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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Alternatif obat tradisisonal 

 

Manajemen Batu Ginjal 

a. Obat Kimia 

b. Obat Tradisional 

c. Tindakan  

Terapi Utama 

Gol. Diuretika 

Gol. Xanthine Oxidase 

Inhibitor 

Kalium Sitrat 

Terapi Tambahan 

Antiinflamasi 

Antibakteri 

Analgesik 

 

Kekurangan : 

a. Tidak efektif 

untuk batu 

>10mm 

b.Pengobatan 

jangka panjang 

menyebabkan 

penurunan 

fungsi ginjal 

Umum beredar & sering dipakai 

TR : Batugin Elixir
®
 

TI  : Cystone
® 

 

 

 

Kekurangan : 

- Biaya Mahal 

- Resiko Infeksi 

Tinggi 

 

 

 

Gambar 3. 1. Kerangka Konseptual 

 

Tindakan 

a. ESWL 

b. Bedah Terbuka 
 

 

Penyebab 
BATU GINJAL Genetik, Makanan, Aktivitas 

 
 

Rimpang Homalomena occulta 

Meminum seduhan Rimpang Homalomena occulta 

mampu meluruhkan batu ginjal 

 

 

Empiris 

Masy. 

Madiun 

Data 

Ilmiah 

 

Penelitian terkait nampu masih sedikit : 

Kandungan Nampu : Apigenin (Zeng, et al., 2010) 

Aktivitas Apigenin : Xanthine Oxidase Inhibitor 

(Lin, et al., 2002) 

 

Hipotesis : Rimpang Homalomena occulta memiliki aktivitas 

sebagai peluruh batu ginjal 

Uji Aktivitas Penghambatan Pembentukan 

Batu Ginjal Ektrak Etanol Rimpang 

Homalomena occulta pada tikus wistar 

dengan induksi etilen glikol secara in vivo 

ANALISIS 

-  Karakteristik 

dan rasio ginjal 

-  Kadar kalsium 

dalam ginjal 
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3.2  Uraian Kerangka Konseptual 

Batu ginjal merupakan batu – batu kecil yang terbentuk di dalam ginjal 

akibat pengendapan kimiawai molekul dari kalsium garam yang larut di dalam 

traktus urinaria (Nisma, 2011). Pengendapan tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor makanan, dan aktivitas. Faktor 

genetik ialah kelainan pada organ ginjal sejak dilahirkan. Fungsi ginjal berkurang 

dan tidak bekerja secara normal, hal ini menyebabkan gangguan pada saat proses 

pengeluaran air, misalnya banyak zat kapur di dalam air tetapi ginjal tidak 

berfungsi dengan normal dan akhirrnya zat kapur menumpuk dan mudah 

mengendap membentuk batu – batu di dalam ginjal. Pengendapan juga dapat 

disebabkan oleh adanyan makaanan yang mengandung bahan kimi misalnya 

makanan tinggi kalsium seperti oksalat dan fosfat. Dimana kedua bahan tersebut 

mudah mengkristal di ginjal. Batu ginjl juga dapat disebabkan oleh karena 

aktivitas yang kurang produktif yang menyebabkan tubuh kurang bergerak. 

Karena peredaran darah maupun aliran air seni menjadi kurang lancar akibatnya 

kurangnya gerak pada tubuh (Soenanto, 2005). 

Pemberian terapi pada batu ginjal telah dilakukan dengan pemberian terapi 

obat kimia, obat tradisional, maupun dengan tindakan operasi / bedah guna untuk 

menghilangkan batu / meluruhkan batu dalam ginjal. Obat kimiawi yang umum 

dpakai dalam terapi batu ginjal ialah obat golongan diuretika, golongan Xanthine 

Oxidase Inhibitor (XOI), dan Kalium sitrat. Tetapi obat kimia tersebut tidak 

efektif untuk batu dengan ukuran > 10 mm. Masih perlu adanya terapi tambahan 

dan juga penggunaan obat kimia beresiko tinggi menurunkan fungsi ginjal karena 

kebanyakn obat di ekskresi melalui ginjal. Selain itu obat tradisional telah 

digunakan untuk terapi batu ginjal, obat tradisional yang sering digunakan ialah 

Batugin Elixir dan cystone. Obat tersebut di ketahui mampu meluruhkan batu 

ginjal tetapi masih sedikit pengunaannya. Sebagai alternatif dari obat tradisional 

tersebt pengalaman empiris masyarakat madium menyebutkan bahwa tanaman 

nampu atau Homalomena occulta mempunyai potensi meluruhkan batu ginjal. 

Masyarakat madiun tersebut meminum seduhan rimpang Homalomena occulta 

untuk meluruhkan batu ginjal. Penelitian terkait tanaman Homalomena occulta 

tersebut masih terbatas. Namun telah diketahui kandungan kimia dari rimpang 



27 
 

 
 

Homalomena occulta ialah apigenin. Dimana apigenin memiliki aktivitas sebagai 

Xanthine Oxidasde Inhibitor yang mana itu juga merupakan salah satu terapi 

untuk batu ginjal. Dengan besarnya potensi dari Homalomena occulta sebagai 

peluruh batu ginjal dan masih sedikitnya penelitian mengenai tanaman tersebut 

kami melakukan penelitian mengenai uji aktivitas dari tanaman nampu.. 

Penelitian ini untuk melihat uji aktivitas penghambatan pembentukan batu ginjal 

dengan ekstrak etanol rimpang Homalomena occulta pada tikus wistar dengan 

induksi etilen glikol secara in vivo.  

 


