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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diuretik merupakan zat yang dapat meningkatkan pengeluaran urin. 

Mekanisme kerja diuretik dengan meningkatkan laju ekskresi urin dan laju 

ekskresi Na
+
 yang umumnya ditujukan untuk mengurangi volume cairan 

ekstraseluler dengan mengurangi kandungan total NaCl dalam tubuh (Goodman 

and Gilman, 2008). Diuretik juga bekerja meningkatkan ekskresi K
+
, sehingga 

pada umumnya penggunaan diuretik memberikan efek samping seperti, 

hipokalemia dan hiponatremi (Tjay and Rahardja, 2002). Saat ini sudah banyak 

dilakukan penelitian pengembangan ekstrak tanaman sebagai diuretik. 

Salah satu tanaman yang mempunyai aktivitas diuretik yaitu tanaman 

jarak pagar (Jatropha curcas L.). Uji aktivitas diuretik telah dilakukan pada 

ekstrak etanol:air (1:1) tanaman jarak pagar yang merupakan tanaman satu genus 

dengan jarak tintir (Jatropha multifida L.) (Sharma and Singh, 2012). Senyawa 

kimia yang diduga berperan dalam aktivitas diuretik daun jarak pagar yaitu 

kuersetin. Mekanisme diuretik kuersetin yaitu meningkatkan ekskresi Na
+
 dan 

ekskresi volume urin (Mackraj et al., 2008). Penelitian juga dilakukan pada 

senyawa kuersetin yang diisolasi dari Cansjera rheedii dengan pembanding 

furosemid. Hasil yang diperoleh, kuersetin dapat meningkatkan volume ekskresi 

urin lebih tinggi dibandingkan dengan furosemid (Mounnissamy et al., 2015).  

Senyawa flavonoid berperan dalam aktivitas diuretik pada ekstrak air dan 

metanol Lepidium sativum (Patel et al., 2009). Penelitian telah dilakukan Hastuti 

(2013) pada ekstrak etanol daun kersen, senyawa flavonoid dapat meningkatkan 

ekskresi volume urin, natrium dan kalium. Mekanisme kerja flavonoid sebagai 

diuretik dengan menghambat Na
+
 dan K

+
-ATPase (Ebadi, 2002). Jarak pagar 

mengandung senyawa flavonoid sebesar 5,28 mg/gram yang diteliti dengan 

standar pembanding kuersetin pada bagian daun sedangkan daun jarak tintir 

mengandung flavonoid sebesar 7,87 mg/gram yang diteliti dengan standar 
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pembanding kuersetin (Kolawole et al., 2014). Berdasarkan kandungan kuersetin 

pada daun jarak tintir, maka perlu dilakukan pengujian aktivitas diuretik pada 

ekstrak etanol daun jarak tintir. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini yaitu, apakah ekstrak etanol daun jarak tintir (Jatropha multifida L.) 

mempunyai efek diuretik pada tikus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui adanya efek diuretik pada 

ekstrak etanol daun jarak tintir (Jatropha multifida L.) pada tikus jantan galur 

Wistar. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Jarak Tintir 

Tanaman jarak tintir (Jatropha multifida L.) merupakan tanaman 

genus Jatropha yang termasuk famili Euphorbiaceae (Heyne, 1987). Tanaman 

berupa semak atau pohon kecil, tinggi sekitar 2-3 meter. Akar berupa perdu 

tinggi dengan akar tunggang. Batang jarak tintir berupa batang silindris, kasar 

dengan bekas nodus, bergetah, percabangan lentur. Batang tua berkayu dengan 

kulit batang berwarna kecoklatan dan permukaan sedikit kasar. Batang muda 

berwarna hijau. Daun tunggal dengan duduk tersebar, pada bangun lingkarang 

dengan tepi kadang berbagi dalam 9-7 helai, diameter helaian ±17 cm, panjang 

tangkai ±21 cm, berwarna hijau, bertekstur lunak, dan tulang daun utama 

menjari. Bunga berkelamin tunggal, bunga majemuk memiliki panjang ibu 

tangkai bunga ±21 cm, rangkaian bunga disusun malai, terletak di ketiak daun 

atau axilar. Bunga jantan berwarna merah, berukuran lebih kecil, aktinomorf, 

terdapat 5 daun kelopak yang saling berlepasan, 5 daun mahkota yang saling 
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berlepasan dan 7 stamen. Bunga betina berukuran lebih besar yang 

aktinomorf, berwarna merah, terdapat 5 daun kelopak yang saling berlepasan, 

5 tajuk mahkota, 3 kepala putik ang menyatu pada bagian pangkal, dan bakal 

buah menumpang. Buah sejati berbentuk bulat dengan 3 ruang berwarna hijau, 

diameter buah ±2,5 cm. Biji jarak tintir memiliki 4 sisi, sedikit gepeng pada 2 

sisinya, diameter biji ±1-1,3 cm dan panjang ±2,5 cm  (Shu et al., 2008; 

Steenis, 2005).  

Pada bagian daun tanaman jarak tintir mengandung senyawa 

flavonoid sebesar 7,87 mg/gram yang diteliti dengan standar pembanding 

kuersetin. Senyawa lain yang terkandung dalam tanaman jarak tintir yaitu 

senyawa tanin, fitosteroid, glikosida jantung, alkaloid, saponin, terpenoid 

(multifidone), fenol, turunan senyawa viteksin, dan isoviteksin (Kolawole et 

al., 2014; Hirota et al., 2012; Das et al., 2009). 

Akar jarak tintir yang diekstrak dengan heksana, etil asetat, 

kloroform dan metanol mempunyai aktivitas antibakteri yang secara efektif 

menghambat pertumbuhan bakteri B. subtilis dan S. aureus dengan 

konsentrasi 200µg/disk (Aiyelaagbe, 2001). Pada penelitian Aiyelaagbe et al. 

(2008), ekstrak tanaman jarak tintir mempunyai aktivitas antimikroba yang 

menghambat bakteri yang ditransmisikan secara sexual. Senyawa multifidone 

yang diisolasi dari batang jarak tintir mempunyai aktivitas antikanker dan 

telah diteliti pada empat sel kanker (Das et al., 2009). 

2. Diuretik 

Diuretik merupakan obat yang meningkatkan laju ekskresi urin dan 

laju ekskresi Na
+
 yang umumnya ditujukan untuk mengurangi volume cairan 

ekstraseluler dengan mengurangi kandungan total NaCl dalam tubuh 

(Goodman and Gilman, 2008). Secara umum, mekanisme kerja diuretik 

mengurangi reabsorpsi Na, sehingga Na dikeluarkan melalui kemih (Tjay and 

Rahardja, 2002). Berikut ini merupakan tempat kerja obat-obat diuretik : 

a. Tubuli proksimal 

Pada tubuli proksimal, 70% garam direabsorpsi secara aktif, zat 

yang tereabsorpsi meliputi ion Na
+
, air, glukosa dan ureum. Reabsorpsi 
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terjadi secara proporsional, sehingga susunan filtrat tidak berubah dan 

tetap isotonis terhadap plasma. Diuretik osmosis (manitol, sorbitol) 

bekerja pada bagian ini dengan cara menghalangi reabsorpsi air dan 

natrium (Tjay and Rahardja, 2002). 

 

b. Lengkungan Henle 

Pada bagian menaik lengkung Henle, ion Cl
-
 yang telah 

difiltrasi, direabsorpsi aktif sebanyak 25%. Kemudian dilanjutkan 

reabsorpsi Na
+
 dan K

+
, tanpa air secara pasif, sehingga filtrat menjadi 

hipotonis. Diuretik lengkungan (furosemid, bumetanida, etakrinat) bekerja 

pada bagian ini dengan cara memblok transpor Cl
-
 dan reabsorpsi Na

+
, 

sehingga pengeluaran K
+
 dan air meningkat (Tjay and Rahardja, 2002). 

c. Tubuli distal 

Pada tahap awal, terjadi reabsorpsi Na
+
 tanpa air secara aktif, 

filtrat menjadi lebih hipotonis dan lebih cair. Senyawa thiazida dan 

klortalidon bekerja pada bagian ini dengan cara meningkatkan ekskresi 

Na
+
 dan Cl

-
 sekitar 5-10%. Tahap kedua, terjadi penukaran antara ion Na

+
 

dengan ion K
+
 atau NH4

+
 oleh hormon anak ginjal aldosteron. Antagonis 

aldosteron (spironolakton) dan zat-zat penghemat kalium (amiloride, 

triamteren) bekerja pada tahap ini dengan menyebabkan ekskresi Na
+
 

kurang dari 5% dan retensi K
+
 (Tjay and Rahardja, 2002). 

d. Saluran pengumpul 

Hormon antidiuretik ADH (vasopresin) dari hipofise bekerja 

pada bagian ini dengan cara mempengaruhi permeabilitas air terhadap sel-

sel saluran pengumpul (Tjay and Rahardja, 2002). 

Diuretik dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain : 

a. Inhibitor karbonik anhidrase 

Inhibitor karbonik anhidrase menghambat karbonik anhidrase 

yang terikat pada membran dan terdapat pada sitoplasma, sehingga hampir 

tidak terjadi reabsorpsi NaHCO3 pada tubulus proksimal (Goodman and 

Gilman, 2008). Karbonik, Na
+
, dan K

+
 diekskresikan berlebih bersama air. 
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Inhibitor karbonik anhidrase memiliki khasiat diuretik lemah (Tjay and 

Rahardja, 2002). Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu, 

asetazolamida, diklorfenamida, metazolamida (Goodman and Gilman, 

2008). 

 

b. Diuretik Osmotik 

Diuretik osmotik difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di 

tubulus ginjal dalam jumlah yang sedikit. Diuretik osmotik bekerja di ansa 

Henle dengan meningkatkan osmolalitas cairan tubulus dan plasma. 

Hampir semua elektrolit seperti Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, HCO3

-
, dan 

fosfat mengalami peningkatan pada ekskresi dengan diuretik osmotik. 

Gliserin, isosorbid, manitol, dan urea merupakan obat golongan ini 

(Goodman and Gilman, 2008). 

c. Diuretik Lengkungan 

Diuretik lengkungan atau diuretik daerah ansa menghambat 

reabsorpsi NaCl secara selektif pada bagian assenden tebal ansa Henle. 

Obat golongan ini lebih efektif dibanding dengan diuretik lain (Katzung, 

1998). Obat yang termasuk golongan ini yaitu, furosemid, bumetanida, 

asam etakrinat, torsemida, aksosemida, piretanida, tripamida (Goodman 

and Gilman, 2008). Umumnya diuretik lengkungan digunakan pada 

keadaan akut seperti, udema otak dan paru-paru (Tjay and Rahardja, 

2002). 

d. Tiazida 

Diuretik tiazida menghambat transpor NaCl secara tidak 

langsung dengan menghambat karbonik anhidrase yang berperan dalam 

transpor garam di tubulus distal (Katzung, 1998). Hidroklorotiazid, 

klortalidon, mefrusida, indapamida, dan xipamida merupakan obat 

golongan tiazida. Tiazida mempunyai efek diuretik lemah serta lambat. 

Pada umumnya, tiazida digunakan untuk terapi pemeliharaan hipertensi 

dan kelemahan jantung (Tjay and Rahardja, 2002). 
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e. Diuretik hemat kalium 

Triamteren dan amilorida merupakan obat golongan diuretik 

hemat kalium. Kedua obat tersebut bekerja dengan menghambat transpor 

Na
+
 yang melewati kanal ion pada membran luminal (Katzung, 1998). 

Obat golongan ini meningkatkan ekskresi NaCl dalam jumlah yang 

sedikit, umumnya obat ini digunakan sebagai antikaliuretik yang berguna 

untuk meningkatkan ekskresi K
+
 dan mengimbangi  efek diuretik lain 

(Tjay and Rahardja, 2002). 

 

E. Landasan Teori 

Pada penelitian Kolawole et al. (2014), didapatkan kandungan flavonoid 

pada daun jarak tintir sebesar 7,87 mg/gram yang diteliti dengan standar 

pembanding kuersetin. Senyawa kuersetin memiliki aktivitas diuretik yaitu 

meningkatkan ekskresi Na
+
 dan ekskresi volume urin (Mackraj et al., 2008). Pada 

ekstrak etanol:air (1:1) tanaman Jatropha curcas L. yang merupakan satu genus 

dengan jarak tintir mempunyai kandungan flavonoid sebesar 5,28 mg/gram yang 

diteliti dengan standar pembanding kuersetin pada bagian daun, memiliki aktivitas 

diuretik dengan dosis 0,125 mg/Kg yang diberikan secara intraperitoneal (Sharma 

and Singh, 2012; Kolawole et al., 2014). Berdasarkan kandungan kuersetin pada 

daun jarak tintir maka diharapkan ekstrak etanol daun jarak tintir mempunyai 

aktivitas diuretik. 

 

F. Hipotesis  

Ekstrak etanol daun jarak tintir (Jatropha multifida L.) mempunyai efek 

diuretik pada tikus. 


