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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Batu ginjal merupakan salah satu penyakit tertua yang diketahui. Temuan 

arkeologi telah mengungkapkan bahwa manusia telah menderita batu ginjal 

selama berabad-abad, bahkan pemeriksaan mumi Mesir telah mengungkapkan 

batu ginjal (Khan, 2018). Penyakit batu ginjal termasuk penyakit ginjal yang 

cukup tinggi prevalensinya. Prevalensi penyakit batu ginjal di Indonesia sebesar 

0,6 persen. Prevalensi tertinggi di DI Yogyakarta (1,2%), diikuti Aceh (0,9%), 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah masing–masing sebesar 0,8 

persen (KEMENKES RI, 2013). 

Batu ginjal adalah batu – batu kecil yang terbentuk di dalam ginjal akibat 

pengendapan yang terjadi di urin bergerak turun ke pipa kemih (ureter). Batu ini 

dapat menyumbat saluran air seni (urethra) dan sewaktu buang air kecil 

menyebabkan terasa nyeri serta sukar keluar. Jenis batu yang sering terdapat pada 

ginjal ada empat, yaitu batu kalsium oksalat (80%), batu struvite (10%), batu 

asam urat (9%), batu sistin (1%) (Khan, 2018). Batu ginjal kemungkinan akan 

terbentuk bila dijumpai satu atau beberapa faktor pembentuk kristal kalsium dan 

menimbulkan agregasi pembentukan batu (Nisma, 2011). Faktor terjadi 

pembentukan batu ginjal antara lain hiperkalsiuria, hiperoksiuria, hipositraturia, 

dan hiperoksaluria (Mephee, et al., 2007). 

Terapi batu ginjal dapat dilakukan dengan mengubah pola makan, 

penggunaan obat – obat diuretik, xanthine oksidase inhibitor, kalium sitrat, dan 

operasi (Saputra, 2009). Pengangkatan batu ginjal dengan jalan lithotripsy dan 

bedah lainnya tentu saja meiliki resiko lebih tiggi yang meliputi cedera ginjal, 

penurunan fungsi ginjal, dan peningkatan kejadian kekambuhan batu bersama 

dengan kemungkinan infeksi (Ruml, et al., 1997) selain itu operasi membutuhkan 

biaya yang cukup besar. Batu ginjal tidak dapat larut hanya dengan mengatur 

asupan makanan dan minum obat. Obat – obatan yang digunakan hanya akan 

mencegah agar batu tersebut tidak bertambah besar dan membantu pengeluaran 

batu ginjal secara spontan (Saputra, 2009). Penggunaan obat – obatan 
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golongan diuretik dalam jangka waktu yang Panjang juga akan menimbulkan efek 

samping hipoglikemia dan dehidrasi (Katzung, et al., 2015).  

Adanya beberapa kelemahan dari tindakan medis di atas dapat digunakan 

beberapa alternatif yaitu penggunaan obat tradisional. Berbagai obat tradisional 

digunakan untuk mengatasi batu ginjal seperti Batugin
®
 dan Cystone

®
. Tanaman 

yang telah diuji secara in vivo pada tikus putih jantan untuk mengatasi batu ginjal 

diantaranya adalah tempuyung, daun kejibeling, ketimun, kulit buah kapuk randu, 

bulbus bawang dayak, jintan hitam, daun alpukat dan lobak (choubey et al., 2010; 

Armida dan Sutomo, 2008; Hadjazedah, et al., 2007; Wijaya dan Darsono, 2005; 

Saputra, 2009). Secara normal, pembentukan batu ginjal dihambat oleh flavonoid, 

kalium, magnesium, dan asam sitrat (Bambang S, 2006). 

Homalomena occulta atau dikenal dengan nama daerah nampu 

mengandung saponin, flavonoid, tanin, dan polifenol (Dalimartha, 2003). 

Kandungan senyawa kimia dari nampu adalah sesquiterpenoid, monoterpenoid, 

triterpenoid, asam fenolik, dan minyak atsiri (Zeng, et al,. 2011). Salah satu 

kandungan nampu yang mempunyai aktivitas sebagai Xanthine Oksidase Inhibitor  

adalah apigenin (Zeng, et al,. 2011). Nampu merupakan salah satu tumbuhan yang 

berasal dari China dengan nama famili arecaceae. Berdasarkan pengalaman 

empiris masyarakat Madiun nampu dapat meluruhkan batu ginjal yang terdapat 

dalam saluran air kemih. Batu ginjal yang terdapat di tubuh dapat luruh dengan  

minum rebusan air tanaman tersebut. Hal itu terbukti banyak masyarakat yang 

telah didiagnosa harus dioperasi akibat penyakit batu ginjal dan tidak jadi, setelah 

mengkonsumsi ramuan tanaman herbal itu. Luruhnya batu ginjal melalui saluran 

kemih keluar dalam bentuk batu utuh.  Dengan besarnya potensi tanaman nampu 

untuk meluruhkan batu ginjal, dan belum adanya penelitian sebelumnya, serta 

semakin pesatnya perkembangan obat tradisional di Indonesia kami ingin 

membuktikan aktivitas dari Homalomena occulta terhadap luruhnya batu ginjal 

secara in vivo.  

Pada penelitian ini dilakukan determinasi tanaman terlebih dahulu guna 

untuk mengetahui tanaman secara detail dan jelas untuk dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ekstraksi pada penelitian ini dipilih dengan 

metode maserasi berulang  dengan pelarut etanol. Maserasi lebih mudah dilakukan 
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dengan biaya terjangkau meskipun membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Penapisan 

fitokimia dilakukan sebagai data pendukung aktivitas rimpang Homalomena occulta. 

Uji aktivitas penghambatan pembentukan batu ginjal pada tikus wistar dengan 

penginduksi etilen glikol secara in vivo dilakukan dengan melihat karakteristik ginjal, 

rasio ginjal, dan kadar kalsium pada ginjal menggunakan instrumen spektroskopi 

serapan atom. Parameter tersebut dibandingkan dengan melihat perbandingan tiap 

kelompok yaitu kelompok normal, negatif, positif dan kelompok uji.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak etanol rimpang Homalomena occulta 

pada rentang dosis 250 mg – 1000 mg terhadap penghambatan batu ginjal pada tikus 

wistar yang diinduksi dengan etilen glikol dengan melihat karakteristik ginjal , rasio 

ginjal, dan kadar kalsium dalam ginjal? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian ekstrak 

etanol rimpang Homalomena occulta pada rentang dosis 250 mg – 1000 mg terhadap 

penghambatan batu ginjal pada tikus wistar yang diinduksi etilen glikol dengan melihat 

karakteristik ginjal , rasio ginjal, dan kadar kalsium dalam ginjal. 

 

1.4. Hipotesis 

Rimpang Homalomena occulta memiliki potensi sebagai peluruh batu ginjal 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki manfaat dari aspek ilmu 

pengetahuan dan memberi informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh 

pemberian ekstrak etanol rimpang Homalomena occulta pada tikus wistar dapat 

menghambat terbentuknya batu ginjal. 

 


