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Ginjal merupakan organ tubuh yang sangat berperan dalam upaya mempertahankan system 

keseimbangan dalam tubuh. Fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan air, pengaturan 

konsentrasi garam dalam darah dan kelebihan garam. Bila fungsi ginjal sebagai alat penyaring 

dan pembersih darah tergangggu, bisa berakibat kerusakan pada ginjal. Gangguan fungsi ginjal 

diantaranya adalah gangguan volume cairan. Salah satu cara untuk pengobatan gangguan 

tersebut yaitu dengan cara pengobatan dengan obat diuretik. Keji beling (Strobilanthes crispus) 

merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memiliki efek diuretik yang disebabkan oleh 

bahan aktif yang dikandungnya. Salah satu dari bahan aktifnya yang diketahui dapat mendukung 

efek diuretik daun keji beling adalah kadar kalium yang tinggi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dekok daun keji beling 

(Strobilanthes crispus) terhadap diuretik pada tikus (Rattus norvegicus) wistar jantan dan untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh berbagai dosis dekok daun keji beling (Strobilanthes crispus) 

sebagai efek diuretik. 

Jenis penelitian ini adalah eksperiment Sesungguhnya. Desain penelitian ini yang digunakan The 

post test-only control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus (Rattus 

norvegicus) strain wistar jantan dengan berumur 3 bulan. Jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 24 ekor terbagi atas 4 perlakuan yang masing-masing terdiri atas 6 ulangan. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah dosis dekok daun keji beling (Strobilanthes crispus). Variabel 

tergantung dalam penelitian ini adalah volume dan elektrolit urin tikus. Variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah jenis tikus (Rattus norvegicus) strain wistar kelamin jantan, tikus berumur 3 

bulan, makanan BR-1 (Broiler 1) dan minuman aquadest. Rancangan percobaan menggunakan 

RAL. 

Berdasarkan hasil uji anava satu arah diperoleh F hit > F tab pada signifikan (0,01) menunjukkan 

pengaruh variasi dosis dekok daun keji beling (Strobilanthes crispus) terhadap diuretik pada tikus 

putih. Dari hasil uji duncan’s dengan taraf signifikansi 1 % menunjukkan bahwa ada perbedaan 

perlakuan berbagai dosis dekok daun keji beling (Strobilanthes crispus) dan dosis optimal adalah 

dosis 3 (1,7 ml).  

 


