta). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya (Xin Chao Liu et al., 2014) tanaman nampu (Homalomena occulta) 

memiliki kandungan berupa sesquiterpenoid, monoterpenoid, triterpenoid, asam 

fenolik, dan minyak atsiri (Linalool, Geraniol, a-Cadinol). Belum diketahui secara 

pasti kandungan yang spesifik untuk melarutkan kristal kalsium oksalat pada batu 

ginjal. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan 

aktivitas rimpang nampu (Homalomena occulta) sebagai anti nefrolitiasis dengan 

parameter persentase kelarutan kalsium oksalat pada batu ginjal dengan metode 

titrimetri.  


