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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Alam semesta diciptakan dan diperuntukan bagi kesejahteraan manusia 

dengan berbagai macam tanaman berkhasiat obat. Djauhariya dan Hermani 

(2004) menyatakan bahwa tumbuhan adalah sumber berbagai jenis senyawa-

senyawa kimia yang memiliki khasiat sebagai obat. Pemanfaat tumbuhan 

sebagai obat herbal merupakan warisan nenek moyang sejak dahulu kala dan 

telah banyak digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama hampir seluruh 

negara di dunia. 

Salah satu tanaman yang tengah dilirik oleh herbalis dan masyarakat 

awam saat ini untuk dijadikan sebagai obat herbal adalah tanaman binahong. 

Binahong biasanya dimanfaatkan daun, umbi dan bunganya untuk dijadikan 

obat. Daun binahong memiliki kandungan senyawa aktif berupa alkaloid, 

flavonoid, terpenoid, dan saponin. Telah diketahui bahwa daun binahong 

mampu mengobati penyakit diabetes, stroke, wasir, luka bakar atau gores, 

maag kronis dan berbagai penyakit berat lainnya (Manoi, 2009 dan    

Rahimah, 2011).  

Di Indonesia penyakit berat seperti gagal ginjal, dimana jumlah 

penderitanya semakin banyak. Berdasarkan data Indonesia Renal Registry 

penderita gagal ginjal tahun 2007 sebanyak 2.148 orang dan tahun 2008 naik 

menjadi 2.260 orang serta diperkirakan pada tahun 2015 penderita gagal 

ginjal 36 juta jiwa (Soeloeman, 2009). Di Amerika penderita gagal ginjal 
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yang melakukan dialisis dan transplantasi ginjal sebanyak 651.000 orang 

pada tahun 2010 sedangkan jika ditinjau dari tahun 1999 penderita gagal 

ginjal sebanyak 340.000 orang. Berdasarkan data National Kidney 

Foundation di negara maju diperkirakan terdapat 40-60 kasus penyakit gagal 

ginjal dari populasi satu juta orang setiap tahunnya. Banyak cara untuk 

pengobatan ginjal, misalnya saja dialisis (cuci darah), terapi obat (misalnya 

erythropoietin) dan bahkan yang lebih ekstrim dengan cara transplantasi 

ginjal. Pengobatan tersebut dapat menyelamatkan hidup seseorang, namun 

biaya yang ditanggung cukup mahal (Sukandar, et al., 2011). 

Salah satu indikator keruskan ginjal, yaitu meningkatnya kadar urea 

darah (BUN) dan kadar kreatinin dalam serum darah. Dibandingkan dengan 

urea, kreatinin merupakan indikator keruskan ginjal yang efektif. Hal ini 

dikarenakan kadar kreatinin dalam darah lebih stabil (Doloksaribu, 2008). 

Kreatinin merupakan produk akhir dari metabolisme kreatin fosfat 

dimana kadarnya relatif konstan. Kadar kreatinin serum relatif tidak 

terpengaruh terhadap makanan, umur, jenis kelamin, senam ataupun diet 

(Girindra, 1989). Kreatinin diekskresikan seluruhnya dalam urin melalui 

filtrasi glomerulus. Meningkatnya kreatinin dalam darah merupakan indikasi 

rusaknya fungsi ginjal. Akan tetapi, kreatinin tidak dapat digunakan untuk 

deteksi dini kerusakan ginjal, sebab merupakan senyawa yang memiliki nilai 

ambang rendah (low threshold substance), sehingga jika kadar kreatinin 

meningkat menunjukan telah terjadi penurunan GFR (Glomerular Filtration 

Rate) sebesar 50% dari keadaan normalnya (Anonim, 2010a). Ada beberapa 
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obat yang mampu meningkatkan kadar kreatinin darah karena pengaruh 

toksiksitasnya terhadap sistem homeostatis tubuh seperti ginjal, obat-obatan 

tersebut diantaranya, Sefalosporin, Amfoterisin B, dan Gentamicin 

(Riswanto, 2010). 

Penelitian Sukandar (2011) melaporkan bahwa ekstrak daun binahong 

dengan dosis 150 mg/Kg BB mampu memperbaiki struktur glomerulus ginjal 

tikus dan menurunkan kadar kreatinin darah. Rahim (2011) menyatakan 

bahwa ekstrak binahong mampu  memperbaiki fungsi ginjal dengan 

menurunkan kadar kreatinin karena adanya homeostasis. Homeostasis 

merupakan penyetabilan cairan di sekitar  sel dengan menyeimbangkan ion 

hidrogen. Akibatnya, kerja ginjal membaik dengan pengontrolan asam basa 

tubuh melalui pembuangan urin. Hasil penelitian Orbayinah dan Adhita 

(2008) terhadap hati tikus yang diinduksi CCL4 menunjukan bahwa jus daun 

binahong sebanyak 329,21 mg/200 g BB bermanfaat sebagai hepatoprotektor, 

anti inflamasi dan sebagai agen anti oksidan, sedangkan hasil penelitian 

Sumartingsih (2011) menunjukan bahwa daun binahong dapat digunakan 

untuk menyembuhkan luka gores atau robek dan menurunkan jumlah sel 

radang pada bagian yang terluka. Penelitian-penelitian lain mengenai manfaat 

tanaman binahong belum banyak dipublikasikan bahkan masih sedikit data-

data mengenai potensi tanaman ini.  

Adanya kandungan senyawa quercetin (turunan senyawa 

flavonoid)serta terpenoid merupakan senyawa hidrokarbon isometrik dalam 

binahong yang berfungsi membantu tubuh dalam proses sintesa senyawa 
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organik, pemulihan sel-sel tubuh, anti-oksidan dan peremajaan sel (Leny, 

2006; Manoi 2009dan Raheem et al , 2009). Berdasarkan hal tersebut, akan 

dilakukan penelitian mengenai pemberian jus daun binahong dengan dosis 

tunggal terhadap kadar kreatinin darah mencit (Mus musculus) swiss Webster 

yang diinduksi dengan gentamicin. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan: 

“Bagaimana pengaruh pemberian jus daun binahong terhadap kadar kreatinin 

darah mencit (Mus musculus)?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus daun 

binahong terhadap kadar kreatinin darah mencit (Mus musculus) galur swiss 

Webster. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh jus 

daun binahong terhadap kadar kreatinin darah mencit Swiss Webster. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengeksplorasi fitofarmaka 

binahong yang mudah diambil manfaatnya guna menurunkan tingginya 

kadar kreatinin darah yang menjadi indikator penyakit gagal ginjal. 

 


