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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Batu Ginjal 

2.1.1 Anatomi Ginjal  

 Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga 

retroperitonial bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya 

menghadap ke medial. Pada sisi ini terdapat hilus ginjal yaitu tempat struktur-

struktur pembuluh darah, sistem limfatik, sistem saraf dan ureter menuju dan 

meninggalkan ginjal (Setiadi, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal 

 

Secara anatomis ginjal dibagi 2 bagian yaitu korteks dan medulla ginjal. 

didalam korteks terdapat berjuta-juta nefron sedangkan di dalam medulla terdapat 

duktus ginjal. sistem pelvikalis ginjal terdiri atas kaliks minor, infundibulum, 

kaliks mayor dan pileum/pelvis renalis. Mukosa sistem pelvikalis terdiri atas 

epitel transisional dan dindingnya terdiri atas otot polos yang mampu berkontaksi 

untuk mengalirkan urin ke ureter (Setiadi, 2007). 

Fungsi ginjal antara lain mengekskresikan sebagian besar produk akhir 

metabolime tubuh (sisa obat-obatan), mengontrol sekresi hormon aldosteron dan 

ADH dalam mengatur jumlah cairan tubuh, mengatur metabolisme ion kalsium 

dan menghasilkan beberapa hormon seperti eritropoetin dan renin (Setiadi, 2007). 
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2.1.2 Definisi Batu ginjal 

Batu ginjal atau nefrolitiasis merupakan suatu keadaan dimana terdapat satu 

atau lebih batu di dalam pelvis atau kaliks dari ginjal. Secara garis besar 

pembentukan batu ginjal dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor 

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

yaitu kondisi geografis, iklim, kebiasaan makan, zat yang terkandung dalam urin, 

pekerjaan, dan sebagainya (Mochammad, 2014). 

Komposisi utama dari batu ginjal adalah kalsium okslat yang mencapai 80% 

(Worcester et al., 2008). Nefrolitiasis berdasarkan komposisinya terbagi menjadi 

batu kalsium, batu struvit, batu asam urat, batu sistin, batu xantin, batu triamteren, 

dan batu silikat. Pembentukan batu ginjal umumnya membutuhkan keadaan 

supesaturasi. Namun pada urin normal, ditemukan adanya zat inhibitor pembentuk 

batu. Pada kondisi-kondisi tertentu, terdapat zat reaktan yang dapat menginduksi 

pembentukan batu. Adanya hambatan aliran urin, kelainan bawaan pada 

pelvikalises, hiperplasia prostat benigna, striktura, dan buli buluneurogenik ikut 

berperan dalam proses pembentukan batu (Mochammad, 2014). 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Batu Ginjal 

 Batu ginjal mempunyai banyak jenis dengan kandungan yang berbeda-beda, 

berdasarkan komposisinya batu ginjal dibedakan sebagai berikut :  

a.  Batu kalsium 

 Batu kalsium terdiri dari batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Batu 

kalsium merupakan jenis batu ginjal yang paling umum. Batu kalsium oksalat 

disebabkan oleh terlalu banyak oksalat dalam urin atau disebut hiperkalsiuria. 

Oksalat adalah zat alami yang ditemukan dalam banyak makanan. Tubuh 

menggunakan makanan untuk energi. Setelah tubuh menggunakan apa yang 

dibutuhkannya, produk-produk limbah keluar melalui aliran darah ke ginjal dan 

dibuang melalui urin. Urin memiliki berbagai limbah di dalamnya. Jika terlalu 

banyak limbah dalam cairan yang terlalu sedikit, kristal dapat mulai terbentuk. 

Kristal-kristal ini dapat saling menempel ke kalsium ketika urin diproduksi oleh 

ginjal dan membentuk massa padat yaitu batu ginjal (A to Z Health Guide, 2017). 
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b.  Batu Asam urat 

 Batu asam urat tidak berkaitan dengan hiperurokosuria tetapi karena 

penurunan kelarutan asam urat karena pH urin yang rendah. Batu asam urat 

merupakan sindrom metabolik akibat urin bersifat asam yang terus menerus. 

Kelarutan asam urat tidak terdisosiasi hanya 90 mg/L, dan pada pH dibawah pKa 

5,35 lebih dari setengah asam urat yang ada akan berada dalam bentuk yang tidak 

berdisosiasi, sehingga ekskresi asam urat harian normal sebanyak 500 mg tidak 

dapat disimpan dalam larutan dengan volume urin dibawah 3 L (Worcester et al., 

2008).  

 Batu urat terbentuk dengan mekanisme kelebihan produksi, peningkatan 

sekresi tubular, atau penurunan reabsorpsi tubular. Hasil asam urat sebagai produk 

akhir yang relatif tidak larut dari metabolisme purin. Konsentrasi asam urat dalam 

plasma tergantung pada konsumsi makanan, sintesis de novo purin, dan eliminasi 

asam urat oleh ginjal dan usus (Fathallah, 2018). 

Pencegahan batu asam urat yang berulang membutuhkan alkalinasi urin, biasanya 

menggunakan garam kalium dalam dosis 10-20 meq 2-3 kali sehari, peningkatan 

cairan biasanya direkomendasikan juga untuk membantu melarutkan asam urat. 

pH urin harus dinaikkan menjadi 6-6,5 yang akan menurunkan kejenuhan urin 

sehubungan dengan asam urat (Worcester et al., 2008). 

c.  Batu Struvit 

Batu struvit merupakan campuran magnesium, amonium fosfat dan apatit 

karbonat yang terbentuk ketika saluran kemih terinfeksi mikroorganisme yang 

memiliki enzim urease seperti golongan proteus, providencia, klebsiella, 

pseudomnas dan enterococci. Urease menghidrolisis menjadi amonia dan CO2 

lalu meningkatkan pH urin dan mengarah pada pembentukan karbonat. Kalsium 

karbonat mengendap dengan struvit, membentuk batu bercabang besar didalam 

sistem pengumpulan yang melekat pada bakteri. Antibiotik tidak efektif dalam 

memberantas infeksi ketika bahan batu ada dan selama ada infeksi, batu akan 

terus berkembang (Worcester et al., 2008). 

d.  Batu Sistin 

Batu sistin ditemukan pada pasien dengan kelainan bawaan pada 

transportasi asam amino pada ginjal dan usus yang menyebabkan peningkatan 
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ekskresi lisin, ornithin, sistin dan arginin karena gangguan reabsorbsi di nefron. 

Batu terbentuk karena terbatasnya kelarutan sistin. Kelarutan sistin lebih tinggi 

dalam urin alkali, berkisar 175-360 mg/L di urin pada pH lebih dari 7,0. Tujuan 

menjaga konsentrasi sistin sibawah 240 mg/L pada pH urin 7,0 untuk menjaga 

kelarutan. Asupan cairan yang tinggi diberikan berdasarkan ekskresi sistin harian 

yang dikeahui (Worcester et al., 2008) 

 

2.1.4 Epidemiologi Batu Ginjal 

Berdasarkan tinjauan terbaru internasional dari data epidemiologi di tujuh 

negara menunjukkan tingkat kejadian untuk batu ginjal 114-720 per 100.000 

individu dan tingkat prevalensi 1,7-14,8 % dan di hampir semua negara meningkat 

terus menerus. Menurut data dari National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) prevalensi batu ginjal yang dilaporkan menunjukkan di 

Amerika Serikat telah mengalami 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). 

Sedangkan di Indonesia berdasarkan data yang dikumpulkan dari kejadian 

batu ginjal tahun 2002 dari seluruh rumah sakit di Indonesia maka didapatkan 

hasil bahwa sebanyak 37.636 adalah kasus baru, sebanyak 58.959 adalah jumlah 

kunjungan dari pasien batu ginjal, sebanyak 19.018 adalah jumlah pasien rawat 

inap dan sebanyak 378 adalah kasus kematian. Jika dilihat dari kasus yang terjadi 

maka sebesar 80% komposisi batu yang sering ditemukan pada penderita batu 

ginjal adalah batu kalsium, baik yang berikatan dengan oksalat maupun fosfat 

(Fikriani, 2018). Prevalensi tertinggi penyakit nefrolitiasis yaitu di daerah DI 

Yogyakarta (1,2%), Aceh (0,9%), Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah 

masing-masing (0,8%) (Depkes RI, 2013). 

 

2.1.5  Etiologi Batu Ginjal 

 Ada beberapa penyebab terbentuknya batu ginjal yaitu hiperkalsiuria, 

hiperurikosuria, hipositraturia, dan hiperoksaluria (Sakhaee et al., 2012). Hal 
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tersebut dapat dipicu oleh berbagai macam faktor seperti faktor keturunan, 

makanan, dan obat-obatan.  

a.  Hiperkalsiuria 

Hiperkalsiuria merupakan penyebab pembentukan batu kalsium. 

Hiperkalsiuria disebabkan peningkatan penyerapan kalsium usus, menurunnya 

reabsorbsi kalsium di ginjal dan peningkatan mobilisasi kalsium dari tulang. 

Hiperkalsiuria juga merupakan gangguan heterogen pada hiperabsorbsi kalsium 

usus dependen atau independen dari 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(𝑂𝐻)2𝐷]. 

Peningkatan konsentrasi serum 1,25(OH)2D-dependent mengakibatkan 

terbentuknya batu ginjal akibat hiperkalsiuria (Sakhaee et al., 2012). 

b.  Hiperurikosuria 

 Hiperurikosuria terdeteksi dari 10% pembentuk batu kalsium. Berdasarkan 

fisikokimia batu kalsium terbentuk akibat supersaturasi kemih dengan 

monosodium koloid kristalisasi kalsium oksalat yang diinduksi oleh urat (Sakhaee 

et al., 2012). 

c.  Hipositraturia 

 Sitrat merupakan inhibitor endogen pembentukan batu kalsium. Rendahnya 

ekskresi sitrat urin ditemukan pada 20-60%  nefrolitiasis. Penentu utama ekskresi 

sitrat urin adalah keseimbangan asam basa. Hipositraturia umumnya terjadi 

dengan asidosis metabolik. Peran penghambatan sitrat juga melibatkan 

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

2012). 

d.  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 dan bioavailabilitas, dan urin pH. 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  monohidrogen fosfat yang dalam kombinasi dengan kalsium 
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berubah menjadi termodinamika brusit yang tidak stabil dan akhirnya terbentuk 

hidroksiapatit (Sakhaee et al., 2012). 

 

2.1.6 Tinjauan Kristal Kalsium Oksalat 

 Kalsium oksalat oksalat ada dua bentuk yaitu bentuk monohidrat dan 

dihidrat. Kalsium oksalat dalam bentuk monohidrat merupakan komponen utama 

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

biasanya kalsium oksalat dihidrat ditemukan di luar inti kalsium oksalat 

monohidrat. Kristal kalsium 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 meningkat dengan 

meningkatnya air kristalisasi, dan ini tercermin dalam pola kristalisasi kalsium 

oksalat dari larutan air. Kelarutan kalsium oksalat meningkat secara nyata di 

bawah pH 5 dan juga dapat ditingkatkan dengan adanya zat yang akan 

membentuk kompleks yang larut 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 

(Gadd, 1999). 

 

2.1.7 Pembentukan Kristal Kalsium Oksalat pada Batu Ginjal 

 Mekanisme pembentukan kristal kalsium pada batu ginjal meliputi 

supersaturasi, nukleasi kristal, pertumbuhan kristal dan agregasi kristal. Kristal 

terbentuk dalam cairan tubulus ginjal akibat dari peningkatan ekskresi zat 

penyusun batu, volume urin, perubahan pada pH urin, atau kombinasi dari faktor-

faktor ini. 

a. Supersaturasi 

 Supersaturasi adalah keadaan dimana larutan mengandung lebih banyak zat 

sehingga tidak dapat larut yang seharusnya pada keadaan normal dapat larut. 

Supersaturasi dinyatakan sebagai rasio kalsium, urat dan oksalat atau konsentrasi 

kalsium fosfat terhadap kelarutannya, yang merupakan kekuatan pendorong dalam 

pembentukan batu. Titik dimana saturasi larutan tercapai dan mulai terjadi 
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kristalisasi disebut sebagai produk termodinamik (Ksp). Pada tingkat supersaturasi 

di atas 1, kristal dapat berinti dan tumbuh, tetapi jika supersaturasi dibawah 1 

maka kristal akan larut. Supersaturasi kalsium oksalat tergantung pada pH urin, 

namun supersaturasi kalsium fosfat meningkat dengan cepat ketika pH urin 

meningkat dari 6 hingga 7 (Ratkalkar et al., 2011). 

b. Nukleasi kristal 

 Nukleasi adalah fase pembentukan kristal padat dalam suatu larutan. Fase 

ini penting dalam tahap pembentukan batu. Urin bukanlah larutan murni dan 

nukleasi dalam urin sering terjadi pada permukaan kristal yang sudah terjadi 

sebelumnya. 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, di 

mana garam yang tidak larut berkumpul menjadi satu dan transformasi ini 

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

c. Pertumbuhan Kristal 

 Pertumbuhan kristal mikroskopis dicapai oleh pergerakan ion dari larutan 

ke kristal yang tumbuh. Pertumbuhan kristal 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). 

d. Agregasi Kristal 

 Agregasi adalah proses dimana ada aglomerasi kristal yang terbentuk dalam 

larutan bebas menjadi partikel multikomponen yang lebih besar. Ini 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 terakhir berfungsi sebagai agen 
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pengikat. Matriks organik mengandung protein, lipid, polisakarida, dan bahan 

yang berasal dari sel lainnya (Ratkalkar et al., 2011). 

e. 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 krital kalsium oksalat monohidrat ke membran sel (Aggarwal et al., 

2013). 

 

2.1.8 Penghambat Pembentuk Batu Ginjal 

 Penghambat pembentuk batu kalsium bekerja mencegah pertumbuhan dan 

agregasi kristal dengan cara melapisi permukaan kristal kalsium yang tumbuh atau 

dengan pengompleksan kalsium dan oksalat (Basavaraj et al., 2007). 

a. PH Alkalin 

PH alkalin mampu bekerja sebagai inhibitor pembentukan batu ginjal 

tergantung dari penyusun batu ginjalnya. PH basa dapat menghambat 

pembentukan batu sistin dan asam urat yang cenderung membentuk urin 

(Ratkalkar et al., 2011). 

b. Sitrat  

Sitrat menghambat pembentukan batu ginjal dengan menurunkan saturasi 

kalsium oksalat berdasarkan pembentukan kompleks dengan kalsium serta 

meghambat agregasi kristal (Ratkalkar et al., 2011). 

c. Pirofosfat  

Pirofosfat merupakan zat alami dari urin yang dapat menghambat 

kristalisasi dan agregasi kalsium oksalat (Ratkalkar et al., 2011). 

d. Pitat 

Pitat (myo-inositolheksakisfosfat) merupakan senyawa alami dari tumbuhan 

yang terbentuk selama pematangan bibit tanaman dan biji-bijian. Berdasarkan 
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penelitian pada tikus Wistar terbukti mampu menghambat pembentukan kalsium 

oksalat monohidrat pada fragmen batu ginjal (Ratkalkar et al., 2011). 

 

2.1.9 Terapi  dan Tatalaksana Batu Ginjal 

Terapi dan tatalaksana pada batu ginjal tergantung oleh ukuran, bentuk dan 

gejalanya. Batu yang ukurannya lebih dari 5 mm dapat dilakukan tindakan operasi 

sedangkan batu dengan ukuran kurang dari 5 mm diberikan terapi konservatif 

seperti obat golongan diuretik, alfa bloker dan antibiotik (Johri et al., 2010). 

Berikut adalah terapi dan tata laksana batu ginjal : 

a. ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy)  

 Alat ini ditemukan pertama kali pada tahun 1980 oleh Caussy. Bekerja 

dengan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan di luar tubuh untuk 

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

bagian yang kecil sehingga mudah dikeluarkan melalui saluran kemih. ESWL 

dugunakan untuk batu ginjal berukuran menengah dan untuk batuginjal 

berukuran lebih dari 20-30 mm (Anisa, 2009). 

b. Terapi Konservatif atau Terapi Ekspulsif Medikamentosa (TEM) 

Terapi dengan menggunakan medikamentosa ini ditujukan pada kasus dengan 

batu yang ukuranya masih kurang dari 5 mm, dapat juga diberikan pada pasien 

yang belum memiliki indikasi pengeluaran batu secara aktif (Hasiana, 2014). 

Obat sebagai terapi utama batu ginjal adalah golongan diuretik, alfa bloker dan 

xanthine oksidase inhibitor sedangkan untuk terapi tambahan seperti antibiotik 

dan antiinflamasi. Pemberian terapi obat-obatan harus disesuaikan dengan jenis 

batu ginjal seperti yang ditunjukkan pada tabel II.1 (Johri et al., 2010)  

 

Tabel II.1 Terapi Farmakologi Batu Ginjal Berdasarkan Jenis Batu 

Jenis Batu Obat  

Batu kalsium  Diuretik tiazida, kalium sitrat, 

magnesium sitrat 

Batu asam urat Allopurinol  

Batu struvit dan kalsium fosfat Antibiotik  

Batu sistin Natrium sitrat , natrium bikarbonat 
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c. PCNL (Percutaneus Nephro Litholapaxy) 

PCNL 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 dikeluarkan atau dipecah terlebih 

dahulu menjadi fragmen-fragmen kecil (Mohammed, 2015). 

d. Bedah terbuka  

Untuk pelayanan kesehatan yang belum memiliki fasilitas PNL dan 

ESWL, tindakan yang dapat dilakukan melalui bedah terbuka. Pembedahan 

terbuka itu antara lain pielolitotomi atau nefrolitotomi untuk mengambil batu 

pada saluran ginjal (Fauzi, 2016). 

 

2.2 Tinjauan Tanaman 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi ilmiah tanaman Homalomena occulta adalah (Powo, 2018) : 

Kingdom  : Plantae 

Ordo   : Alismateles 

Keluarga  : Araceae 

Genus   : Homalomena 

Spesies  : Homalomena occulta (Lour) 

 

Gambar 2.2 Homalomena occulta 

 

2.2.2 Nama Daerah 

 Cariyang bodas, c. Beureum (Sunda), nampu, nyampu (Jawa Tengah) 
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2.2.3  Nama Asing 

 Qian nian jian, cien nien kien (C) 

 

2.2.4  Penyebaran dan Morfologi Tanaman 

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 

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

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

 

2.2.5  Kandungan Senyawa Tanaman 

 Kandungan tanaman Homalomena occulta L. berdasarkan penelitian 

diketahui mengandung apigenin, sesquiterpenoid, monoterpenoid, triterpenoid, 

asam fenolik, minyak atsiri ( Linalool, Geraniol, a-Cadinol) (Xin Chao Liu et al, 

2014). Selain itu Homalomena occulta juga mengandung cadinane-4β,5α,10α-

triol, 5-epoxycadinane-4β,5β,10β,11-tetraol, bullatantiol-1β-methyl malate, 

1β,4β,7α-trihydroxyeudesmane-1β-methyl malate, and 1β,4α,7-trihydroxyeudes-

mane, bullatantriol, acetylbullatantriol,1β,4β,7α- trihydroxyeudesmane, 1β,4β,7β-

trihydroxyeude-smane, and pterodontriol (Xiao-Yu et al., 2012). 
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2.2.6 Khasiat Tanaman 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nampu berkhasiat sebagai 

pemeliharaan ginjal dan liver, penguatan otot  dan tulang, meredakan rheumatoid 

arthritis, menyembuhkan nyeri dan bengkak karena cedera traumatis, antihistamin, 

antiinflamasi dan analgetik (Zeng et al., 2011). 

 

2.3 Determinasi Tanaman 

 Determinasi adalah membandingkan suatu tumbuhan dengan satu 

tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya (dicocokkan atau dipersamakan). 

Untuk mendeterminasi tumbuhan pertama sekali adalah mempelajari sifat 

morfologi tumbuhan tersebut (seperti posisi, bentuk, ukuran dan jumlah bagian-

bagian daun, bunga, buah dan lain- lainnya). Langkah berikut adalah 

membandingkan atau mempersamakan ciri-ciri tumbuhan tadi dengan tumbuhan 

lainnya yang sudah dikenal identitasnya, dengan menggunakan salah satu cara di 

bawah ini (Rifai, 1976): 

a. Ingatan 

 Pendeterminasian ini dilakukan berdasarkan pengalaman atau ingatan kita. 

Kita mengenal suatu tumbuhan secara langsung karena identitas jenis tumbuhan 

yang sama sudah kita ketahui sebelumnya, misalnya didapatkan di kelas, atau 

pernah mempelajarinya, pernah diberitahukan orang lain dan lain-lain. 

b. Bantuan orang 

 Pendeterminasian dilakukan dengan meminta bantuan ahli-ahli botani 

sistematika yang bekerja di pusat-pusat penelitian botani sistematika, atau siapa 

saja yang bisa memberikan pertolongan. Seorang ahli umumnya dapat cepat 

melakukan pendeterminasian karena pengalamannya, dan kalau menemui 

kesulitan maka dia akan menggunakan kedua cara berikutnya. 

c. Spesimen acuan 

 Pendeterminasian tumbuhan dapat juga dilakukan dengan membandingkan 

secara langsung dengan specimen acuan yang biasanya diberi label nama. 

Spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan hidup, misalnya koleksi hidup di kebun 

raya. Akan tetapi specimen acuan yang umum dipakai adalah koleksi kering atau 

herbarium. 
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d. Pustaka 

 Cara lain untuk mendeterminasi tumbuhan adalah dengan membandingkan 

atau mencocokkan ciri- ciri tumbuhan yang akan dideterminasi dengan pertelaan-

pertelaan serta gambar-gambar yang ada dalam pustaka. Pertelaan-pertelaan 

tersebut dapat dijumpai dalam hasil penelitian botani sistematika yang disajikan 

dalam bentuk monografi, revisi, flora, buku-buku pegangan ataupun bentuk 

lainnya. 

e. Komputer 

 Berkat pesatnya kemajuan teknologi dan biometrika akan ada mesin 

elektronika modern yang diprogramkan untuk menyimpan, mengolah dan 

memberikan kembali keterangan-keterangan tentang tumbuh-tumbuhan. Dengan 

demikian pendeterminasian tumbuh-tumbuhan nantinya akan dapat dilakukan 

dengan bantuan komputer. 

 

2.4    Tinjauan Golongan Senyawa Metabolit Sekunder 

2.4.1  Golongan Senyawa Terpen 

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprene dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon asiklik, yaitu 

skualena. Senyawa ini berstruktur siklik yang rumit, kebanyakan berupa alkohol, 

aldehida, atau asam karboksilat. Golongna ini berbentuk kristal, seringkali bertitik 

leleh tinggi dan aktif optik, yang umumnya sukar dicirikan karena tak ada 

kereaktifan kimianya. Uji yang banyak digunakan ialah Lieberman-Burchard 

(anhidrida asetat-H2SO4 pekat) yang dengan kebanyakan triterpena dan sterol 

memberikan warna hiijau-biru (Harborne, 1987). 

Triterpenoid dapat dipilah menjadi sekurang-kurangnya empat golongan 

senyawa: triterpena sebenarnya, steroid, saponin, dan glikosida jantung. Kedua 

golongan yang terakhir sebenarnya triterpena atau steroid yang terutama terdapat 

sebagai glikosida. Banyak triterpena dikenal dalam tumbuhan dan secara berkala 

senyawa baru ditemukan dan dicirikan. Sampai saat ini hanya beberapa saja yang 

diketahui tersebar luas. Senyawa tersebut ialah triterpena pentasiklik α-amirin dan 

β-amirin serta asam turunannya, yaitu asam ursolat dan asam oleanolat. 

(Harborne, 1987). 
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Sesquiterpen merupakan senyawa lipofilik tidak berwarna. Biosintesis pada 

tumbuhan berasal dari tiga unit isoprena dan terjadi melalui farnesil pirofosfat 

(FPP) dalam retikulum endoplasma. Sesquiterpen terdiri dari tulang punggung 15 

karbon, dan paling banyak bentuk-bentuk funsional yang bersifat siklik 

(Chadwick et al., 2013). 

 

2.4.2 Golongan Senyawa Flavonoida 

 Flavonoida termasuk metabolit sekunder tanaman yang memiliki struktur 

polifenol. Banyak ditemukan di buah-buahan, sayuran dan minuman tertentu. 

Flavonoida memiliki berbagai aktivitas biologi pada tumbuhan, hewan dan 

bakteri. pada tumbuhan, flavonoid bertanggung jawab untuk warna dan aroma 

bunga dan buah untuk menarik penyerbuk, melindungi tanaman dari tekanan 

biotik dan abiotik yang berbeda dan bertindak sebagai filter UV yang unik. 

Flavonoida memiliki efek biokimia dan antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik 

dan antikarsinogenik yang digabungkan dengan kapasitas untuk memodulasi 

fungsi-fungsi enzim seluler utama. Flavonoid juga dikenal sebagai penghambat 

potensial untuk beberapa enzim, seperti xantin oksidase, siklo-oksigenase (COX), 

lipooksigenase dan fosfoinositid 3-kinase (Panche, 2016).  

 Flavonoida dapat dibagi menjadi subkelompok yang berbeda tergantung 

pada karbon dari cincin C dimana cincin B terpasang dan tingkat ketidakjenuhan 

dan oksidasi cincin C. Jika cincin B dihubungkan pada posisi 3 dari cincin C 

maka disebut isoflavon. jika cincin B terikat di posisi 4 maka disebut 

neoflavonoid, sedangkan yang cincin B terikat di posisi 2 dapat dibagi lagi 

menjadi beberapa subkelompo berdasarkan itur struktur cincin C. Subkelompok 

tersebut adalah flavon, flavonol, flavanon, flavanol, antosianin dan kalkon 

(Panche, 2016). 

Menurut Robinson (1995), flavonoida dapat dikelompokkan berdasarkan 

keragaman pada rantai C3 yaitu : 

a. Flavonol  

 Flavonol paling sering terdapat sebagai glikosida, biasanya 3-glikosida, dan 

aglikon flavonol yang umum yaitu kamferol, kuersetin, dan mirisetin yang 

berkhasiat sebagai antioksidan dan antiimflamasi. Flavonol lain yang terdapat di 
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alam bebas kebanyakan merupakan variasi struktur sederhana dari flavonol. 

Larutan flavonol dalam suasana basa dioksidasi oleh udara tetapi tidak begitu 

cepat sehingga penggunaan basa pada pengerjaannya masih dapat dilakukan 

(Robinson, 1995). 

a. Flavon 

Flavon berbeda dengan flavonol dimana pada flavon tidak terdapat gugusan 

3-hidroksi. Hal ini mempunyai serapan UV-nya, gerakan kromatografi, serta 

reaksi warnanya. Flavon terdapat juga sebagai glikosidanya lebih sedikit daripada 

jenis glikosida pada flavonol. Flavon yang paling umum dijumpai adalah apigenin 

dan luteolin. Luteolin merupakan zat warna yang pertama kali dipakai di Eropa. 

Jenis yang paling umum adalah 7-glukosida dan terdapat juga flavon yang terikat 

pada gula melalui ikatan karbon-karbon. Contohnya luteolin 8-C-glikosida. 

Flavon dianggap sebagai induk dalam nomenklatur kelompok senyawa flavonoid 

(Robinson, 1995). 

b. Isoflavon 

Isoflavon merupakan isomer flavon, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan 

sebagai fitoaleksin yaitu senyawa pelindung yang terbentuk dalam tumbuhan 

sebagai pertahanan terhadap serangan penyakit. Isoflavon sukar dicirikan karena 

reaksinya tidak khas dengan pereaksi warna manapun. Beberapa isoflavon 

(misalnya daidzein) memberikan warna biru muda cemerlang dengan sinar UV 

bila diuapi amonia, tetapi kebanyakan yang lain tampak sebagai bercak 

lembayung yang pudar dengan amonia berubah menjadi coklat (Robinson, 1995). 

d. Flavanon 

Flavanon terdistribusi luas di alam. Flavanon terdapat di dalam kayu, daun 

dan bunga. Flavanon glikosida merupakan konstituen utama dari tanaman genus 

prenus dan buah jeruk; dua glikosida yang paling lazim adalah neringenin dan 

hesperitin, terdapat dalam buah anggur dan jeruk (Robinson, 1995) 

e. Flavanonol 

Senyawa ini berkhasiat sebagai antioksidan dan hanya terdapat sedikit sekali 

jika dibandingkan dengan flavonoid lain. Sebagian besar senyawa ini diabaikan 

karena konsentrasinya rendah dan tidak berwarna (Robinson, 1995). 
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f. Katekin 

Katekin terdapat pada seluruh dunia tumbuhan, terutama pada tumbuhan 

berkayu. Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak kental 

Uncaria gambir dan daun teh kering yang mengandung kira-kira 30% senyawa ini. 

Katekin berkhasiat sebagai antioksidan (Robinson, 1995). 

g. Leukoantosianidin  

Leukoantosianidin merupakan senyawa tan warna, terutama terdapat pada 

tumbuhan berkayu. Senyawa ini jarang terdapat sebagai glikosida, contohnya 

melaksidin, apiferol (Robinson, 1995). 

h. Antosianin 

Antosianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling tersebar luas 

dalam tumbuhan. Pigmen yang berwarna kuat dan larut dalam air ini adalah 

penyebab hampir semua warna merah jambu, merah marak , ungu, dan biru dalam 

daun, bunga, dan buah pada tumbuhan tinggi. Secara kimia semua antosianin 

merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal yaitu sianidin, dan semuanya 

terbentuk dari pigmen sianidin ini dengan penambahan atau pengurangan gugus 

hidroksil atau dengan metilasi atau glikosilasi (Robinson, 1995). 

i. Kalkon 

Kalkon adalah pigmen fenol kuning yang berwarna coklat kuat dengan sinar 

UV bila dikromatografi kertas. Aglikon flavon dapat dibedakan dari glikosidanya, 

karena hanya pigmen dalam bentuk glikosida yang dapat bergerak pada 

kromatografi kertas dalam pengembang air (Harborne, 1996). 

j. Auron 

Auron berupa pigmen kuning emas yang terdapat dalam bunga tertentu dan 

briofita. Dalam larutan basa senyawa ini berwarna merah ros dan tampak pada 

kromatografi kertas berupa bercak kuning, dengan sinar ultraviolet warna kuning 

kuat berubah menjadi merah jingga bila diberi uap amonia (Robinson, 1995). 

 

2.5  Ekstraksi 

2.5.1  Ekstrak  

 Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabatinatau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 
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kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memnuhi baku yang telah ditetapkan. 

Sebagian ekstrak dibuat dengan menggunakan ekstraksi bahan baku obat secara 

perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi dengan 

pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sedikit mungkin terkena panas 

(Anonim, 1995).  

 

2.5.2  Metode Ekstraksi 

a. Metode Maserasi 

 Maserasi merupakan teknik umum yang digunakan untuk ekstraksi tanaman 

obat dan sebagian besar diterapan untuk persiapan galen. Tujuannya untuk 

mendapatkan bagian teraupetik yang diinginkan dan menghilangkan bahan inert 

dengan pelarut selektif atau lebih dikenal dengan menstrum (Handa et al., 2008).  

 Kecuali dinyatakan lain, proses maserasi dilakukan dengan cara 

memasukkan 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dngan derajat halus 

yang cocok ke dalam sebuah bejana, ditambahkan dengan 75 bagian cairan 

penyari, tutup, biarkan selam 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk, 

sekai, peras, susi ampas dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 

bagian. Pindahkan ke bejana tertutup, biarkan ditempat sejuk, terlindung dari 

cahaya selama 2 hari. Enap tuangkan atau saring. Penguapan maserat dilakukan 

pada tekanan rendah dan suhu tidak lebih dari 50o C hingga konsistensi yang 

dikehendaki (BPOM RI, 2010). 

b. Metode Perkolasi 

 Kecuali dinyatakan lain, perkolasi dilakukan dengan cara membasahi 10 

bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dengan 

2,5 bagian sampai 5 bagian penyari. Dimasukkan dalam bejana tertutup sekurang-

kurangnya selama 3 jam. massa dipindahkan ke perkolator dan dituangi cairan 

penyari sampai cairan mulai menetes, tutup perkolator dan biarkan 24 jam. 

Biarkan cairan menetes dengan kecepatan 1 ml per menit selama. ditambahkan 

cairan penyari secara berulang hingga diperoleh perkolat sebanyak 80 bagian. 

peras massa, campurkan cairan perasan ke dalam perkolat, tambahkan cairan 

penyari hingga diperoleh 100 bagian (BPOM RI, 2010). 
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2.5.3 Tinjauan Pelarut  

Pada proses ekstraksi, pelarut atau campuran pelarut disebut menstruum 

atau endapan atau ampas yang tidak mengandung zat aktif lagi, diistilahkan 

sebagai marc (Ansel, 1989).  Pelarut organik berdasarkan konstanta dielektrik 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Konstanta 

dielektrik dinyatakan sebagai gaya tolak menolak antara dua pertikel yang 

bermuatan listrik dalam suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektriknya 

maka pelarut bersifat semakin polar (Sudarmadji et al., 1989).  

Tahapan yang harus diperhatikan dalam mengekstraksi jaringan tumbuhan 

adalah penyiapan bahan sebelum ekstraksi, pemilihan pelarut dan kondisi proses 

ektraksi, proses pengambilan pelarut pengawasan mutu, dan pengujian yang 

dikenal pula sebagai tahapan penyelesaian. Penggunaan pelarut bertitik didih 

tinggi menyebabkan adanya kemungkinan kerusakan komponen-komponen 

senyawa penyusun pada saat pemanasan. Pelarut yang digunakan harus bersifat 

inert terhadap bahan baku, mudah didapat, dan harganya murah (Sabel dan 

Waren, 1973).  

Tabel II.2 Konstanta Dielektrik Pelarut Organik 

Pelarut Besarnya 

konstanta 

N-heksan  2,0 

Etil asetat  6,0 

Kloroform  4,8 

Asam asetat  6,2 

Benzen  2,3 

Etanol  24,3 

Metanol  33,1 

Air  80,4 

 

Dalam pemilihan pelarut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain 

murah dan mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral tidak 

mudah menguap, dan tidak mudah terbakar, selektif. Selektif yaitu hanya menarik 

zat berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, dan 

diperbolehkan oleh peraturan (Ketaren, 1986).   
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2.5.3.1 Etanol 

 Etanol disebut juga etil alkohol atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang 

mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang 

paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol termasuk ke dalam 

alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. 

Senyawa ini merupakan isomer konstitusional dari dimetil eter. Etanol sering 

disingkat menjadi EtOH, dengan "Et" merupakan singkatan dari gugus etil (C2H5) 

(Lei dkk., 2002). 

Etanol memiliki massa jenis 0.7893 g/mL. Titik didih etanol pada tekanan 

atmosfer adalah 78.32 °C. Indeks bias dan viskositas pada temperatur 20°C adalah 

1.36143 dan 1.17 cP (Kirk and Othmer, 1965).   

Sifat-sifat fisika etanol utamanya dipengaruhi oleh keberadaan gugus 

hidroksil dan pendeknya rantai karbon etanol. Gugus hidroksil dapat berpartisipasi 

ke dalam ikatan hidrogen, sehingga membuatnya cair dan lebih sulit menguap 

daripada senyawa organik lainnya dengan massa molekul yang sama (Lei dkk, 

2002). Etanol termasuk dalam alkohol primer, yang berarti bahwa karbon yang 

berikatan dengan gugus hidroksil paling tidak memiliki dua hidrogen atom yang 

terikat dengannya juga. Reaksi kimia yang dijalankan oleh etanol kebanyakan 

berkutat pada gugus hidroksilnya (Lei dkk., 2002). 

 

2.6 Uji Aktivitas 

 Uji penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat dilakukan secara in 

vitro dengan metode turbidity. Uji in vitro menurut The Marshall Protocol 

Knowledge Base adalah uji yang dilakukan di luar tubuh hewan coba. Prosedur in 

vitro mengacu pada prosedur yang dilakukan dalam lingkungan yang terkendali di 

luar organisme hidup, tidak dalam hidup organisme tetapi dalam lingkungan 

terkontrol, misalnya di dalam tabung reaksi atau cawan petri. Kelemahan dari 

percobaan in vitro adalah sulit untuk mereplikasi kondisi seluler yang tepat dari 

suatu organisme, khususnya mikroba. 

 Metode turbidity adalah metode dengan mengukur tingkat kekeruhan dari 

suatu larutan. Metode turbidity biasanya digunakan untuk mengukur tingkat 

kekeruhan air minum. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan 
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berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan 

yang terdapat di dalam air (Pharino, 2007). Kekeruhan dapat diukur dengan 

mudah, akurat dan cepat, dan umumnya digunakan untuk pemantauan operasional 

tindakan pengendalian kualitas air. Kekeruhan air disebabkan oleh partikel 

tersuspensi seperti tanah liat dan lanau, endapan kimia seperti mangan dan besi, 

dan partikel organik seperti puing-puing tanaman dan organisme. Dengan 

meningkatnya kekeruhan dapat mengurangi kejernihan air terhadap cahaya yang 

ditransmisikan dengan menyebabkan cahaya tersebar dan teradsorpsi (APHA / 

AWWA / WEF, 2012; Health Canada, 2012).  

 Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas yang setara dengan 1 

mg/liter SiO2. Peralatan yang pertama kali digunakan untuk mengukur turbiditas 

adalah Jackson Candler Turbidimeter yang dikalibrasi menggunakan silika. 

Kemudian, Jackson Candler Turbidimeter dijadikan sebagai alat baku bagi 

pengukuran kekeruhan. Satu unit turbiditas Jackson Candler 

Turbidimeter dinyatakan dengan satuan 1 JTU. Pengukuran dengan menggunakan 

alat ini bersifat visual yaitu membandingkan air sampel dengan air standar. Selain 

dengan menggunakan Jackson Candler Turbidimeter, kekeruhan sering diukur 

dengan metode Nephelometric. Pada metode ini, sumber cahaya dilewatkan pada 

sampel dan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh bahan-bahan penyebab 

kekeruhan diukur dengan menggunakan suspensi polimer formazin sebagai 

larutan standar. Satuan yang diukur dengan metode Nephelometric adalah NTU 

(Nephelometric Turbidity Unit) (APHA / AWWA / WEF, 2012; Health Canada, 

2012). Selain munggunakan alat-alat tersebut, kekeruhan juga dapat diukur 

menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan 

panjang gelombang tertentu pada suatu obyek kaca atau kuarsa yang disebut 

kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya dilewatkan. Nilai 

absorbansi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding 

dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Prinsip kerja spektrofotometer adalah 

bila cahaya (monokromatik maupun campuran) jatuh pada suatu medium 

homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam 

medium itu, dan sisanya diteruskan. Nilai yang keluar dari cahaya yang diteruskan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsentrasi
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dinyatakan dalam nilai absorbansi karena memiliki hubungan dengan konsentrasi 

sampel (Underwood, 1989). Pengukuran tingkat kekeruhan larutan kristal kalsium 

oksalat akan diukur dengan panjang gelombang maksimal 620 nm (Saha et al, 

2013). 

 Kontrol positif yang digunakan pada penelitian ini adalah Cystone® tablet. 

Cystone® tablet adalah salah satu obat fitofarmaka produksi Himalaya. 

Berdasarkan Erickson (2011) Cystone® tablet mampu mengatasi nefrolitiasis atau 

batu ginjal dengan komposisi Didymocarpus pedicellata, Saxifaga igulata, 

Cyperus scariosus, Achyranthes aspera, Onosma brateatum, Vernonia cinerea, 

Shilajeet dan Hajrul yahood. Efek dari tanaman-tanaman tersebut adalah 

mencegah kejenuhan dari zat litogenik, mengendalikan zat-zat yang dapat 

mengendapkan pembentukan batu. Cystone® tablet juga menghambat 

kalkogenesis dengan mengurangi zat pembentuk batu seperti asam oksalat, 

kalsium dan zat-zat lainnya. Cystone® tablet bekerja dengan mekanisme 

disintegrasi batu dan kristal  yang mengikat partikel secara bersama-sama. 

Aktivitas antimikroba Cystone® tablet bermanfaat dalam pencegahan infeksi 

saluran kemih terkait dengan batu kemih dan kristaluria. 

 

 


