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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ginjal merupakan salah satu organ yang paling berperan dan berpengaruh 

terhadap timbulnya beberapa penyakit yang berbahaya, salah satunya adalah 

tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang berkelanjutan menyebabkan 

penebalan pembuluh darah pada ginjal sehingga mengganggu mekanisme yang 

menghasilkan urin, akibatnya sekresi urin terganggu (Sidabutar, 1992).  

Diuretik adalah suatu zat yang meningkatkan laju ekskresi urin oleh ginjal, 

terutama melalui penurunan reabsorbsi tubular ion natrium dan airnya dalam 

tubulus ginjal yang setara secara osmotik (Foye, 1995). Fungsi utama diuretik 

adalah untuk memobilisasi cairan udem, yang berarti mengubah keseimbangan 

cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal 

(Anonim, 1995). Penimbunan cairan berlebih dalam kompartemen ekstraseluler 

dapat disebabkan oleh kegagalan ginjal, sirosis hati, gangguan ginjal,  toksemia 

kehamilan atau akibat sampingan obat (Foye, 1995). 

Banyak sekali tumbuhan berkhasiat, ada yang berupa bumbu dapur, 

tanaman hias, tanaman sayur dan tanaman buah. Selain itu ada pula yang berupa 

tanaman liar tumbuh di sembarang tempat tanpa ada yang memperhatikan dan 

memanfaatkannya (Muhlisah, 2001). Sejak dahulu nenek moyang telah                            

memanfaatkan tanaman untuk mengobati berbagai penyakit. Namun ketika obat 

kimia ditemukan bahan obat alami tersebut mulai tersisih. Padahal bahan alami 
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mengandung berbagai kelebihan yaitu mudah diperoleh, harga murah, bahkan 

umumnya gratis karena bisa ditanam sendiri dan efek sampingnya lebih ringan 

dari obat kimia (Muhlisah, 2001).  

Salah satu tanaman yang dapat dipakai sebagai obat tradisional adalah 

tapak liman (Elephantopus scaber L). Semua bagian tanaman dapat digunakan 

sebagai pengobatan (Mardisiswojo dan Sudarsono, 1985). Daun yang biasa yang 

digunakan adalah daun-daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda 

biasanya dengan meminum air hasil rebusan dari simplisianya baik daun, akar 

maupun bunganya. Di masyarakat tanaman ini biasanya digunakan sebagai obat 

demam, batuk, sariawan, keputihan, dan bisa juga dipakai sebagai peluruh 

kencing atau diuretik (Mardisiswojo dan Sudarsono, 1985). 

Pada penelitian sebelumnya (Puspita, 2004) telah dilakukan uji tentang 

efek diuretik infusa daun tapak liman (Elephantopus scaber L) yang terbukti 

mempunyai efek diuretik pada konsentrasi 40% (5,0 g/kg BB) dan 60% (7,5 g/kg 

BB), dengan persen daya diuretik masing-masing adalah (107,23±16,62) % dan 

(119,92±11,35 ) %. Dalam penelitian tersebut, diduga senyawa yang berkhasiat 

sebagai diuretik adalah flavonoid. Metode infundasi, menggunakan pelarut air 

yang bersifat polar. Sedangkan etanol merupakan pelarut yang bersifat semi polar. 

Ekstraksi menggunakan pelarut etanol dapat menarik senyawa yang bersifat polar 

maupun non polar. Kemungkinan senyawa flavonoid dapat tersari dalam pelarut 

etanol. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang uji efek diuretik ekstrak etanol 70% daun tapak liman 

(Elephantopus scaber L ) pada tikus putih jantan galur Wistar secara ilmiah.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Apakah  ekstrak etanol 70% daun tapak liman (Elephantopus scaber L) 

mempunyai efek diuretik pada tikus putih jantan galur Wistar? 

2. Pada dosis  berapa ekstrak etanol 70% daun tapak liman (Elephantopus 

scaber L) yang dapat memberikan efek diuretik? 

 

C. Tujuan Permasalahan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak etanol 70%  

daun tapak liman (Elephantopus scaber L) memiliki efek diuretik dan mengetahui 

dosis ekstrak etanol 70% daun tapak liman (Elephantopus scaber L)  yang dapat 

memberikan efek diuretik. 

 

D. Tinjauan Penelitian 

1. Tanaman tapak liman 

Tanaman tapak liman merupakan gulma dan belum dibudidayakan. 

Pada tempat-tempat tertentu sering ditentukan dalam jumlah banyak terutama 

di lapangan rumput. Tanaman ini diduga berasal dari Amerika di daerah tropik 

dan memiliki keanekaragaman yang kecil (Anonim, 1978).  

a. Sinonim  

Asterocephalus cochinchinensis soreng, Scabiosa cochinchinensis 

Lour (Dalimartha, 2005). 
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b. Sistematika  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiosperma 

Bangsa   : Asterales 

Suku    : Asteraceae 

Marga  : Elephantopus 

Jenis   : Elephantopus scaber L (Syamsuhidayat dan Hutapea,  

1991) 

c. Nama Daerah 

Tapak liman (Sunda),  tapak tana (Madura) (Anonim, 1978). 

d. Morfologi Tanaman  

Tanaman tapak liman termasuk terna tegak dengan rimpang yang 

menjalar, tinggi 10 cm sampai 80 cm. Batang kaku, berambut panjang dan 

rapat, bercabang. Daun berkumpul di bawah, membentuk roset, bentuk 

daun jorong, bundar telur sungsang, panjang 3 cm sampai 38 cm, lebar 1 

cm sampai 6 cm, permukaan daun agak berambut. Bunga berupa tonggol, 

bergabung banyak, berbentuk bulat telur dan sangat tajam, daun pelindung 

kaku, daun pembalut dari tiap bunga kepala berbentuk jorong, lanset, 

sangat tajam, dan berselaput, 4 daun pembalut dibagian dalam panjang 10 

mm berambut rapat. Panjang mahkota bunga 7 mm sampai 9 mm, 

berbentuk tabung, berwarna putih, ungu, kemerahan, ungu pucat. Buah 

merupakan buah longkah, panjang 4 mm, berambut; papus berambut 
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kasar, kadang-kadang 6, melebar pada bagian pangkalnya, kaku, berambut, 

panjang 5 mm sampai 6 mm (Anonim, 1978). 

e. Khasiat  

Daun  tapak liman (Elephantopus Scaber L) berkhasiat sebagai obat 

mencret, obat batuk, obat sariawan, (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991), 

obat demam, peluruh kencing (diuretik) sedangkan akar dapat digunakan 

untuk mengobati malaria (Mardisiswojo dan Sudarsono, 1985). 

f. Kandungan kimia 

Tanaman tapak liman (Elephantopus scaber L) mengandung 

flavonoid luteolin-7-glukosida (Anonim, 1978). Disamping itu, tanaman 

tapak liman juga mengandung elephantopin, deoxyelephantopin, 

isodeoxyelepanthopin, 11, 13 dihydrodeoxyelepanthopin, elephantin, 

epifridelinol, stigmasterol, triacontan-1-ol, dotriacontan-1-ol, lupeol, lupeol 

acetat. Stigmaterol turunan yang dapat memacu gairah seksual (Dalimartha, 

2005). 

2. Diuretik 

Diuretik adalah senyawa yang dapat meningkatkan volume urin. 

Diuretik bekerja terutama dengan meningkatkan ekskresi ion-ion Na+
,
 Cl- atau 

HCO3 yang merupakan elektrolit utama dalam cairan di luar sel. Diuretik juga 

menurunkan absorpsi kembali elektrolit di tubulus renalis dengan melibatkan 

proses pengangkutan aktif (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Urin diekskresikan oleh ginjal. Unit fungsional dari ginjal adalah 

nefron, yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal dan distal, Loop of 

 



6 
 

Henle dan saluran pengumpul (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Struktur 

yang menonjol dalam ginjal adalah nefron. Dalam ginjal nefron kira-kira 

berjumlah 1,3x106 nefron terdiri atas glomerulus dan serangkaian tubulus. 

Fungsi utama tubulus ginjal adalah menyingkirkan buangan metabolisme 

normal dan mengekskresikan xenobiotik dan metabolitnya. Hal ini diproduksi 

urin, suatu proses yang juga berperan  dalam pemeliharaan status homeostatis 

tubuh (Lu, 1995). 

Diuretik menghasilkan peningkatan aliran urin (diuresis) dengan 

menghambat reabsorpsi natrium dan air dari tubulus ginjal. Kebanyakan 

reabsorbsi natrium dan terjadi di sepanjang segmen-segmen tubulus ginjal 

proksimal, lengkung henle dan distal. Diuretik dapat mempengaruhi satu atau 

lebih segmen tubulus ginjal (Kee dan Hayes, 1996). 

Walaupun kerjanya pada ginjal, diuretik bukan ”obat ginjal”, artinya  

senyawa ini tidak dapat memperbaiki atau menyembuhkan penyakit ginjal, 

demikian juga pada pasien insufisiensi ginjal jika diperlukan dialisis, tidak 

akan dapat ditangguhkan dengan penggunaan senyawa ini. Beberapa diuretika 

pada awal pengobatan justru memperkecil ekskresi zat-zat penting urin dengan 

mengurangi laju filtrasi glomerulus sehingga akan memperburuk insufisiensi 

ginjal (Mutschler, 1991). 

Dengan demikian obat yang dapat digunakan secara terapetik hanyalah 

yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi gerakan air dan elektrolit 

dalam organisme. Pengaruh terhadap proses transport hanya seakan-akan saja 

khas terhadap ginjal. Karena konsentrasi diuretika pada saat melewati nefron 
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meningkat dengan hebat, maka efeknya pada ginjal (efek diuretika) 

dibandingkan efek pada organ lain lebih dominan. Jika pada peningkatan 

ekskresi air terjadi juga peningkatan garam-garam, maka diuretika ini 

dinamakan saluretika atau natriuretika (diuretika dalam arti sempit) (Mutschler, 

1991). 

a. Mekanisme kerja diuretika 

Secara teoritis produksi kemih dapat ditingkatkan dengan 

memperkecil laju filtrasi dan yang kedua mengurangi penyerapan kembali 

di tubulus, yang terakhir ini lebih banyak menjadi mekanisme kerja 

diuretika dan ternyata bahwa diuretika yang efektif adalah diuretika yang 

mampu mengurangi reabsorpsi ion-ion Na+ sehingga pengeluarannya 

bersama air diperbanyak (Djamhuri, 1990). Obat–obat ini bekerja khusus 

terhadap tubuli ginjal pada tempat yang berlainan, yaitu 

1. Tubuli proksimal 

Garam reabsorbsi secara aktif (70%), antara lain Na+ dan air, 

begitu pula glukosa dan ureum. Reabsorbsi berlangsung secara 

proporsional sehingga 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 

Di bagian menaik lengkungan Henle ini 2,5% dari semua Cl- 

yang telah difiltrasi direabsorpsi secara aktif, disusul dengan reabsorpsi 
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pasif dari Na+ dan K+, tetapi tanpa air hingga filtrat menjadi hipotonis. 

Diuretika lengkungan (furosemid, bumetamida, etakrinat) bekerja 

dengan merintangi transport Cl-, dan demikian reabsorpsi Na+, 

pengeluaran K+, dan air diperbanyak (Tjay dan Rahardja, 2002). 

3. Tubuli Distal 

Di bagian pertama tubuli ini, Na+ direabsorpsi secara aktif tanpa 

air hingga difiltrat menjadi lebih cair dan hipotonis. Senyawa tiazida 

dan klortalidon bekerja di tempat ini. Dibagian kedua segmen ini, ion 

Na+ ditukarkan dengan ion K+ atau NH4+ proses ini dikendalikan oleh 

hormon anak ginjal aldosteron. Antagonis aldosteron (spironolakton) 

dan zat-zat penghemat kalium (amilorid dan triamteren) bekerja disini 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

4. Saluran pengumpul 

Hormon antidiuretik ADH (vasopressin)  hipofise bertitik kerja 

di sini dengan jalan mempengaruhi permeabilitas bagian air dari sel-sel 

saluran ini (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Secara umum diuretika dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu: 

1. Diuretika osmotik 

Diuretika osmotik meningkatkan osmolaritas (konsentrasi) 

plasma dan cairan dalam tubulus ginjal. Natrium, klor, kalium dan 

air diekskresikan (Kee dan Hayes, 1996). Diuretika osmotik 

mempunyai berat molekul rendah, dalam tubuh mengalami 

metabolisme, secara pasif disaring melalui kapsula Bowman ginjal, 
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dan tidak diserap kembali oleh tubulis renalis. Bila diberikan dalam 

dosis besar atau larutan pekat akan menaikkan air dan elektrolit ke 

tubulus renalis, yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan 

osmosa, sehingga terjadi diuresis (Siswandono dan Soekardjo, 

1995). Golongan obat ini dipakai untuk mencegah payah ginjal, 

untuk mengurangi tekanan intrakrinal (misalnya edema otak) dan 

untuk menurunkan tekanan intraokular (glaukoma) (Kee dan Hayes, 

1996). Efek samping diuretika osmotik antara lain adalah gangguan 

keseimbangan elektrolit, dehidrasi, mata kabur, nyeri kepala dan 

takikardi. Golongan obat ini antara lain manitol, glukosa, sukrosa 

dan urea ( Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

2. Diuretika pembentuk asam 

Diuretika pembentuk asam adalah senyawa anorganik yang 

dapat menyebabkan urin bersifat asam dan mempunyai efek 

diuretika. Senyawa golongan ini diuretikanya lemah dan 

menimbulkan asidosis hiperkloremik sistemik. Efek samping yang 

ditimbulkan antara lain adalah iritasi lambung, penurunan nafsu 

makan, mual, asidosis, dan ketidaknormalan fungsi ginjal. 

Golongan diuretika pembentuk asam adalah ammonium nitrat, dan 

kalsium klorida (Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

3. Diuretika Merkuri Organik 

Diuretika merkuri organik adalah saluretika karena dapat 

menghambat penyerapan kembali ion-ion Na+, Cl-, dan air. 
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Penyerapan pada saluran cerna rendah menimbulkan iritasi lambung 

sehingga pada umumnya diberikan secara parenteral. Dibanding 

obat diuretika lain, penggunaan diuretika merkuri organik 

mempunyai beberapa keuntungan, antara lain tidak menimbulkan 

hipokalemia, tidak mengubah keseimbangan elektrolit dan tidak 

mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan asam urat. Efek iritasi 

setempat besar dan menimbulkan nekrosis jaringan. Diuretika 

merkuri organik menimbulkan reaksi sistemik yang berat sehingga 

sekarang jarang digunakan sebagai diuretika. Golongan diuretika 

merkuri organik antara lain: metalurid, merkurofilin, mersalil 

(Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

4. Diuretika penghambat anhidrase karbonik 

Penghambat anhidrase karbonik, asetazolamid, 

diklorfenamid, etoksilamid dan metazolamid menghambat kerja 

enzim anhidrase karbonik yang diperlukan untuk mempertahankan 

keseimbangan asam basa. Penghambat enzim ini menyebabkan 

peningkatan pengeluaran natrium, kalium dan karbonat (Kee dan 

Hayes, 1996). Efek samping yang ditimbulkan golongan ini antara 

lain adalah gangguan saluran cerna, menurunnya nafsu makan, 

asidosis sistemik dan alkalinisais urin dan hipokalemia. Adanya 

efek asidosis sistemik dan alkalinisasi urin dapat mengubah secara 

bermakna perbandingan bentuk terionisasi dan yang tak terionisasi 

dari obat-obat dalam cairan tubuh, sehingga mempengaruhi 
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pengangkutan, penyimpanan, metabolisme, ekskresi dan aktivitas 

obat-obat tersebut. Penggunaan diuretika penghambat organik 

anhidrase terbatas karena lebih banyak digunakan sebagai obat 

penunjang pada pengobatan glaucoma, dikombinasi dengan miotik, 

seperti pilokarpin, karena dapat menekan pembentukan aquaeus 

humour dan menurunkan tekanan dalam mata. Golongan obat ini 

antara lain acetazolamid, metazolamid, etokzolamid, diklorfenamid 

(Siswandono dan Soekardjo, 1995) 

5. Diuretik turunan tiazid 

Diuretik turunan tiazid dapat meningkatkan ekskresi ion-ion 

K+
,
 Mg+ dan HCO3 dan menurunkan ekskresi asam urat. Diuretika 

turunan tiazid terutama penunjang untuk pengobatan sembab pada 

keadaan dekomposisi 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 dikombinasikan dengan obat-obat 

anti hipertensi, seperti reserpin dan hidralozin, untuk pengobatan 

hipertensi karena menimbulkan efek potensiasi. Golongan obat ini 

antara lain hidroklorotiazid, klortalidon (Siswandono dan 

Soekardjo, 1995). Efek dari turunan tiazid ini lebih lemah dan lebih 

lambat (6-8 jam). Obat-obat turunan tiazid memilki kurva dosis 

efek, artinya bila dosis optimal dinaikkan lagi efeknya tidak 

bertambah (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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6. Diuretika hemat kalium 

Diuretika hemat kalium, lebih lemah daripada tiazid dan 

diuretika kuat, dipakai untuk diuretik ringan atau dalam kombinasi 

dengan obat anti hipertensi. Obat-obat ini bekerja pada tubulus 

distal ginjal untuk meningkatkan ekskresi natrium, air dan retensi 

kalium. Obat ini pompa natrium, kalium yang dikontrol oleh 

aldosteron hormon mineralokortikoid. Kalium direabsorpsi dan 

natrium diekskresi (Kee dan Hayes, 1996). 

Obat golongan ini menimbulkan efek samping hiperkalemia, 

dapat menyebabkan penyakit diabetes dan pirai, serta menyebabkan 

gangguan saluran cerna. Tergolong dalam kelompok ini adalah 

amilorid, triamteren, epiranolakton (Siswandono dan 

Soekardjo,1995) 

7. Diuretika lengkung Henle 

Diuretika lengkung Henle merupakan senyawa sangat kuat, 

aktivitasnya besar dibandingkan turunan tiazid dan senyawa 

saluretik lain (Siswandono dan Soekardjo, 1995). Diuretika ini 

bekerja dengan menghambat transport klorida terhadap natrium ke 

dalam sirkulasi. Garam natrium dan air akan keluar bersama kalium, 

kalsium dan magnesium. Obat-obat golongan ini sangat poten dan 

menyebabkan turunannya jumlah air dan elektrolit dalam jumlah 

besar. Efek dari diuretika kuat (lengkung henle) berkolaborasi 
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dengan dosis, yaitu dengan meningkatnya dosis respon obat ini juga 

meningkat (Kee dan Hayes, 1996). 

Kelompok diuretika ini dapat dibagi menjadi tipe furosemid 

dan diuretika lengkung Henle lainya. Termasuk tipe furosemid yaitu 

bumetamid, piretamid. Dan termasuk diuretic lengkung Henle 

lainnya yaitu asam etakrinat, etozolium dan muzolimin (Mutschler, 

1991). Obat ini berkhasiat kuat dan pesat tetapi agak singkat (4-6 

jam). Banyak digunakan pada keadaan akut, misalya pada udema 

otak dan paru-paru (Tjay dan Rahardja, 2002). 

b. Penggunaan Diuretika 

Diuretika terutama digunakan untuk mengurangi edema yang 

disebabkan oleh meningkatnya jumlah cairan luar sel, pada keadaan yang 

berhubungan dengan kegagalan jantung kongestif, kegagalan ginjal, 

oligourik, sirosis hepatik, keracunan, kehamilan, glaucoma, hiperkalsemia, 

diabetes insipidus dan sembab yang disebabkan oleh penggunaan jangka 

panjang kortikosteroid atau estrogen. Diuretik juga digunakan sebagai 

penunjang pada pengobatan hipertensi (Siswandono dan Soekardjo, 2002). 

c. Efek samping 

1. Hipokalemia 

Hipokalemia adalah kondisi kekurangan kalium dalam darah. 

Semua diuresis dengan titik kerja dibagian muka tubuli distal 

memperbesar ekskresi ion K+ dan H+ karena ditukarkan dengan ion Na+, 

akibatnya adalah kadar kalium plasma dapat turun dibawah 3,5 
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mmol/liter. Gejala yang timbul berupa kelemahan otot, kejang-kejang, 

obtipasi, anoreksia, kadang-kadang juga aritmia jantung, tetapi gejala 

ini tidak selalu menjadi nyata. 

2. Retensi urat hiperurikemia dapat terjadi pada semua diuretika terkecuali 

amilorida. Hal ini disebabkan oleh adanya saingan antara diuretika 

dengan asam urat mengenai transportnya di tubuli. Terutama 

klortalidon memberikan resiko yang lebih tinggi untuk retensi urat dan 

serangan encok. Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian obat 

encok alopurinol atau zat penghalau asam urat probenesid. 

3. Mengurangi metabolisme glukosa, glukosa dapat terjadi diabetes yang 

karena sekresi insulin ditekan. Efek anti diabetik 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 yang diturunkan, 

terutama oleh klortalidon. Pengecualian adalah indapamid yang praktis 

tidak mempengaruhi kadar lipida tersebut. 

5. Hiponatremia dan alkalosis, akibat diuresis yang terlalu pesat dan kuat, 

oleh adanya diuretika lengkungan maka kadar natrium dari plasma 

dapat menurunkan 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 
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berangsur-angsur dipertinggi, atau obat diberikan secara berkala, 

misalnya 3 x 4 seminggu. Dengan bertambahnya pengeluaran natrium 

dan kalium dapat pula terjadi hipotensi dan alkaloid terutama pada 

furosemida dan etakrinat. 

6. Lain-lain gangguan-gangguan lambung usus (mual, muntah, diare), rasa 

letih, nyeri kepala beserta pusing-pusing dan jarang terjadi  reaksi-

reaksi kulit (Tjay dan Rahardja, 2002). 

3.  Furosemida 
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Gambar 1. Struktur Kimia Furosemid (Katzung, 2001) 

Furosemida merupakan derivatif sulfonamida dan memiliki sifat 

seperti tiazid, tetapi furosemida lebih kuat terutama jika digunakan udema 

pada ginjal dengan lama kerja singkat (4 jam). Furosemida menghasilkan efek 

yang cepat sehingga dapat digunakan pada keadaan yang gawat dan juga 

dapat diberikan dengan injeksi sebagai diuretik kuat, toksisitas utamanya 

adalah kehilangan elektrolit, dehidrasi, prekomahepatik dan hipotensi postular 

(Djamhuri, 1990). 

Furosemida merupakan diuretika yang kuat, aktivitasnya 8-10 kali  

diuretika tiazida. Awal kerja obat terjadi dalam 0,5-1 jam setelah pemberian 

oral dengan massa kerja yang relatif pendek yaitu 6-8 jam, absorpsi 
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furosemida dalam saluran cerna cepat, ketersediaan hayatinya 60-80% pada 

subyek normal dan 91-95% obat terikat oleh plasma protein. Kadar darah 

maksimal dicapai 0,5-2 jam setelah pemberian secara oral dengan waktu paro 

biologisnya 2 jam. Furosemida digunakan untuk pengobatan hipertensi ringan 

dan moderat, karena dapat menurunkan tekanan darah (Siswandono dan 

Sukardjo, 2000). 

Furosemida termasuk dalam golongan diuretik jerat Henle. Kerja 

diuretik golongan ini adalah selektif menghambat reabsorsinya  dari NaCl 

pada cabang menaik yang tebal dari jerat Henle (Katzung, 2001). Diuretik 

jerat Henle tipe furosemida sangat bermanfaat, jika diperlukan kerja yang 

cepat dan intensif, seperti misalnya pada udem paru-paru (Mutschler, 1991). 

Dalam klinis, furosemida biasanya digunakan untuk mengobati udem, 

paru-paru, gagal ginjal akut, dan hiperkalemia (Katzung, 2001). Efek samping 

yang ditimbulkan dapat berupa hipokalemik, ekskresi kalsium yang 

meningkat, kurang lazim mual, gangguan saluran cerna, hiperglikemia 

(kurang lazim daripada yang disebabkan tiazid), kadar kolesterol dan 

trigliserida plasma meningkat  sementara, jarang terjadi ruam kulit, 

fotosensitivitas dan depresi sumsum tulang, pankreatitis, tinnitus dan ketulian 

karena pemberian dosis parenteral yang besar dan cepat serta pada gangguan 

ginjal (Anonim, 2000). 

Dosis yang biasa diberikan adalah 40-80 mg secara peroral untuk 

mengobati udema, pada insufisiensi ginjal sampai 250-4000 mg sehari dalam 
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2-3 dosis, injeksi intravena secara perlahan dengan dosis 20-40 mg dan pada 

keadaan hipertensi sampai 500 mg ( Tjay dan Rahardja, 2002). 

4. Maserasi 
Istilah maceration berasal dari bahasa latin macerare, yang artinya 

“merendam”. Maserasi merupakan proses paling cepat dimana simplisia yang 

sudah halus memungkinkan untuk di rendam dalam menstruum sampai 

meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut 

akan melarut. Simplisia yang akan diekstraksi biasanya ditempatkan pada 

wadah atau bejana yang bermulut besar, bersama menstruum yang telah 

ditetapkan. Bejana di tutup rapat dan isinya di kocok berulang-ulang lamanya 

2-14 hari. Pengocokan memungkinkan pelarut segera mengalir berulang-

ulang masuk seluruh permukaan dari obat yang sudah halus (Ansel, 1989). 

Begitu zat-zat yang mudah larut dalam menstruum cenderung turun ke dasar 

bejana karena meningkatnya berat, kemudian menstrum segera naik ke 

permukaan dan proses ini berlanjut secara siklus. Maserasi biasanya 

dilakukan pada temperatur 15-200C dalam waktu selama 3 hari sampai 

bahan–bahan yang larut  akan melarut (Ansel, 1989). 

Maserasi kecuali dinyatakan lain dilakukan sebagai berikut, yaitu 

dengan memasukkan 10 bagian simplisia  atau campuran simplisia dengan 

derajat halus yang cocok ke dalam sebuah bejana, lalu dituangi  dengan 75 

bagian cairan penyari. Lalu di tutup dan dibiarkan selam 5 hari terlindung dari 

cahaya langsung sambil berulang-ulang dikocok-kocok, sari diserkai, ampas 

diperas kemudian ampas dicuci dengan cairan penyari secukupnya hingga 

diperoleh 100 bagian (Anonim, 1979). 
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E. Landasan Teori 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan pemberian infusa daun 

tapak liman (Elephantopus scaber L) pada konsentrasi 40% (5,0 g/kg BB) dan 60 

% (7,5 g/kg BB), mampu memberikan efek diuretik pada tikus putih jantan galur 

Wistar, dengan persen daya diuretik adalah (107,23+16,62) % dan (119,92+11,35) 

% (Puspita, 2004) dan diduga senyawa yang berkhasiat diuretik adalah flavonoid. 

Air merupakan pelarut polar sehingga senyawa yang larut hanyalah yang bersifat 

polar, sedangkan etanol merupakan pelarut semi polar yang dapat melarutkan 

senyawa-senyawa yang bersifat polar maupun non polar. Sehingga senyawa yang 

larut dalam etanol lebih banyak dibandingkan dalam air. Dari latar belakang 

tersebut perlu dilakukan penelitian secara ilmiah tentang efek diuretik ekstrak 

etanol 70% daun Tapak Liman (Elephantopus scaber L) pada tikus putih jantan 

galur Wistar. 

 

 

F. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah ekstrak etanol 70% daun tapak 

liman (Elephantopus scaber L) mempunyai efek diuretik pada tikus putih jantan 

galur Wistar. 

 

 

 

 

 




