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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Sudah menjadi budaya bangsa Indonesia untuk lebih banyak 

memanfaatkan tumbuhan guna memelihara kesehatan dan mengobati 

penyakit. Bahan baku yang berasal dari binatang dan batu-batuan (mineral) 

tidak banyak digunakan. Tumbuhan obat yang dinilai aman untuk digunakan 

tetap dilestarikan, sedangkan tumbuhan yang menyembuhkan tetapi dapat 

menimbulkan gangguan pada tubuh (efek samping) pada umumnya tidak 

digunakan (Dalimartha, 2003) 

Dewasa ini, penelitian dan pengembangan tumbuhan obat baik di 

dalam maupun di luar negeri berkembang pesat. Penelitian yang berkembang 

terutama pada farmakologi maupun fitokimianya berdasarkan indikasi 

tumbuhan obat yang digunakan oleh sebagian masyarakat dengan khasiat yang 

teruji secara empiris hasil penelitian tersebut, tentunya lebih memantapkan 

para pengguna tumbuhan obat akan khasiat, maupun penggunaannya 

(Dalimartha, 2003).  

Penggunaan obat tradisional di Indonesia pada hakekatnya merupakan 

bagian kebudayaan bangsa Indonesia. Keuntungan nyata dari penggunaan obat 

tradisional adalah efek samping yang relatif  kecil dibandingkan obat modern, 

juga dapat digunakan sebagai senyawa penuntun untuk penemuan obat-obat 

baru. Meskipun secara empiris obat tradisional mampu menyembuhkan 
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berbagai macam penyakit, tetapi khasiat dan keamanannya belum terbukti 

secara klinis, selain itu belum banyak diketahui senyawa apa yang 

bertanggung jawab terhadap khasiat obat tradisional tersebut.    

Salah satu tanaman yang secara empiris digunakan sebagai obat 

tradisional adalah tanaman  gandarusa yang biasa digunakan dalam 

pengobatan adalah daun dan akarnya. Di masyarakat tanaman ini digunakan 

untuk melancarkan peredaran darah, antirematik, peluruh keringat (diaforetik), 

peluruh kencing (diuretik), dan pencahar (Dalimartha, 2003).  

Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih 

(diuresis) melalui kerja langsung terhadap ginjal (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Pengeluaran urin terutama digunakan untuk mengurangi sembab yang 

disebabkan oleh meningkatnya jumlah cairan luar sel, pada keadaan yang 

berhubungan dengan kegagalan jantung kongestif, kegagalan ginjal, oligourik, 

sirosis hepatik, keracunan kehamilan, glaukoma, hiperkalsemia, diabetes 

insipidus dan sembab yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang 

kortikosteroid (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Salah satu tanaman yang secara empiris berkhasiat sebagai diuretik 

yaitu daun gandarusa (Justicia gendarussa Burm. F) (Dalimartha, 2003). Hal 

ini dibuktikan dalam penelitian Sari (2006), infusa daun gandarusa konsentrasi 

10% b/v; dosis 2,5 ml/ 200 g BB (1,25 g/ kg BB) memiliki daya diuretik 

(73,53 ± 10,45) % pada tikus putih jantan galur Wistar. Dalam penelitian 

tersebut senyawa yang diuji bersifat polar. Untuk melanjutkan penelitian 
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tersebut perlu diteliti apakah senyawa yang bersifat polar, semi polar, dan non 

polar dari daun gandarusa yang disari menggunakan etanol juga mempunyai 

efek diuretik. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian secara ilmiah tentang 

efek diuretik dari ekstrak etanol 70% daun gandarusa (Justicia gendarussa 

Burm. F) pada tikus putih jantan galur Wistar. Penelitian tentang efek diuretik 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dalam 

masyarakat. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol daun gandarusa mempunyai efek diuretik pada 

tikus putih jantan galur Wistar? 

2. Pada dosis berapa ekstrak etanol daun gandarusa menunjukkan efek 

diuretik pada tikus putih jantan galur Wistar? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah: 

1. Meneliti efek diuretik ekstrak etanol 70% daun gandarusa pada tikus 

putih jantan galur Wistar. 
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2. Mengetahui dosis ekstrak etanol 70% daun gandarusa yang dapat 

memberikan efek diuretik pada tikus putih jantan galur Wistar.  

 

D. TINJAUAN PUSTAKA  

1. Tanaman Gandarusa (Justicia gendarussa Burm. F ) 

a. Sinonim 

Justicia dahona buch-ham, Justicia nigricans lour, Justicia salicina 

vahl, Gendarussa vulgaris Nees (Dalimartha, 2001). 

b. Sistematika tanaman 

Devisi  : Spermatophyta      

Sub Devisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub kelas  : Sympetalae 

Bangsa  : Tubeflorae/ Sulanaeas (Tjitrosoepomo, 1991)  

Suku  : Acanthaceae 

Marga  : Justicia 

Jenis  : Justicia gendarussa Burm. F (Van Steenis, 1997).  

 

c. Nama daerah 

Justicia gendarussa Burm. F  memiliki nama daerah: besi-besi (Aceh), 

gandarusa (Melayu), handarusa (Sunda), gandarusa tetean, trus (Jawa), 

ghandarusa (Madura), gandarisa (Bima), puli (Ternate) (Dalimartha, 

2001).  
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d. Kandungan kimia 

Daun Justicia gendarussa Burm. F mengandung kalium, flavonoid, 

justisin, steroid/triterpenoid, tanin 0,4% (Anonimb, 1995). selain itu 

juga mengandung minyak atsiri, kalium, kalsium oksalat, tanin, dan 

alkaloid yang agak beracun (Dalimartha, 2001).   

e. Sifat dan kegunaan 

Daun bersifat rasa pedas, sedikit asam dan netral. Daun gandarusa 

berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah, anti-rematik, peluruh 

keringat (diaforetik), peluruh kencing (diuretik), dan pencahar 

(Dalimartha, 2001). 

f. Deskripsi tanaman  

Tanaman gandarusa (Justicia gendarussa Burm. F) tumbuh liar di 

hutan, tanggul sungai atau ditanam sebagai tumbuhan obat, perdu, 

tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 0,8-2 m batangnya berkayu, 

segiempat, bercabang, beruas-ruas dan berwarna coklat kehitaman. 

Daun mempunyai pertulangan yang menyirip berhadapan, bertangkai 

pendek, hijau tua, tunggal, lanset, dengan panjang 5-20 cm, sedangkan 

lebarnya 1-3,5 cm. bunganya berwarna ungu, mahkota bentuk tabung, 

berbibir dua, majemuk, bentuk malai dengan panjang 3 sampai 12 cm. 

Buah berbentuk ganda berbiji empat. Biji berwarna coklat, kecil dan 

keras. Tanaman gandarusa mempunyai akar tunggang dan berwarna 

coklat (Dalimartha, 2001).   
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g. Penggunaan secara empirik 

Penggunaan dalam masyarakat yaitu 15-30 gram daun gandarusa 

kering yang direbus dalam segelas air digunakan sebagai obat tetes 

pada telinga yang sakit (Dalimartha, 2001).  

 

2. Diuretik 

Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran 

kemih (diuresis) melalui kerja langsung terhadap ginjal. Kebanyakan 

diuretika bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium, sehingga 

pengeluarannya lewat kemih. Obat-obat ini bekerja khusus terhadap tubuli, 

tetapi juga ditempat lain, yaitu: 

1. Tubuli proksimal 

Ultrafiltrat mengandung sejumlah besar garam yang disini 

direabsorpsi secara aktif untuk lebih kurang 70%, antara lain ion Na+ 

dan air, begitu pula glukosa dan ureum. Karena reabsorpsi berlangsung 

secara proporsional, maka susunan filtrat tidak berubah dan tetap 

isotonis terhadap plasma. Diuretika osmotis (manitol, sorbitol) bekerja 

disini dengan menghambat reabsorpsi air dan juga natrium (Tjay dan 

Rahardja, 2002).  

2. Lengkungan Henle 

Di bagian menaik Henle,s loop ini Ca++ 25% dari semua ion Cl- 

yang telah difiltrasi direabsorbsi secara aktif, disusul dengan reabsorpsi 

pasif dari Na+ dan K+, tetapi tanpa air, hingga filtrat menjadi hipotonis. 
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Diuretik lengkungan, seperti furosemida, bumetanida, dan etakrinat, 

bekerja terutama di lengkungan Henle dengan merintangi transport Cl- 

dan Na+. Pengeluaran K+ dan air juga diperbanyak (Tjay dan Rahardja, 

2002). 

3. Tubuli distal 

Di bagian pertama segmen tubuli distal direabsorpsi secara 

aktif pula tanpa air hingga filtrat menjadi lebih cair dan lebih 

hipotonis. Senyawa thiazida dan klortalidon bekerja di tempat ini 

dengan memperbanyak ekskresi Na+ dan Cl- sebesar 5-10%. Di bagian 

kedua segmen tubuli distal, ion Na+ ditukarkan dengan ion K+ atau 

NH4+, proses ini dikendalikan oleh proses anak ginjal aldosteron (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

4.  Saluran pengumpul 

Hormon antidiuretik ADH (vasopresin) dari hipofise bertitik 

kerja disini dengan mempengaruhi permeabilitas bagi air dan sel-sel 

saluran ini (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Pada umumnya, diuretik dibagi dalam beberapa kelompok yaitu: 

a. Diuretik lengkungan 

Obat-obat ini berkhasiat kuat tetapi agak singkat 4-6 jam 

(Tjay dan Rahardja, 2002). Banyak digunakan pada keadaan akut 

misalnya pada udema  paru akut, udema pada penyakit jantung, 

penyakit ginjal, penyakit hati. Juga pada hiperkalsemia dan 
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hiperkalemia. Efek samping dapat berupa hipotensi atau syok, 

hipokalemi, hiperurikemi, dan pembesaran prostat (Anonim, 1994). 

b. Derivat thiazid  

   Efeknya lebih lemah dan lambat (6-48 jam) dan terutama 

digunakan pada terapi hipertensi dan kelemahan jantung (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Efek samping berupa hipokalemia, 

hiperkolesterolemia, hiperurikemi, hiperglikemi, kecepatan filtrasi 

glomerulus berkurang, impotensi seksual, serta efek diuretik pada 

penderita diabetes insipidus (Anonim, 1994). 

c. Diuretik hemat Kalium  

Efek obat ini lemah dan khusus digunakan kombinasi 

dengan diuretik lainnya untuk menghemat ekskresi kalium. 

Aldosteron menstimulasi reabsorpsi Na+ dan K+, proses ini 

dihambat secara kompetitif oleh antagonis aldosteron (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Efek samping berupa hiperkalemia (Anonim, 

1994).  

d. Diuretik osmotik  

Obat-obat ini hanya direabsorpsi sedikit oleh tubuli, hingga 

reabsorpsi air juga terbatas. Efek utama diuretik osmotik adalah 

untuk meningkatkan jumlah air  yang dikeluarkan dengan relatif 

sedikit penambahan ekskresi natrium. Penggunaan klinis diuretik 

osmotik sangat terbatas misal pada kegagalan ginjal akut, dan 
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peningkatan tekanan intrakranial atau intraokuler yang kuat (pada 

udema otak dan glaukoma) (Anonim, 1994). 

e. Inhibitor karbonik anhidrase 

Zat ini berfungsi menghambat enzim karbonik anhidrase di 

tubuli proksimal, sehingga disamping karbonat, Na+ dan K+ 

diekresikan lebih banyak bersamaan dengan air. Khasiat diuretik 

lemah sehingga digunakan secara selang-seling (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Efek diuresis yang terjadi disertai dengan 

hilangnya ion kalium, karena lebih banyak ion natrium yang 

memasuki tubuli distal dan meningkatnya pertukaran Na-K 

(Anonim, 1994). 

f. Golongan xantin  

Diuresis dihasilkan dari bertambahnya aliran darah ginjal 

dan kecepatan filtrasi glomerulus, sebagai hasil stimulasi terhadap 

jantung. Namun juga ada efek langsung pada ginjal yang 

mengurangi reabsorpsi ion natrium, klorida dan air. Golongan ini 

digunakan pada kegagalan jantung, yang biasa dipakai aminofilin 

(Anonim, 1994).  

3. Furosemida  
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Gambar 1. Struktur Kimia Furosemid (Katzung, 2001) 
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Furosemid merupakan turunan yang merupakan diuretik kuat dan 

bertitik kerja dilengkungan Henle bagian menaik. Sangat efektif pada 

keadaan udema diotak dan paru-paru yang akut. Mulai kerjanya pesat, oral 

dalam 0,5-1 jam dan bertahan 4-6 jam, intravena dalam beberapa menit 

dan 2,5 jam lamanya. Reabsorpsinya dari usus hanya lebih kurang 50%,  

t1/2 30-60 menit, eksresinya melalui kemih secara utuh, pada dosis tinggi 

juga lewat empedu. Efek samping yang umum berupa hiponatremia, 

gejalanya  berupa gelisah, kejang otot, haus, letargi (selalu mengantuk) 

dan kolaps. Pada injeksi intravena terlalu cepat dan jarang terjadi ketulian 

(reversibel) dan hipotensi. Hipokalemia reversibel dapat pula terjadi (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

Masa kerja furosemida biasanya 2-3 jam, sedang waktu paruhnya 

tergantung pada fungsi ginjal. Karena agen ansa bekerja pada sisi luminal 

tubulus, respon diuretik berkaitan secara positif dengan ekskresi urin. 

Sebagai efek diuretiknya agen ansa mempunyai efek langsung pada 

peredaran darah melalui tatanan beberapa vaskuler. Furosemida 

meningkatkan aliran darah di dalam korteks ginjal (Katzung, 2001).  

 

4. Penyarian 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut yang diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang telah ditetapkan (Anonima, 1995).  
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Simplisia adalah bentuk jamak dari kata simpleks yang berasal dari 

kata simple berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia dipakai untuk 

menyebut bahan-bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya 

atau belum mengalami perubahan bentuk, kecuali dinyatakan lain 

umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan (Anonim, 1979)   

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian 

simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, 

kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan 

selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil diaduk. Setelah 5 hari sari 

diserkai, kemudian ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari 

secukupnya diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh sari sebanyak 100 

bagian. Bejana ditutup, dibiarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, 

selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan (Anonim, 1986).  

 

E. LANDASAN TEORI  

Daun gandarusa mengandung kalium, flavonoid, justisin, 

steroid/triterpenoid, tanin 0,4% (Anonimb, 1995) dan berkhasiat untuk 

melancarkan peredaran darah, antirematik, peluruh keringat (diaforetik), 

peluruh kencing (diuretik), dan pencahar (Dalimartha, 2001), alkaloid dan 

saponin (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

 Daun gandarusa secara empirik berkhasiat sebagai diuretik (Dalimartha, 

2003). Hal ini dibuktikan dalam penelitian Sari (2006), infusa daun gandarusa 

konsentrasi 10% b/v; dosis 2,5 ml/ 200 g BB (1,25 g/ kg BB) memiliki daya 
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diuretik (73,53 ± 10,45) % pada tikus putih jantan galur Wistar. Dalam 

penelitian tersebut, zat aktif yang diduga berkhasiat sebagai diuretik pada 

infusa tersebut adalah senyawa yang bersifat polar. Pada penelitian ini 

digunakan ekstrak yang didapat dari maserasi dengan menggunakan pelarut 

etanol. Etanol merupakan pelarut yang universal yang dapat menyari senyawa 

yang bersifat polar, semi polar, maupun non polar, sehingga memungkinkan 

zat aktif yang tersari dengan infusa juga dapat tersari dengan penyari etanol 

ini. Dengan demikian kemungkinan ekstrak etanol tersebut juga mempunyai 

efek diuretik pada tikus jantan Wistar.  

 

F. HIPOTESIS 

Ekstrak etanol 70% daun gandarusa (Justicia gendarussa Burm. F) 

diduga mempunyai efek diuretik pada tikus putih jantan galur Wistar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




