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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Ginjal 

Manusia memiliki sepasang ginjal. Kedua ginjal tersebut terletak di 

sebelah belakang rongga perut dan mengapit tulang belakang. Ginjal berfungsi 

untuk mengatur keseimbnagan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah, 

keseimbangn asam basa, dan pengeluaran bahan buangan. Ginjal berperan 

menentukan bahan – bahan yang harus disimpan dan yang harus dikeluarkan dari 

tubuh. Sebagian cairan yang berguna diserap kembali dan dimasukkan ke dalam 

aliran darah, sedangkan bahan kimia yang benar – benar tidak terpakai tertinggal 

dalam air seni. Pada waktu air seni mengalir melalui pembuluh – pembuluh kecil 

menuju ke pusat ginjal, air seni dikumpulkan di dalam piala ginjal. Dari situ 

mengalir ke kandung kemih sampai keluar dari tubuh (Soenanto, 2005).   

Ureter merupakan saluran muskular dengan lumen yang sempit yang 

membawa urin dari ginjal menju vesica urinaria. Bagian superior dari ureter yaitu 

pelvis renalis dibentuk oleh 2-3 calyc major dan masing-masing calyc major 

dibentuk oleh 2-3 calyc minor. Apex dari pyramidum renalis yaitu paila renalis 

akan masuk menekuk ke dalam calyc minor (Moore, et al., 2010; Skandalakis, et 

al., 1995). Pars abdominalis dari ureter menempel peritoneum parietalis dan 

secara tofografi letaknya adalah retroperitoenal. Ureter bejalan secara 

inferomedial menuju anterior dari psoas major dan ujung dari processus 

transversus vertebrae lumbalis dan menyilang arteri iliaca externa tepat di luar 

percabangan arteri iliaca commonis. Kemudian berjalan di dinding lateral dari 

pelvis untuk memasuki vesica urinaria secara oblique (Moore, et al., 2010).  

Ureter secara normal mengalami kontriksi dengan derajat yang bervariasi 

pada tiga tempat, yaitu: 1). Junctura ureteropelvicum, 2). Saat ureter melwati tepi 

dari aditus pelvicum, dan 3). Saat melewati dinding vesica urinaria. Area-area 

yang menyempit ini merupakan lokasi yang potensial untuk terjadinya obstruksi 

yang disebabkan oleh batu (kalkuli) ginjal (Moore, et al., 2010; Skandalakis, et 

al., 1995). 
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Gambar 2. 1. Anatomi Struktur Internal Ginjal dan Ureter 

 

2.2 Tinjauan Batu Ginjal 

Batu ginjal merupakan salah satu penyakit ginjal yang terjadi karena 

adanya gangguan pada ginjal. Ginjal yang sehat dan ada cukup air biasanya 

mengeluarkan zat – zat kimia yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jika terjadi 

gangguan pada ginjal baik langsung maupun tidak langsung dapat menganggu 

berbagai sistem dan organ tubuh lain. Demikian sebaliknya gangguan pada organ 

lain dapat mempengaruhi fungsi ginjal (Soenanto, 2005). 

 

2.2.1  Definisi Batu Ginjal 

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. Batu ginjal kemungkinan akan 

terbentuk bila dijumpai satu atau beberapa faktor pembentuk kristal kalsium dan 

menimbulkan agregasi pembentukan batu (Nisma, 2011). 

Umumnya, batu ginjal terjadi karena tubuh kekurangan cairarn sehingga 

terjadi kekeruhan atau air seni menjadi pekat. Akibat selanjutnya terjadi 

penyumbatan pada saluran dari ginjal menuju kandung kemih. Batu-batu yang ada 

pada ginjal terbentuk dari bahan-bahan kimia yang biasanya terdapat didalam air 
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seni seperti kalsium, asam urica, fosfat, dan biasanya terdapat bahan kimia lain 

(Soenanto, 2005). 

 

Gambar 2. 2. Posisi Batu Dalam Ginjal 

Faktor resiko terbentuknya batu ginjal atau saluran kemih sangat terkait 

dengan kelainan metabolisme tubuh pada setiap orang, jenis makanan yang 

dikonsumsi, volume cairan jenis kelamin, dan genetik. Dari sejumlah faktor 

tersebut, yang paling berpengarah adalah konsumsi makanan dan air (Soenanto, 

2005) atau air yang diminum, usia, Makanan terutama yang memiliki kadar 

kalsium tinggi beresiko meningkatkan kadar kalsium dalam air kemih sehingga 

berdampak pada penurunan keasaman urin. Iilah salah satu pencetus pembentukan 

batu. Demikian juga jika air yang diminum sangant sedikit maka terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah garam dengan volume air di ginjal 

menyebabkan tingkat kejenuhan yang tinggi dan akibatnya timbul pengkristalan. 

Hasil pemantauan di beberapa rumah sakit di Jakarta menunjukkan bahwa 

penderita batu ginjal yang dirawat di rumah sakit umumnya minum air putih 

kurang dari satu liter per hari (Soenanto, 2005).  

Penyakit batu ginjal termasuk penyakit ginjal yang cukup tinggi 

prevalensinya dibandingkan dengan penyakit gagal ginjal. Prevalensi gagal ginjal 

kronis berdasarkan pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2 persen dan 

penyakit batu ginjal 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. Prevalensi penyakit batu ginjal berdasarkan 

wawancara meningkat seiring dengan bertambahnya umur, tertinggi pada 
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kelompok umur 55-64 tahun (1,3%), menurun sedikit pada kelompok umur 65-74 

tahun (1,2%) dan umur ≥75 tahun (1,1%). Prevalensi lebih tinggi pada laki-laki 

(0,8%) dibanding perempuan (0,4%). Prevalensi tertinggi pada masyarakat tidak 

bersekolah dan tidak tamat SD (0,8%) serta masyarakat wiraswasta (0,8%) dan 

status ekonomi hampir sama mulai kuintil indeks kepemilikan menengah bawah 

sampai menengah atas (0,6%). Prevalensi di perdesaan sama tinggi dengan 

perkotaan (0,6%) (KEMENKES RI, 2013). Prevalensi penyakit ini diperkirakan 

13% pada lakilaki dewasa dan 7% pada perempuan dewasa, dengan puncak usia 

dekade ketiga dan keempat. Angka kejadian batu ginjal berdasarkan data yang 

dikumpulkan dari rumah sakit di seluruh Indonesia tahun 2002 adalah sebesar 

37.636 kasus baru, dengan jumlah kunjungan sebesar 58.959 orang. Selain itu 

jumlah pasien yang dirawat mencapai 19.018 orang, dengan mortalitas 378 orang 

(Abdurrosid et al, 2017). 

 

2.2.2  Penyebab Batu Ginjal 

Menurut (Soenanto, 2005) penyakit batu ginjal dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu : 

a. Genetik (bawaan)  

Ada orang-orang tertentu memiliki kelainan atau gangguan organ ginjal 

sejak dilahirkan, meskipun kasusnya relatif sedikcit. Anak yang sejak kecil 

mengalami ganggua metabolisme khususnya dibagian ginjal yaitu air seninya 

memiliki kecenderungan mudah mengendapkan garam membuat mudah terbentuk 

batu. Karena fungsi ginjalnya tidak dapat bekerja secara normal maka kelancaran 

proses pengeluaran air juga mudah mengalami gangguan, misalnya banyak zat 

kapur dalan air kemih sehingga mudah mengendapkan batu  

b. Makanan  

Sebagian besar kasus penyakit batu ginjal discbabkan oleh faktor makanan 

dan minuman Makanan-makanan tertentu memang mengandung bahan kimia 

yang berefek pada pengendapan air kemih, misalnya kalsium tinggi, seperti 

oksalat dan fosfat. Kedua bahan tersebut mudah mengkristal di ginjal. Demikian 

juga pada makanan yang kadar asam uratnya tinggi. Orang yang mengkonsumsi 

air (khususnya air putih) dalam jumlah yang sedikit sangat beresiko terkena 
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penyakit batu ginjal. Ini dikarenakan terjadi kekurangan cairan diginjal sehingga 

air seni menjadi pekat, lalu mudah membentuk batu. Selain faktor makan dan 

minum, suplemen vitamin ikut berperan dalam pembenrtukan batu ginjal, 

misalnya kekurangan vitamin A atau terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D. 

c. Aktivitas 

Faktor pekerjaan dan olahraga dapat mempengaruhi penyakit batu ginjal. 

Resiko terkena penyakit ini pada orang yang pekerjaannya banyak duduk lebih 

tinggi dari pad orang yang banyak berdiri atau bergerak dan orang yang kurang 

berolah raga. Karena tubuh kurang bergerak (baik olahraga mupun aktifitas 

bekerja) menyebabkan peredaran darah maupun aliran seni menjadi kurang lancr. 

Bahkan tidak hanya penyakit ginjal yang diderita, penyakit lain bisa dengan 

gampang menyerang 

 

2.2.3 Patofisiologi Penyakit Batu Ginjal 

Adanya kalkuli dalam traktus urinarius disebabkan oleh dua fenomena 

dasar. Fenomena pertama adalah supersaturasi urin oleh konstituen pembentuk 

batu, termasuk kalsium, oksalat, dan asam urat. Kristal atau benda asing dapat 

bertindak sebagai matriks kalkuli, dimana ion dari bentuk kristal super jenuh 

membentuk struktur kristal mikroskopis. Kalkuli yang terbentuk memunculkan 

gejala saat mereka membentur ureter waktu menuju vesica urinaria (Dave, 2017). 

Fenomena kedua, yang kemungkinan besar berperan dalam pembentukan 

kalkuli kalsium oksalat, adalah adanya pengendapan bahan kalkuli matriks 

kalsium di papilla renalis, yang biasanya merupakan plakat Randall (yang selalu 

terdiri dari kalsium fosfat). Kalsium fosfat mengendap di membran dasar dari 

Loop of Henle yang tipis, mengikis ke interstitium, dan kemudian terakumulasi di 

ruang subepitel papilla renalis. Deposit subepitel, yang telah lama dikenal sebagai 

plak Randall, akhirnya terkikis melalui urothelium papiler. Matriks batu, kalsium 

fosfat, dan kalsium oksalat secara bertahap diendapkan pada substrat untuk 

membentuk kalkulus pada traktus urinarius (Evan, et al., 2007). 
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2.2.4  Gejala Penyakit Batu Ginjal 

Tanda atau gejala/keluhan tidak selalu ditemukan pada penderita yang 

mengidap btu saluran kemih. Bila batunya masih kecil, atu besar tapi tidak 

berpindah, tidak merenggang atau menyumbat permukaan saluran kemih, tidak 

akan timbul apapun. Penderitanya akan hidup seperti biasa, sampai suatu saat 

mungkin ditemukan secara kebetulan waktu periksa dan foto rontgen tampak da 

batu ginjalnya. Jika suatu saat btu itu bergeser, menggelinding dari pialan ginjal 

ke bawah, timbullah gejala nyeri hebat di daerah pinggang. Sebab saluran (ureter) 

yang menghubungkan piala ginjal dan kandung kemih itu kecil sekali (lebih kecil 

dari kelingking tangan). Sehingga batu akan meregangkan dindingnya, bahkan 

merobek, atau menyumbat lubangnya. Inilah yang menimbulkan nyeri hebat 

(kolik) di pinggang. Apabila btunya berhasil sampai di bagian bawah saluran 

ureter, nyerinya akan berpindah dan terasa merambat kearah kemaluan atau 

daerah pangkl paha. Biasany disertai keluarnya darah bersama air seni. Bila 

lukanya kecil, darah yang keluarpun sedikit dan hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop, ini dapat diketahui bila air seni dibawa ke laboratorium. Sumbatan 

atau regangan batu pada saluran kemih dapat juga menimbulkan rasamual, 

muntah, perut kembung. Bila batu itu menyangkut di kandung kemih, dapt timbul 

nyeri daerah atas kemaluan waktu kencing, kencing tidak tuntas (kepingin 

kencing lagi sehabis kencing), pancaran tidak kuat (Japaries, 1992). 

 

2.2.5  Klasifikasi Batu Ginjal 

Klasifikasi batu ginjal dibedakan berdasarkan etiologi, komposisi batu, 

ukuran dan lokasi, dan gambaran radiologis (Turk, et al., 2015). 

a.  Klasifikasi Berdasarkan  Etiologi 

Berdasarkan etiologinya batu ginjal dapat diklasifikasikan menjadi infeksi, 

non infeksi, genetik, atau efek samping obat. Dapat dilihat pada tabel II.1. 

Tabel II. 1. Klasifikasi Batu Ginjal Berdasarkan Etiologi 

Etiologi Jenis Batu Ginjal 

Urolitiasis non 

infeksi 

a. Kalsium oksalat 

b. Kalsium phospat 

c. Asam urat 

Urolitiasis 

dengan infeksi 

a. Magnesium amonium phospat 

b. Karbonat  
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c. Amonium urat 

Genetik 

a. Cistin 

b. Xanthin 

c. 2,8-dihidroksiadenin 

Efek Samping 

Obat 

a. Senyawa aktif mengkristal dalam urin (Magnesium 

trisilicate) 

b. Zat yang merusak komposisi urin (Asam askorbat, 

Kalsium, Furosemide, Pencahar,Vitamin D) 

 

b.  Klasifikasi Berdasarkan Komposisi Batu 

 Komposisi dari batu sangat penting untuk menjadi dasar diagnostik dan 

penanganan lebih lanjut. Tidak ada sistem klasifikasi khusus untuk batu ginjal, 

tetapi batu ginjal dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisinya. 

1) Batu kalsium : 80% dari batu ginjal. Batu kalsium dibedakan menjadi kalsium 

oksalat dan kalsium fosfat.Kalsium oksalat merupakan 80% dari semua batu 

kalsium dengan faktor risiko termasuk volume urin rendah, 

hiperkalsiuria,hyperuricosuria, hyperoxaluria, dan hypocitraturia. Kalsium 

fosfat (hidroksi apatit)merupakan 20% dari semua batu kalsium dengan faktor 

risiko termasuk rendah volume urin, hiperkalsiuria, hipokitraturia, pH urin 

tinggi, dan kondisi terkait termasuk primer hiperparatiroidisme dan asidosis 

tubulus ginjal 

2) Batu asam urat : 10% hingga 20% dari batu ginjal.Disebabkan oleh karena pH 

urin <5,5, maupun hyperuricosuria. 

3) Batu sistin : 1% dari batu ginjal yang disebabkan oleh kesalahan metabolisme 

bawaan, cystinuria, autosomalrecessive (gangguan yang menghasilkan 

reabsorpsi tubular ginjal abnormal dari asam amino sistin, ornithine, lysine, 

dan arginine) 

4) Batu struvite : 1% hingga 5% dari batu ginjal, juga dikenal sebagai batu 

infeksi; terdiri dari magnesium,amonium, dan fosfat. Bbatu ini sering disebut 

sebagai batu staghorn dan dapat dikaitkan dengan organisme pemecah urea, 

seperti spesies Proteus, Pseudomonas, dan Klebsiella. E coli bukan organisme 

penghasil urease. 
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c.  Klasifikasi Berdasarkan Ukuran Dan Lokasi 

Berdasarkan diameter ukurannya secara dua dimensi dibagi menjadi >5 

cm, 4-10 cm, 10-20 cm, dan > 20 cm. Sedangkan berdasarkan posisi anatominya 

kalkuli dibagi menjadi: calyx superior, medius, atau inferior; pelvis renali; ureter 

proksimal, medius, dan distal; dan vesica urinaria. 

 

d.  Klasifikasi Berdasarkan Gambaran Radiologis 

Pembagian kalkuli berdasarkan gambaran radiologisnya menjadi tiga 

yaitu: radiopak, radiopak lemah, dan radiolusen. Yang bersifat radiopak yaitu: 

kalkuli kalsium oksalat dihidrat, kalsium oksalat monohidrat, dan kalsium 

phospat. Yang gambaran radiologisnya radiopak lemah: magnesium amonium 

phospat, apatite, dan sistin. Dan yang tergolong radiolusen: kalkuli asam urat, 

amonium urat, xanthin, 2,8-didroksiadenin, batu karena obat-obatan. 

 

2.2.6  Penatalaksanaan Batu Ginjal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3. Penatalaksanaan Batu Ginjal 

Ukuran batu merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat 

memprediksi perjalanannya dalam traktur urinarius. Batu yang berdiameter 

kurang dari 4 mm memiliki kemungkinan 80% dapat melewati traktus urinarius 
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secara spontan. Dan menurun sebesar 20% jika batu berdiameter >8mm. Tapi 

perjalanan batu pada traktus urinarius juga tergantung pada bentuk dan lokasi 

pasti dari batu, dan anatomi dari traktus urinarius bagian superior. Jika terjadi 

obstruksi pada junctura ureteropelvis meskipun berukuran kecil sangat sulit 

melwati junctura tersebut (Yolanda, 2018; Moore, et al., 2010). 

Pengobatan batu ginjal meliputi penanganan darurat kolik renalis (ureter), 

termasuk jika ada indikasi untuk intervensi pembedahan, dan terapi medis untuk 

kalkulinya (Yolanda, 2018; Moore, et al., 2010; Turk, et al., 2015). Pengobatan 

tersebut meliputi pengobatan dengan obat kimia, obat tradisional, maupun dengan 

melakukan suatu tindakan pembedahan/operasi. 

a. Pengobatan Dengan Obat Kimia 

Obat kimia menjadi pilihan utama untuk mengobati batu ginjal karena 

biaya pengobatan terjangkau dan akses dalam mendapatkan obat kimia tersebut 

juga cukup mudah. Sebagai terapi utama obat kimia yang sering digunakan ialah 

obat golongan diuretik, kalium sitrat, dan juga Xanthine Oksidase Inhibitor 

(Allopurinol). Tujuan dari pengobatan kimia yaitu 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 

(Purnomo, et al., 2010). Obat golongan diuretik yang sering digunakan ialah 

diuretik thiazid, obat ini digunakan untuk terapi batu kalsium dengan kadar 

kalsium yang tinggi di dalam tubuh. Kalium sitrat digunakan untuk terapi batu 

kalsium dengan kadar kalsium normal. Sedangkan allopurinol digunakan untuk 

terapi batu asam urat (Wolf, 2012).  

b. Pengobatan Dengan Obat Tradisional 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan alam yang telah 

digunakan sebagai pengobatan secara tradisional berdasarkan pengalaman (Katno 

& Pramono, 2009). Obat tradisional digunakan sebagai alternatif lain dalam 

menyembuhkan batu ginjal. Pengobatan secara tradisional diketahui memiliki 

resiko atau efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan obat 

kimiawi (Thomas, 1989).  
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Obat tradisional yang digunakan dalam pengobatan batu ginjal masih 

jarang ditemukan. Obat tradisional yang sering dipakai dan banyak dipasaran 

ialah batugin elixir
® 

(produk
 
lokal) dan juga cystone

® 
(produk impor). Batugin 

elixir
® 

memiliki mekanisme kerja
 
dalam memecahkan atau menghancurkan batu 

urin atau batu saluran kemih sehingga lebih mempermudah pengeluaran dari 

dalam tubuh (Swintari, 2016). Cystone
® 

bekerja dengan menghambat 

pembentukan pertumbuhan kristal struvite (Jayaramaiah, et al., 2012). 

Pengurangan kadar oksalat urin dan ginjal oleh cystone® disebabkan oleh 

tindakan penghambatannya pada enzim oksalat glikat sintesa oksalat (Mitra, 

1998). 

c. Tindakan  

Batu yang berdiameter lebih besar (yaitu, ≥ 7 mm) yang tidak mungkin 

lewat secara spontan memerlukan beberapa jenis prosedur pembedahan. Dalam 

beberapa kasus, pasien dengan batu berukuran besar perlu menjalani rawat inap di 

rumah sakit. Namun, kebanyakan pasien dengan kolik ginjal akut dapat diobati 

secara rawat jalan. Sekitar 15-20% pasien memerlukan intervensi invasif karena 

ukuran batu yang besar, penyumbatan, infeksi, atau nyeri yang sulit diatasi. 

Teknik yang tersedia untuk ahli urologi saat batu tersebut gagal melewati traktus 

urinarius secara spontan meliputi Penempatan stent, Nefrostomi perkutan, 

Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL), Ureteroscopi (URS), 

Nephrostolithotomi Perkutan, Open nephrostomy Anatrophic nephrolithotomy   

(Turk, et al., 2015).    

1) 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 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. 

2) 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 
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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 : 

(a) PNL (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. 

(b) 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. 

(c) 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. 

(d) Ekstraksi Dormia : Yaitu mengeluarkan batu ureter dengan menyaringnya 

dengan alat keranjang dormia. 

3) Bedah Laparoskopi 

Pembedahan laparoskopi untuk mengambil batu saluran kemih saat ini 

sedang berkembang. Cara ini banyak dipakai untuk mengambil batu ureter. 

4) Bedah Terbuka 

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. 

   

2.2.7  Spektroskopi Serapan Atom (SSA) 

Spektroskopi serapan atom adalah suatu teknik yang sering digunakan 

untuk menentukan konsentrasi logam tertentu dalam suatu sampel. Cara analisis 

ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu sampel dan tidak tergantung 
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pada bentuk molekul dari logam dalam sampel. Cara ini cocok untuk analisis 

logam karena mempunyai kepekaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 

ppm), pelaksanaannya relatif sederhana dan interferensinya sedikit. Spektroskopi 

serapan atom didasarkan pada penyeerapan energi sinar tampak dan ultraviolet. 

Dalam garis besarnya prinsip spektroskopi serapan atom sama saja dengan 

spektrofotometri sinar tampak dan ultraviolet. Perbedaan terletak pada bentuk 

spektrum, cara pengerjaan dan peralatannya (Gandjar, et al., 2007). 

 Metode spektroskopi serapan atom mendasarkan pada prinsip absorbsi 

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

tertentu tergantung pada sifat dan unsurnya. Cahya pada panjang gelombang ini 

mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom yang 

mana transisi elektronik suatu atom bersifat spesifik. Dengan menyerap energi, 

maka atom akan memperoleh energi sehingga suatu atom pada keadaan dasar 

dapat ditingkatkan energinya ke tingkat eksitasi (Gandjar, et al., 2007). 

  

Gambar 2. 4. Mekanisme Kerja 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 akn 

mengisolasi salah satu garis resonansi yang sesuai dengn sampel dari beberapa 

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

akan diubah menjadi energi listrik dalam detektor. Elnergi listrik daridetektor 

inilah yang akan menggerakkan jarum dan mengeluarkan grafik. Sedangkan 

sistem pembacaan akan menampilkan dat yang dibaca oleh grafik (Gandjar, et al., 

2007). 
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2.3  Tinjauan Tanaman Nampu 

2.3.1  Klasifikasi Tanaman Nampu 

Kingdom  : plantae  

Sub divisi  : Angiosperms 

keluarga  : araceae 

Genus   : Homalomena Schott 

Spesies  : Homalomena occulta 

 

Gambar 2. 5. Tanaman Homalomena occulta (Nampu) 

2.3.2  Morfologi Tanaman Nampu 

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 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 
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ungu. Terdapapat buah buni memiliki bentuk bulat, kecil dan memiliki warna 

merah. Biji panjang, kecil dengan warna cokelat (Dalimartha, 2003). 

Tumbuhan ini tumbuh pada hutan lembah yang lebat, hutan bambu, hutan 

belukar gunung; di bawah 100-1100 m. Guangdong, Guangxi, Hainan, Yunnan 

[Laos, Thailand, Vietnam (Melet Bot, 1832). Rasa pahit dan pedas, hangat dalam 

tanaman ini bekerja pada saluran Liver dan Ginjal (Jing Nuan Wu, 2005). 

 

2.3.3  Kandungan Kimia Rimpang Nampu 

Rimpang nampu mengandung saponin, flavonoid, tanin, dan polifenol. 

Daunnya mengandung 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 dilama 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). 

 

2.3.3.1 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 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 unti awal triketida. Unit awal dari 
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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). 

Gambar 2. 6.  Struktur Kimia Flavonoid 

Flavonoid pada tubuh berfungsi sebagai antioksodan 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 hydrogen 

pada radikal bebas. Selain memiliki efek antioksidan, flavonoid memiliki efek lain 

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

 

2.2.3.2 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 & Gupta, 2010). Apigenin memiliki rumus molekul 

C15H10O5 dengan berat molekul 270,24 g/mol. Apigenin memiliki titik leleh 

antara 345-350°C (Anonim, 2004).  
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   Gambar 2. 7. Struktur Kimia Apigenin 

Apigenin telah dilaporkan sebagai inhibitor kompetitif potensial xanthine 

oxidase (XO) dan menunjukkan aktivitas penghambatan yang sebanding dengan 

allopurinol (Su, et al., 2015). 

 

2.2.3.3 Senyawa Terpen 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.8. Struktur Kimia 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 unti atom C10 

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

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

2005). 

 

2.3.4  Manfaat Nampu 

Bagian yang digunakan ialah Rimpang kering. Rhizoma Homalomenae 

diproduksi terutama di bagian selatan provinsi Guangxi. Ini dikumpulkan pada 

musim semi dan musim gugur, dikeringkan di bawah sinar matahari, diiris, dan 

digunakan tanpa persiapan (Jing Nuan Wu, 2005). Rimpang aromatik digunakan 

secara medis untuk mengobati luka traumatis, patah tulang, sakit perut, sakit 

pinggang, parasit usus, dan rematik arthralgia (Melet Bot, 1832). Mengusir 

Kelembaban Angin Patogenik, memperkuat otot dan tulang (Jing Nuan Wu, 

2005). 
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Untuk rheumatic atau rheumatoid arthritis dengan sensasi sakit dan dingin 

dari pinggang dan lutut, kontraktur otot, dan mati rasa dari ekstremitas bawah, 

Rhizoma Homalomenae digunakan dengan Radix Achyranthis Bidentatae (Niu 

Xi) dan Fructus Lycii (Gou Qi Zi) diresapi dalam anggur untuk dosis oral (Jing 

Nuan Wu, 2005). 

 

2.4 Tinjauan Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan atau suatu pemisahan zak aktif 

dari suatu simplisia dengan menggunakan suatu pelarut tertentu (Harborne, 1987). 

Ekstraksi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memisahkan dari bahan 

padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan dalam proses 

ekstraksi harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan. ekstraksi 

menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen 

lain dalam campurannya (Hasanah, 2015).  

Tabel II.2. Indeks polaritas pelarut (Sarker, et al., 2006) 

Pelarut  Indeks 

Polaritas 

Titik Didih 

(
o
C) 

Viskositas (c 

poise) 

Kelarutan 

dalam air (% 

w/w) 

n-Hexane 0.0 69 0.33 0.001 

Diklorometan 3.1 41 0.44 1.6 

n-Butanol 3.9 118 2.98 7.81 

Iso-Propanol 3.9 82 2.30 100 

n-Propanol 4.0 92 2.27 100 

Kloroform 4.1 61 0.57 0.815 

Etil Asetat 4.4 77 0.45 8.7 

Aseton  5.1 56 0.32 100 

Metanol  5.1 65 0.60 100 

Etanol  5.2 78 1.20 100 

Air  9.0 100 1.00 100 

 

Menurut prosesnya ekstraksi dibedakan menjadi dua yaitu continous 

extraction (ekstraksi berkesinambungan) dan bath extraction (ekstraksi bertahap). 

Perbedaan pada continous extraction dengan bath extraction yaitu pada pelarut 

yang digunakan. Pada proses continous extraction pelarut yang digunakan sama 

atau dipakai secara berulang sampai proses ekstraksi selesai. Sedangkan pada bath 

extraction, setiap tahap selalu menggunakan pelarut yang baru sampai proses 

ekstraksi selesai (Kristanti, et al., 2008). Senyawa-senyawa yang bersifat polar 
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hanya akan terlarut pada pelarut polar dan senyawa-senyawa yang bersifat non-

polar hanya kan terlarut pada pelarut non polar. Pelarut polar dapat mengekstraksi 

senyawa seperti fenolik, alkaloid kuartener, tanin, karotenoid, glikosida dan asam 

amino (Harborne, 1987). 

Maserasi merupakan suatu proses pengekstrakan simplisia menggunakan 

suatu pelarut dengan cara beberapa kali pengocokan atau pengadukan yang 

dilakukan pada suhu ruang (Departemen Kesehatan RI, 2000). Maserasi 

merupakan cara atau proses ekstraksi yang paling sederhana yang umum 

digunakan dan cocok digunakan dalam sekala kecil maupun besar di industri. 

Proses maserasi dilakukan dengan memasukkan simplisia tanaman berupa serbuk 

dan pelarut yang sesuai ke dalam suatu wadah yang sesuai dan tertutup rapat. 

Setelah itu, pelarut atau filtrat dipisahkan dari residu dengan cara disaring. 

Kekurangan dari metode maserasi ini yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, 

pelarut yang digunakan untuk ekstraksi cukup banyak, dan memungkinkan 

beberapa senyawa hilang. Namun metode maserasi ini juga dapat menghindari 

rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).  

Waktu perendaman bahan dalam pelarut bervariasi antara 15-30 menit 

tetapi kadang-kadang bisa sampai 24 jam. Jumlah pelarut yang digunakan cukup 

banyak, berkisar antara 10-20 kali jumlah sampel yang digunakan (Kristanti, et 

al., 2008). 

 

2.5  Metode Pengujian Aktivitas Batu Ginjal Secara In Vivo 

2.5.1  Etilen Glikol 

Etilen glikol adalah senyawa kimia turunan yang dibuat dari sekian banyak 

produk kimia komersial, termasuk polietilen tereftalat (PET) resin, poliester resin 

tak jenuh, serat poliester dan poliester lapis. Etilen glikol digunakan sebagai 

cairan anti pembekuan, penghilang es, pelapis permukaan, pemindah panas, 

pendingin industri, hidrolik, surfaktan dan pengemulsi. Keracunan akut pada 

manusia dan hewan pelihara banyak terjadi secara tidak sengaja mengkonsumsi 

cairan tersebut karena rasanya yang manis. Ginjal merupakan organ yangpaling 

peka terhadap etilen glikol dan merupakan target organ primer. Tata cara 

pengobatan keracunan etilen glikol akut diatur untuk mencegah metabolit asam 
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yang sangat toksik masuk, mengatasi asidosis dan mencegah kerusakan ginjal 

permanen (Saputra, 2009). 

Etilen glikol digunakan sebagaia antifreeze, deterjen, cat, dan kosmetik. 

Keracunan etilen glikol pada ginjal terjadi 24-72 jam setelah proses menelan. 

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

glikol dalm tubuh dimetabolisme menjadi glikoaldehid dengan katalisatir enzim 

alkohol dehidrogenase. Glikoaldehid diubah menjadi asam glikolat, kemudian 

asam glikolat dimetabolisme menjadi asam glioksalat dan akhirnya menjadi asam 

oksalat. Asam oksalat berikatan dengan kalsium untuk membentuk kristal kalsium 

oksalat dan  terdeposit pada organ yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

berbagai organ tubuh termasuk otak, jantung, ginjal, dan paru – paru . akumulasi 

kalsium oksalat pada ginjal menyebabkan keusakan ginjal yang mengakibatkan 

oliguria dan anuria kegagalan ginjal akut (Brent, 2001). 

 

2.5.2  Tikus Wistar 

 

Gambar 2.9. Tikus Ratus norvegicus Strain Wistar 

Klasifikasi tikus putih adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Mammalia  

Subkelas : Theria  

Ordo  : Rodentia  

Subordo : Myomorphas  

Familia  : Muridae  
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Sub Familia : Murinae  

Genus   : Rattus  

Spesies  : Rattus norvegicus 

 Tikus Rattus novergicus digunakan dalam penelitian karena mempunyai 

kemiripan dengan manusia dalam fisiologinya, anatomi, nutrisi, patologi, 

metabolisme. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan  tikus Ratus 

novergicus strain wistar. 

 Dalam penelitian ini yang digunakan ialah bagian anatomi dari ginjal tikus 

untuk diamati adanya kandungan kalsium di dalam ginjal tersebut. 

 

Gambar 2.10. Ginjal Tikus 

 

2.5.3 Cystone
® 

 

Gambar 2.11. Tablet Cystone® 

Cystone® secara tradisional digunakan untuk menghilangkan berbagai 

masalah urologis termasuk nefrolitiasis dan terdiri dari zat berikut: shilapuspha 

(Didymocarpus pedicellata) 130 mg, Pasanabheda (Saxifaga lgulata Syn. Bergenia 

ligulata / ciliata) 98 mg, Manjishtha (Rubia cordifolia) 16 mg, Nagarmusta 

(Cyperus scariosus) 32 mg, Apamarga (Achyranthes aspera) 32 mg, Gohija 
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(Onosma bracteatum) 32 mg, Sahadevi (Vernonia cinerea) 32 mg, Shilajeet 

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

“mencegah jenuh 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 pengusirannya dengan cara mikro. Cystone® menyebabkan 

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

bersama. Aktivitas antimikroba Cystone bermanfaat dalam pencegahan infeksi 

saluran kemih terkait dengan batu kemih dan kristaluria. Kegiatan antispasmodik 

dan antiinflamasi Cystone® meringankan kolik ureter dan meringankan gejala 

nyeri dan terbakar serta berkemih. Cystone® diproduksi dan dijual hampir di 

seluruh dunia oleh Himalaya Health Care. Di Amerika Serikat, produk ini dikenal 

sebagai Uricare® (Erickson, 2011). 

Cystone
®
 dapat menghambat pembentukan pertumbuhan kristal struvite 

dalam teknik pertumbuhan gel difusi tunggal (Jayaramaiah, et al., 2012). 

Pengurangan kadar oksalat urin dan ginjal oleh cystone® disebabkan oleh 

tindakan penghambatannya pada enzim oksalat glikat sintesa oksalat. Cystone® 

dapat memainkan peran penting dalam pencegahan gangguan yang terkait dengan 

pembentukan batu ginjal (Mitra, 1998). 

 


