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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjaga kelancaran pengeluaran air seni atau air kencing adalah tindakan 

yang benar dan dianjurkan dalam dunia kesehatan. Sebagian besar air seni 

merupakan zat yang tidak berguna atau sampah sehingga secara otomatis dibuang 

oleh tubuh. Apabila pengeluaran air seni terhambat maka akan menimbulkan 

banyak masalah di dalam tubuh. Sebagai contoh akibat pengeluaran air seni yang 

tidak lancar adalah penyakit darah tinggi. Kelancaran pengeluaran air seni akan 

mempengaruhi tekanan darah. Sebaliknya tekanan darah tinggi bisa dipengaruhi 

atau diobati dengan peningkatan pengeluaran air pada darah atau urin (diuretik). 

Salah satu cara menurunkan tekanan darah adalah menurunkan jumlah air yang 

ada dalam plasma darah. Dengan berkurangnya air maka tekanan darah akan 

menurun (Permadi, 2006). 

Diuretik adalah sifat meluruhkan air seni. Pengertian lainnya yaitu sifat 

mengurangi jumlah air dan senyawa lainnya dalam plasma darah dengan cara 

dibuang sebagai urin. Sampai saat ini telah banyak obat-obat sintetik yang 

digunakan sebagai diuretik. Efek samping yang serius ditemukan pada anak dan 

remaja dengan hipertensi yang diobati dengan obat diuretik adalah hipokalemia. 

Efek samping ini timbul sebagai akibat meningkatnya ekskresi kalium melalui 

urin yang terjadi dalam minggu pertama dan kedua pengobatan, dan dapat 
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dikoreksi dengan tambahan kalium oral. Efek samping lainnya adalah 

hiperglikemia, hiperurikemia, hiperkalsemia (Anonim, 1993). 

Tanaman obat yang bersifat diuretik adalah tanaman obat yang salah satu 

sifatnya dapat meluruhkan air seni (diuretik) (Permadi, 2006). Salah satu 

tumbuhan yang secara empirik berkhasiat sebagai diuretik yaitu daun markisah 

(Passiflora quadrangularis L.) (Anonim, 1994). Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian Finistawati (2005), infusa daun markisah dosis 0,25 g/kgBB dapat 

memberikan efek diuretik. Dalam penelitian tersebut, diduga senyawa yang 

berkhasiat sebagai diuretik adalah polifenol dan saponin. Metode infundasi 

tersebut, menggunakan pelarut air yang bersifat polar. Ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut etanol dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun 

non polar. Kemungkinan senyawa polifenol dan saponin dapat tersari dalam 

pelarut etanol. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian ilmiah tentang efek 

diuretik dari ekstrak etanol daun markisah pada tikus putih jantan Wistar.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk 

menjawab permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah ekstrak etanol daun markisah (Passiflora quadrangularis L) memiliki 

efek diuretik pada tikus putih jantan Wistar? 

2. Berapa dosis dari ekstrak etanol daun markisah (Passiflora quadrangularis L) 

untuk dapat menimbulkan efek diuretik pada tikus putih jantan Wistar?
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui efek diuretik ekstrak etanol daun markisah (Passiflora 

quadrangularis L.) pada tikus putih jantan Wistar. 

2. Mengetahui dosis ekstrak etanol daun markisah (Passiflora quadrangularis

L.) yang memberikan efek diuretik pada tikus putih jantan Wistar. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Markisah 

a. Sistematika tanaman 

Divisi  :  Spermatophyta 

Subdivisi  :  Angiospermae 

Kelas  :  Dicotyledoneae 

Bangsa  :  Parietales 

Suku  :  Passifloraceae 

Marga  :  Passiflora 

Jenis  :  Passiflora quadrangularis L. 

        (Anonim, 1994) 

b. Nama lain 

Nama Daerah  : Rubis (Palembang) 

  Belewa (Melayu) 

  Markusa (Sunda) 

  Markisah (Jawa) 

 (Anonim, 1994) 
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Nama Asing  : Barbadine (Jerman) 

  Geanadilla (Inggris) 

   (Heyne, 1987) 

c. Morfologi tanaman

Habitus  : Semak, menjalar, panjang  10 m. 

Batang  : Semu, bersegi, lunak, halus, hijau kecoklatan. 

Daun  : Tunggal, lonjong, tersebar, panjang 7-20 cm, lebar 5-       

14 cm, tepi rata, ujung runcing, pangkal membulat, 

pertulangan menyirip, permukaan licin, tangkai bersegi, 

panjang 2-6 cm, hijau. 

Bunga  : Tunggal, bulat, berkelamin dua, di ketiak daun, tangkai 

bergerigi, panjang 3-4 cm, hijau, mahkota lonjong, 

permukaan beralur, ungu, kelopak lonjong, hijau, benang 

sari bertangkai, bentuk tabung, panjang  6 cm, ungu, 

kepala sari silindris, panjang  0,6 cm, putih, putik pendek, 

kuning, mahkota lonjong, permukaan beralur, ungu. 

Buah  : Lonjong, panjang  20 cm, diameter  15 cm, hijau 

keputih-putihan.

Biji  : Bulat pipih, panjang   0,3 cm, putih. 

Akar  : Tunggang, putih kotor. 

 (Anonim, 1994) 
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d. Kandungan kimia 

Daun, batang dan buah markisah (Passiflora quadrangularis L)

mengandung saponin dan polifenol, di samping itu batang dan buahnya juga 

mengandung flavonoid (Anonim, 1994). Biji markisah mengandung 0,3% zat 

kapur; 0,66% fosfor; 12,7% zat putih telur; 9,33% lemak; 59,2% serat kasar dan 

18,3% pati (Rukmana, 2003). 

e. Manfaat tanaman 

Daun markisah (Passiflora quadrangularis L) berkhasiat sebagai 

peluruh air seni (diuretik), kencing nanah, sedangkan buahnya untuk penenang 

(Anonim, 1994). 

f. Penelitian daun markisah 

Daun markisah (Passiflora quadrangularis L) diketahui mempunyai 

efek diuretik pada tikus putih jantan Wistar. Dosis infusa daun markisah yang 

dapat menimbulkan efek diuretik sebesar 0,25 g/kgBB, 0,75 g/kg BB dan 2,25 

g/kg BB (Finistawati, 2005). 

2. Diuretik 

a. Definisi diuretik 

Diuretik adalah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan 

urin. Istilah diuresis mempunyai dua pengertian, pertama menunjukkan adanya 

penambahan volume urin yang diproduksi dan yang kedua menunjukkan jumlah 

pengeluaran (kehilangan) zat-zat terlarut dan air (Ganiswarna, 1995). Diuretik 

juga bisa diartikan sebagai obat-obat yang menyebabkan suatu keadaan 
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meningkatnya aliran urin. Obat-obat ini menghambat transport ion yang 

menurunkan reabsorpsi Na+ pada bagian-bagian nefron yang berbeda. Akibatnya 

Na+ dan ion lain seperti Cl- memasuki urin dalam jumlah lebih banyak 

dibandingkan bila keadaan normal bersama-sama air yang mengangkut secara 

pasif untuk mempertahankan keseimbangan osmotik (Pamela dkk., 1995). 

b. Pembentukan urin 

Cara pengeluaran air seni yang paling utama adalah melalui ginjal. 

Pengeluaran ini sebagian tidak dapat dihindari dan sebagian lagi dikendalikan 

oleh hormon antidiuretik (ADH). Peningkatan pembuangan air melalui ginjal ini 

bisa dipengaruhi oleh obat atau tanaman obat yang bersifat diuretik (Permadi, 

2006). Sedangkan fungsi utama dari ginjal adalah memelihara kemurnian darah 

dengan jalan mengeluarkan semua zat asing dan sisa pertukaran zat dari dalam 

darah. Untuk itu, darah mengalami filtrasi dimana semua komponennya melintasi 

saringan ginjal kecuali zat putih telur dan sel-sel darah (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 Proses diuresis dimulai dengan mengalirkan darah ke dalam glomeruli 

(gumpalan kapiler), yang terletak di bagian luar ginjal (cortex). Dinding glomeruli 

inilah yang bekerja sebagai saringan halus yang secara pasif dapat dilintasi air, 

garam-garam, dan glukosa. Ultrafiltrat, yang diperoleh dari filtrasi dan berisi 

banyak air serta elektrolit, akan ditampung di wadah yang mengelilingi setiap 

glomerulus seperti corong (kapsul Bowman) dan kemudian disalurkan ke pipa 

kecil. Tubuli ini terdiri dari bagian proksimal dan distal, yang letaknya masing-

masing dekat dan jauh dari glomerulus. Kedua bagian ini dihubungkan oleh 

sebuah lengkungan (Henle’s loop) (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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Air dan komponen yang sangat penting bagi tubuh, seperti glukosa dan 

garam-garam, antara lain ion Na+ dikembalikan pada darah melalui kapiler yang 

mengelilingi tubuli. Sisanya yang tak berguna seperti ampas perombakan 

metabolisme protein (ureum) untuk sebagian besar tidak diserap kembali. Lalu, 

filtrat dari semua tubuli ditampung di suatu saluran pengumpul (ductus colligens),

dimana terutama berlangsung penyerapan air kembali. Filtrat disalurkan ke 

kandung kemih dan ditimbun disini sebagai urin (Tjay dan Rahardja, 2002). 

c. Mekanisme kerja diuretik 

Diuretik menghasilkan peningkatan aliran urin (diuresis) dengan 

menghambat reabsorpsi natrium dan air dari tubulus ginjal. Kebanyakan 

reabsorpsi natrium dan air terjadi di sepanjang segmen-segmen tubulus ginjal 

(proksimal, ansa Henle dan distal) (Kee dan Hayes, 1996). 

1). Tubuli proksimal 

Garam direabsorpsi secara aktif (70%), antara lain Na+ dan air, begitu pula 

glukosa dan ureum. Karena reabsorpsi berlangsung proporsional, maka susunan 

filtrat tidak berubah dan tetap isotonis terhadap plasma. Diuretika osmosis 

(manitol, sorbitol) bekerja disini dengan merintangi reabsorpsi air dan natrium 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

2). Lengkungan Henle 

Di bagian menaik lengkungan Henle ini, 25 % dari semua Cl- yang telah 

difiltrasi direabsorpsi secara aktif, disusul dengan reabsorpsi pasif dari Na+ dan 

K+, tetapi tanpa air, hingga filtrat menjadi hipotonis. Diuretika lengkungan 

(furosemida, bumetamida, etakrinat) bekerja dengan merintangi transport Cl-, dan 
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demikian reabsorpsi Na+, pengeluaran K+, dan air diperbanyak (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

3). Tubuli distal 

Di bagian pertama segmen ini, Na+ direabsorpsi secara aktif tanpa air 

hingga filtrat menjadi lebih cair dan hipotonis. Senyawa thiazida dan klortalidon 

bekerja di tempat ini (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Di bagian kedua segmen ini, ion Na+ ditukarkan dengan ion K+ atau, 

proses ini dikendalikan oleh hormon anak ginjal aldosteron. Antagonis aldosteron 

(spironolakton) dan zat-zat penghemat kalium (amilorida, triamteren) bekerja 

disini (Tjay dan Rahardja, 2002). 

4). Saluran pengumpul  

Hormon antidiuretik vasopresin dari hipofise bekerja di saluran 

pengumpul dengan jalan mempengaruhi permeabilitas bagi air dan sel-sel saluran 

ini (Tjay dan Rahardja, 2002). 

d. Penggolongan diuretik 

1) Penggolongan diuretik berdasarkan efek yang dihasilkan dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu :  

a) Diuretik yang hanya meningkatkan ekskresi air dan tidak mempengaruhi kadar 

elektrolit tubuh. 

b) Diuretik yang dapat meningkatkan ekskresi Na+ (Natriuretik). 

c) Diuretik yang dapat meningkatkan ekskresi Na+ dan Cl- (Saluretik). 

 (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 
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2) Penggolongan diuretik secara umum dibagi dalam beberapa kelompok: 

a) Diuretik osmosis 

Diuretik osmosis adalah senyawa yang dapat meningkatkan ekskresi urin 

dengan mekanisme kerja berdasarkan perbedaan tekanan osmosa. Diuretik 

osmosis mempunyai berat molekul yang rendah, dalam tubuh tidak mengalami 

metabolisme, secara pasif disaring melalui kapsula Bowman ginjal, dan tidak 

dapat direabsorpsi kembali oleh tubulus renalis. Bila diberikan dalam dosis besar 

atau larutan pekat akan menarik air dan elektrolit ke tubulus renalis yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan osmosa sehingga terjadi diuresis 

(Siswandono dan Sukardjo, 1995). 

 Diuretik osmotik adalah natriuretik, dapat meningkatkan ekskresi natrium 

dan air. Efek samping diuretika osmotik antara lain adalah gangguan 

keseimbangan elektrolit, dehidrasi, mata kabur, nyeri kepala dan takikardia. 

Contoh diuretik osmosis: manitol, glukosa, sukrosa dan urea (Siswandono dan 

Sukardjo, 2000). 

b) Diuretik pembentuk asam 

Diuretik pembentuk asam adalah senyawa organik yang dapat 

menyebabkan urin bersifat asam dan mempunyai efek diuretik. Senyawa golongan 

ini efek diuretiknya lemah dan menimbulkan asidosis hiperklomerik sistemik. 

Efek samping yang ditimbulkan antara lain iritasi lambung, penurunan nafsu 

makan, mual, asidosis dan ketidaknormalan fungsi ginjal. Contoh diuretik 

pembentuk asam : ammonium klorida, ammonium nitrit dan kalsium klorida 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 
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c) Diuretik merkuri organik 

Diuretik merkuri organik adalah saluretika karena dapat menghambat 

absorpsi kembali ion-ion Na+, Cl- dan air. Absorpsi pada saluran cerna rendah dan 

menimbulkan iritasi lambung sehingga pada umumnya diberikan secara parenteral 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Dibanding obat diuretik lain, penggunaan diuretik merkuri organik 

mempunyai beberapa keuntungan, antara lain tidak menimbulkan hipokalemi, 

tidak mengubah keseimbangan elektrolit dan tidak mempengaruhi metabolisme 

karbohidrat dan asam urat. Efek iritasi setempat besar dan menimbulkan nekrosis 

jaringan. Diuretik merkuri organik menimbulkan reaksi sistemik yang berat 

sehingga sekarang jarang digunakan sebagai diuretik. Contoh diuretik merkuri 

organik adalah meralurid, merkurofilin, klormerodrin (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 

d) Diuretik penghambat karbonik anhidrase  

Senyawa penghambat karbonik anhidrase adalah saluretik, digunakan 

secara luas untuk pengobatan sembab yang ringan dan moderat, sebelum 

diketemukan diuretik turunan tiazida. Efek samping yang ditimbulkan golongan 

ini antara lain adalah gangguan saluran cerna, menurunnya nafsu makan, 

parestisia, asidosis sistemik, alkalinisasi urin dan hipokalemi. Adanya efek 

asidosis sistemik dan alkalinisasi urin dapat mengubah secara bermakna 

perbandingan bentuk terionisasi dan yang tak terionisasi dari obat-obat lain dalam 

cairan tubuh, sehingga mempengaruhi pengangkutan, penyimpanan, metabolisme, 

ekskresi dan aktivitas obat-obat tersebut (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 
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Penggunaan diuretik penghambat karbonik anhidrase terbatas karena cepat 

menimbulkan toleransi. Sekarang diuretik penghambat karbonik anhidrase lebih 

banyak digunakan sebagai obat penunjang pada pengobatan glaukoma, 

dikombinasikan dengan miotik, seperti pilokarpin, karena dapat menekan 

pembentukan aqueus humour dan menurunkan tekanan dalam mata. Contoh 

diuretik penghambat karbonik anhidrase adalah asetazolamid, metazolamid, 

etokzolamid, diklorfenamid (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

e) Diuretik turunan tiazida 

 Diuretik turunan tiazida adalah saluretik, yang dapat menekan absorpsi 

kembali ion-ion Na+, Cl- dan air. Turunan ini juga meningkatkan ekskresi ion-ion 

K+, Mg++ dan HCO3
- dan menurunkan eksresi asam urat (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 

Diuretik turunan tiazida terutama digunakan untuk pengobatan udem pada 

keadaan dekompensasi jantung dan sebagai penunjang pada pengobatan hipertensi 

karena dapat mengurangi volume darah dan secara langsung menyebabkan 

relaksasi otot polos arteriola. Turunan ini dalam sediaan sering dikombinasi 

dengan obat-obat antihipertensi, seperti reserpin dan hidralazin, untuk pengobatan 

hipertensi karena menimbulkan efek potensiasi (Siswandono dan Soekardjo, 

2000). 

Diuretik turunan tiazida menimbulkan efek samping hipokalemi, gangguan 

keseimbangan elektrolit dan menimbulkan penyakit pirai yang akut (Siswandono 

dan Soekardjo, 2000). Diuretik turunan tiazida mengandung gugus sulfamil 

sehingga menghambat enzim karbonik anhidrase. Juga diketahui bahwa efek 

saluretik terjadi karena adanya pemblokkan proses pengangkutan aktif ion klorida 

dan absorpsi kembali ion yang menyertainya pada lengkungan Henle, dengan 
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mekanisme yang belum jelas kemungkinan karena peran dari prostaglandin. 

Turunan tiazida juga menghambat enzim karbonik anhidrase di tubulus distalis 

tetapi efeknya relatif lemah. Contohnya adalah Hidroklorotiazid (HCT), 

bendroflumetiazid (naturetin), xipamid (diurexan), indapamid (natrilix), klopamid, 

klortalidon (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

f) Diuretik hemat kalium 

 Diuretik hemat kalium adalah senyawa yang mempunyai aktivitas 

natriuretik ringan dan dapat menurunkan sekresi ion H+ dan K+. Senyawa tersebut 

bekerja pada tubulus distalis dengan cara memblok penukaran ion Na+ dengan ion 

H+ dan K+, menyebabkan retensi ion K+ dan meningkatkan sekresi ion Na+ dan air 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Aktivitas diuretiknya relatif lemah, biasanya diberikan bersama-sama 

dengan diuretik tiazida. Kombinasi ini menguntungkan karena dapat mengurangi 

sekresi ion K+ sehingga menurunkan terjadinya hipokalemi dan menimbulkan 

efek aditif. Obat golongan ini menimbulkan efek samping hiperkalemi, dapat 

memperberat penyakit diabetes dan pirai, serta menyebabkan gangguan pada 

saluran cerna (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Diuretik hemat kalium bekerja pada saluran pengumpul, dengan mengubah 

kekuatan pasif yang mengontrol pergerakan ion-ion, memblok absorpsi kembali 

ion Na+ dan ekskresi ion K+ sehingga meningkatkan ekskresi ion Na+ dan Cl-

dalam urin. Diuretik hemat kalium dibagi menjadi dua kelompok, yaitu diuretika 

dengan efek langsung, contohnya adalah amilorid dan triamteren, dan diuretika 

antagonis aldosteron, contohnya adalah spironolakton (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 
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g) Diuretik lengkung Henle 

Diuretik lengkung Henle merupakan senyawa saluretik yang sangat kuat, 

aktivitasnya jauh lebih besar dibanding turunan tiazida dan senyawa saluretik lain. 

Turunan ini dapat memblok pengangkutan aktif NaCl pada lengkung Henle 

sehingga menurunkan absorpsi kembali NaCl dan meningkatkan ekskresi NaCl 

lebih dari 25% (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Diuretik lengkung Henle menimbulkan efek samping yang cukup serius, 

seperti hiperurisemi, hiperglikemi, hipotensi, hipokalemi, hipokloremik alkalosis, 

kelainan hematologis dan dehidrasi. Biasanya digunakan untuk pengobatan udem 

paru yang akut, udem karena kelainan jantung, ginjal atau hati, udem karena 

keracunan kehamilan, udem otak dan untuk pengobatan hipertensi ringan. Untuk 

pengobatan hipertensi yang sedang dan berat biasanya dikombinasikan dengan 

obat antihipertensi (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Tempat kerja diuretik pada 

tubulus ginjal dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1.  Tempat Kerja Diuretik pada Tubulus Ginjal (Ganiswarna, 1995)
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e. Efek samping diuretik 

Menurut Tjay dan Rahardja (2002) diuretik mempunyai efek samping 

diantaranya : 

1). Hipokalemia, yakni kekurangan kalium dalam darah. Semua diuretika yang 

bekerja dibagian distal ujung memperbesar ekskresi ion-ion K+ dan H+ karena 

ditukarkan dengan ion Na+ yang kadarnya dalam ultrafiltrat telah dipekatkan, 

sehingga mengakibatkan kadar kalium plasma turun. Gejala-gejalanya berupa 

kelemahan otot, kejang-kejang, anoreksia, obstipasi, kadang-kadang juga 

aritmia jantung tetapi tidak selalu menjadi nyata. Terutama tiazida 

menyebabkan hipokalemia, tetapi jarang sekali menimbulkan komplikasi. 

2). Retensi asam urat dapat terjadi pada semua diuretik terkecuali amilorida, 

karena adanya saingan antara diuretik dengan asam urat pada transportnya di 

tubuli. Terutama klortalidon memberikan risiko yang lebih tinggi untuk retensi 

urat dan serangan encok. Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian obat 

encok alopurinol atau zat penghalau urat probenesid. 

3). Mengurangi metabolisme glukosa, dapat terjadi diabetes yang disebabkan 

karena sekresi insulin ditekan. Efek antidiabetik oral dapat diperlemah dengan 

adanya tiazid. 

4). Mempertinggi kadar kolesterol dan trigliserida dengan masing-masing lebih 

kurang 6% dan 15%. Kadar HDL-Kolesterol yang dianggap sebagai faktor 

pelindung terhadap penyakit jantung justru diturunkan, terutama oleh 

klortalidon. Pengecualian adalah indapamida yang praktis tidak 

mempengaruhi kadar lipida tersebut. 
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5). Hiponatremia dan alkalosis. Akibat diuresis yang terlalu pesat dan kuat, oleh 

adanya diuretik lengkungan, maka kadar natrium dari plasma dapat menurun 

keras dan terjadilah hiponatremia. Gejala-gejalanya ialah gelisah, kejang-

kejang otot, haus, letargi (selalu mengantuk), dan kolaps. Terutama bagi 

orang-orang lanjut usia yang peka terhadap dehidrasi, maka sebaiknya 

diberikan dosis permulaan yang rendah yang berangsur-angsur dipertinggi, 

atau obat diberikan secara berkala, misalnya 3-4 kali seminggu. Dengan 

bertambahnya pengeluaran natrium dan kalium dapat pula terjadi hipotensi 

dan alkalosis terutama pada furosemid dan etakrinat. Lain-lain : gangguan-

gangguan lambung-usus (mual, muntah, diare), rasa letih, nyeri kepala beserta 

pusing-pusing dan jarang terjadi reaksi-reaksi kulit. 

3. Furosemid 

Gambar 2.  Struktur Kimia Furosemid 

Furosemid merupakan serbuk hablur putih atau hampir putih, tidak berbau, 

hampir tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam kloroform, 

larut dalam 75 bagian etanol (95%) dan dalam 550 bagian eter, larut dalam larutan 

alkali hidroksida (Anonim, 1979). Struktur kimia furosemid dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Asam antranilat turunan sulfonamida yang dipasarkan sebagai diuretik 

adalah furosemid (Foye, 1995). Furosemid lebih banyak digunakan daripada obat 

diuretik lain, karena gangguan saluran cerna yang lebih ringan (Ganiswarna, 

1995). Furosemid diyakini bekerja sebagai diuretik dengan menghambat 

reabsorpsi Na+ dalam bagian menaik lengkung Henle disertai pengaruh lain yang 

mungkin terjadi dalam tubulus proksimal atau distal (Foye, 1995). 

Furosemid ini berdaya diuresis kuat (Tjay dan Rahardja, 2002). Aktivitas 

furosemid 8-10 kali diuretika tiazida (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Timbulnya diuresis cepat, biasanya 30 menit setelah pemberian secara oral, 

mencapai maksimum dalam 2 atau 3 jam, dan selesai dalam 6 jam (Foye, 1995). 

Efek samping furosemid dapat dibedakan atas : (1) reaksi toksik berupa 

gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang sering terjadi, dan (2) efek 

samping yang tidak berhubungan dengan kerja utamanya jarang terjadi. 

Hiperurisemia relatif sering terjadi, namun pada kebanyakan penderita hal ini 

hanya merupakan kelainan biokimia. Dapat pula terjadi reaksi berupa gangguan 

saluran cerna, depresi elemen darah, rash kulit, parestesia dan disfungsi hati 

(Ganiswarna, 1995). 

Diuretik kuat merupakan obat efektif untuk pengobatan udem akibat 

gangguan jantung, hati atau ginjal. Sebaiknya diberikan secara oral kecuali bila 

diperlukan diuresis yang segera, maka dapat diberikan secara intravena atau 

intramuscular (Ganiswarna, 1995). 
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4. Ekstraksi 

Menurut Ansel (1989), ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang 

diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih 

dimana zat yang diinginkan larut. Bahan mentah obat yang berasal dari tumbuhan 

atau hewan tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan dan dikeringkan 

(Ansel, 1989). Metode dasar penyarian adalah maserasi, perkolasi, dan soxhletasi. 

Pemilihan terhadap ketiga metode tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam 

memperoleh sari yang baik (Anonim, 1986). 

Soxhletasi merupakan penyarian di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas 

yang bekerja kontinyu dan bahan yang diekstraksi berada dalam sebuah kantong 

(kertas, karton). Wadah gelas yang berisi kantong diletakkan diantara pendingin 

aliran balik yang dihubungkan melalui pipa pipet. Labu yang berisi bahan pelarut 

menguap dan mencapai pendingin aliran balik. Melalui pipa pipet, terkondensasi 

di dalamnya dan menetes di atas bahan yang diekstraksi sambil membawa keluar 

kandungan bahan yang diekstraksi. Pelarut pengekstraksi terkumpul di dalam 

wadah gelas. Setelah mencapai tinggi maksimal akan ditarik ke dalam labu, 

dengan demikian zat terekstraksi terkumpul melalui penguapan kontinyu dari 

pelarut pengekstraksi (Voigt, 1995). 

Keuntungan dari metode Soxhletasi yaitu: 

a. Cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit, dan secara langsung diperoleh 

hasil yang lebih pekat. 

b. Serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat 

menyari zat aktif lebih banyak. 
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c. Penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah volume 

cairan penyari. 

(Anonim, 1986). 

Kerugian metode Soxhletasi yaitu : 

a. Larutan dipanaskan terus-menerus, sehingga zat aktif yang tidak tahan 

pemanasan kurang cocok. Ini dapat diperbaiki dengan menambahkan peralatan 

untuk mengurangi tekanan udara. 

b. Cairan penyari dididihkan terus menerus, sehingga cairan penyari yang baik 

harus murni atau campuran azeotrop. 

(Anonim, 1986). 

5. Cairan Penyari 

Bahan-bahan dalam tanaman terdiri dari campuran zat yang heterogen. 

Pengambilan bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut 

yang dipilih dan disesuaikan dengan kemampuan dalam melarutkan zat aktif yang 

diinginkan (Ansel, 1989). 

Penggunaan bahan pelarut untuk ekstraksi akhirnya harus disesuaikan 

dengan kelarutan dari kandungan bahan simplisia. Pelarut tersebut harus mampu 

mendesak masuk kedalam sel simplisia, membran sel simplisia yang mengering 

dan mengkerut harus diubah kondisinya sehingga memungkinkan bahan pelarut 

masuk ke dalam bahan. Etanol 96% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah 

bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengganggu hanya skala kecil yang larut 

dalam cairan pengekstraksi. Etanol digunakan sebagai pelarut karena sifatnya 

yang dapat mengendapkan protein dan menghambat kerja enzim mampu untuk 
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memperbaiki stabilitas dari bahan (Voigt, 1995). Alasan lain etanol digunakan 

sebagai penyari karena etanol lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh 

dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat 

bercampur dengan air pada segala perbandingan, dan panas yang diperlukan untuk 

pemekatan lebih sedikit (Anonim, 1986). 

E. LANDASAN TEORI 

Pemberian infusa daun markisah (Passiflora quadrangularis L) dosis   

0,25 g/kg BB, 0,75 g/kg BB dan 2,25 g/kg BB mampu memberikan efek diuretik 

pada tikus putih jantan Wistar (Finistawati, 2005) dan diduga senyawa yang 

berkhasiat sebagai diuretik adalah saponin dan polifenol. Dalam penelitian 

tersebut, pelarut yang digunakan adalah air (metode infundasi). Air merupakan 

pelarut polar yang dapat menyari senyawa-senyawa yang bersifat polar. 

Sedangkan etanol merupakan pelarut yang dapat menyari senyawa yang bersifat 

polar maupun non polar. Etanol merupakan pelarut yang dapat melarutkan 

senyawa polifenol, alkaloid dan saponin (Ansel, 1989). Tidak menutup 

kemungkinan senyawa polifenol dan saponin yang diduga berkhasiat sebagai 

diuretik terkandung di dalam ekstrak etanol daun markisah. 

F. HIPOTESIS 

Ekstrak etanol daun markisah (Passiflora quadrangularis L) diduga 

mempunyai efek diuretik pada tikus putih jantan Wistar. 


