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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diuretik adalah obat yang meningkatkan laju aliran urin dan umumnya 

disertai dengan peningkatan laju ekskresi NaCl (Goodman and Gilman, 2008). 

Diuretik merupakan terapi yang berperan penting pada pengobatan seperti 

hipertensi, gagal jantung kongestif, udem, dan sirosis (Snigdha et al., 2013). 

Berbagai tanaman sudah banyak diteliti efek diuretiknya, salah satu alternatif yang 

dapat digunakan yaitu tanaman sukun. 

Tanaman sukun dapat tumbuh di daerah beriklim tropis khususnya 

Indonesia (Ragone, 1997). Secara fisik tanaman sukun (Artocarpus altilis) 

berbeda dengan tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus), tetapi memiliki 

genus yang sama yaitu Artocarpus (Nayeem and Sushmita, 2013). Berdasarkan 

penelitian sebelumnya daun nangka (Artocarpus heterophyllus) yang diekstraksi 

dengan pelarut hidroalkoholik (60% etanol : 40% air) pada dosis 200 mg/kg dan 

400 mg/kg sudah terbukti aktivitasnya sebagai diuretik karena volume urin dan 

kadar elektrolit (kalium, klorida) dalam urin lebih tinggi dari normal salin (Koshy 

et al., 2012). Secara empiris biji nangka juga dapat digunakan untuk melancarkan 

air kencing (Sharma, 2012).  

Penelitian sebelumnya menunjukkan dalam daun sukun mengandung 

flavonoid, triterpenoid, fenol (Riasari et al., 2015), kuersetin, cyclommunol 

(Mozef et al., 2015), rutin, dan asam galat (Saraswaty et al., 2015). Ekstrak etanol 

96% daun sukun pada dosis 3600 mg/kgBB mempunyai potensi diuretik sebesar 

133,38% dan nilai lipschitz 0,9 (Mulyaningsih, 2016). Menurut Oboh et al (2015) 

dalam buah sukun terdapat senyawa aktif berupa gallic acid, ellagiic acid, caffeic 

acid, p-coumaric acid, quercetin, dan resveratrol dengan komponen terbesar 

adalah caffeic acid (2,35 mg/g), resveratrol (3,29 mg/g), dan quercetin (3,58 
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mg/g). Tanaman Cansjera Rhedii J. Gimelin yang diisolasi akan menghasilkan 

senyawa kuersetin dengan aktivitas sebagai diuretik lebih tinggi dari furosemid 

sebesar 5,29 mL (Mounnissamy, 2015). Senyawa gallic acid terbukti efektif 

sebagai diuretik karena ekskresi urin mengalami peningkatan yang signifikan pada 

dosis 25 mg/kg, 50 mg/kg secara berturut-turut yaitu 9,83±0,16 ml dan 

10,17±0,16 ml, meskipun lebih rendah jika bandingkan dengan furosemid pada 

dosis 10 mg/kg dengan volume urin yang dihasilkan 13,0±0,36 ml (Kateel et al., 

2014).  

Senyawa yang terdapat dalam buah sukun (kuersetin, asam galat) bersifat 

semi polar, karena kuersetin memiliki gugus OH pada C-3’ dan asam galat juga 

mempunyai gugus OH (Kelly, 2011). Sifat etanol yang polar memungkinkan zat 

aktif yang ada pada buah tersebut (kuersetin, asam galat) dapat tersari dengan 

baik. Pada umumnya penggunan etanol berbagai kadar memiliki keuntungan 

diantaranya membran sel tumbuhan tidak mengalami pembengkakan, stabilitas 

bahan obat terlarut dapat diperbaiki, albumin dapat mengendap, kerja enzim 

dihambat, dan dapat tahan selama beberapa hari karena tidak dapat ditumbuhi 

mikroba (Voight, 1995). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui kemampuan 

diuretik ekstrak etanol buah sukun (Artocarpus altilis). 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol 96% buah sukun (Artocarpus altilis) mempunyai 

kemampuan sebagai diuretik pada tikus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek diuretik 

yang ditimbulkan ekstrak etanol 96% buah sukun (Artocarpus altilis) dengan 

Lipschitz test. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sukun  

a. Klasifikasi sukun 

Sukun (Artocarpus altilis) mempunyai nama lain Artocarpus communis 

dan Artocarpus incises (Sikarwar et al., 2014), yang bergenus Artocarpus dan 

termasuk golongan keluarga moraceae dengan spesies altilis (Nayeem and 

Sushmita, 2013). Tanaman sukun dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tanaman sukun dan buah sukun di Desa Trayu, Banyudono, Boyolali 

b. Nama daerah 

Pada daerah tertentu spesies Artocarpus altilis memiliki nama khusus 

seperti daerah Jawa dan Bali (sukun), Aceh (sakon), Nias (suku), Sumba dan 

Flores (karara), Maluku (bakara), dan daerah Gorontalo menyebutnya amu atau 

ama (Heyne, 1987). 

 

c. Khasiat sukun  

Penelitian mengenai buah sukun ternyata sudah banyak dilakukan 

diantaranya dapat digunakan sebagai antioksidan, antiaterogenik, antiplasmodia 

dan anti TBC, mencerahkan kulit, antelmintik, dan mampu menghambat alfa baik 
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amilase maupun glukosidase (Sikarwar et al., 2014), serta dapat mengatasi 

masalah hiperkolesterol (Niu et al., 2015). 

 

d. Kandungan sukun 

Buah sukun mempunyai zat aktif dengan kadar tinggi di antaranya yaitu 

kuersetin (3,58 mg/g) kemudian resveratrol (3,29 mg/g) dan asam kafeat (2,35 

mg/g), serta terdapat senyawa lain berupa gallic acid, ellagic acid, p- coumaric 

acid (Oboh et al., 2015). Senyawa kuersetin yang mempunyai kadar tertinggi 

dalam buah sukun dapat dilihat strukturnya pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur quercetin (Maalik et al., 2014) 

 

Molekul gula dan aglikon merupakan hasil hidrolisis dari glikosida. 

Aglikon kuersetin adalah suatu senyawa yang termasuk golongan glikosida 

flavonoid, dengan kelarutan terhadap air panas rendah, tidak larut pada air dingin 

dan mudah larut dalam pelarut organik (alkohol) karena aglikon akan terikat pada 

gugus OH (C-3’) (Kelly, 2011). 

 

2. Diuretik 

a. Definisi diuretik 

Diuretik adalah zat- zat yang bekerja secara langsung pada ginjal sehingga 

akan dihasilkan volume urin dalam jumlah banyak seiring dengan penurunan 

kadar NaCl (Tjay and Rahardja, 2015). Efek diuretik itu akan menurunkan 
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permeabilitas saluran pengumpul, sehingga tubuh melakukan kompensasi dengan 

meningkatkan ekskresi cairan. Oleh karena itu, terapi ini bertujuan untuk 

menurunkan volume cairan tubuh yang berlebih dan menjaga keseimbangan 

elektrolit (air, Na
+
, K

+
) (Snigdha et al., 2013). 

b. Mekanisme kerja diuretik  

Pada dasarnya diuretik memiliki daya kerja dengan mengurangi reabsorbsi 

natrium sehingga jumlah cairan banyak dikeluarkan melalui saluran kemih. Target 

obat diuretik itu berada pada bagian–bagian di ginjal yaitu:   

1) Tubulus proksimal 

Tubulus proksimal merupakan target kerja dari diuretik osmotik seperti 

manitol dan sorbitol. Diuretik ini bekerja dengan menghambat reabsorbsi NaCl 

secara aktif dan reabsorpsi berlangsung secara proporsional sehingga bersifat 

isotonis terhadap plasma (Tjay and Rahardja, 2015).  

2) Lengkung Henle  

Furosemid, bumetanid, asam etakrinat dapat menghambat transport klorida 

dan reabsorpsi natrium di lengkung Henle, sehingga ekskresi kalium dan air 

tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya mekanisme reabsorbsi aktif 

klorida yang diikuti reabsorbsi pasif natrium dan kalium (Tjay and Rahardja, 

2015). 

3) Tubulus distal 

Mekanisme obat diuretik di tubulus distal dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

pertama reabsorbsi aktif ion Na
+
 tanpa air yang bersifat hipotonis dapat terjadi 

pada diuretik tiazid dan klortalidon, kedua terjadi pertukaran garam dengan 

kalium atau ammonium yang dikendalikan oleh obat-obat golongan antagonis 

aldosteron (spironolakton) dan zat–zat penghemat kalium (amilorid, triamteren) 

sehingga menyebabkan ekskresi natrium (< 5%) dan retensi kalium (Tjay and 

Rahardja, 2015). 

4) Saluran pengumpul 

Hormon antidiuretik seperti vasopressin berperan pada sistem saraf pusat 

dan sebagai vasopresor kuat pada sekresi ACTH ( Hormon adrenokortikotropik), 
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suhu badan, saluran cerna. Target kerja obat diuretik di saluran ini dengan 

mekanisme mempengaruhi permeabilitas sel air (homeostasis air) (Tjay and 

Rahardja, 2015). 

c. Penggolongan 

Obat diuretik digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: 

1) Penghambat karbonat anhidrase 

Diuresis dan reabsorbsi bikarbonat terjadi karena CA (karbonat anhidrase) 

dihambat oleh obat diuretik, seperti asetazolamid di tubulus kontortus proksimal 

(PCT). Obat tersebut dapat digunakan untuk terapi glaukoma, alkalinisasi urin, 

alkalosis metabolik, mountain sickness akut, dan kadar fosfat pada penderita 

hiperfosfatemia dapat diturunkan (Ives, 2014). 

2) Diuretik osmosis 

Garam dan elektrolit (kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan lain- lain) 

ikut terekskresi bersama urin secara osmosis dengan daya kerja yang cepat dan 

singkat, karena reabsorbsi air dan garam di tubulus kontortus proksimal dan 

lengkung Henle dihambat oleh gliserin, isosorbid, manitol, dan urea (Tjay and 

Rahardja, 2015; Steth and Steh, 2009). Diuretik osmotik memiliki fungsi 

menurunkan tekanan intrakranium atau intraokulus sehingga volume urin yang 

dihasilkan menjadi meningkat (Ives, 2014). Diuretik osmosis yang sudah 

dicontohkan salah satunya yaitu urea dan dapat dilihat strukturnya pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktur urea (Cadwallader et al., 2010) 

 

3) Diuretik lengkungan 

Pengobatan edema paru akut, gagal ginjal akut (GGA), penyakit 

edematosa lain, hiperkalemi dan hiperkalsemia akut dapat diterapi menggunakan 
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obat diuretik loop (Ives, 2014). Contoh: furosemid, bumetanid, asam etakrinat, 

dan torsemid. Diuretik ini bekerja dengan menghambat molekul transpor (Na
+
-K

+
-

2Cl) pada lengkung Henle TAL sehingga ekskresi NaCl dan Mg
2+

, Ca
2+ 

akan 

meningkat (Jackson, 2008). 

 

Gambar 4. Struktur Furosemid (Cadwallader et al., 2010) 

 

Furosemid pada Gambar 4 merupakan turunan sulfonamid atau 

sulfamilbenzoat karena sisi aktif enzim karbonat anhidrase diduduki dan dihambat 

oleh gugus sulfamil bebas melalui penghambatan secara kompetitif. Oleh karena 

itu, pemberian furosemid secara per oral dapat berfungsi sebagai diuretik kuat 

dengan onset 0,5- 1 jam, dapat bertahan 4-6 jam, dan masa kerja yang pendek 

sekitar 6-8 jam. Furosemid dapat menyebabkan hipokalemi, hipotensi, tuli 

permanen jika digunakan dengan obat ototoksik, dan lain – lain (Tjay and 

Rahardja, 2015; Siswandono and Soekardjo, 2000).  

4) Diuretik hemat kalium 

Reabsorpsi natrium dihambat oleh obat diuretik (amiloride, triamteren) 

dan reseptor mineralokortikoid di tubulus kolektivus dihambat oleh efek-efek obat 

aldosteron (spironolakton dan eplerenon), sehingga sekresi kalium dapat 

dihambat. Beberapa faktor antara hipersekresi primer maupun sekunder akan 

menyebabkan hiperaldosteronisme (kadar mineralokortikoid tinggi) sehingga 

keadaan tersebut membutuhkan terapi obat diuretik hemat kalium (Ives, 2014). 

5) Diuretik tiazid 

Beberapa kasus seperti hipertensi, gagal jantung, nefrolitiasis, dan diabetes 

insipidus nefrongenik merupakan penyakit yang dapat diobati dengan golongan 
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tiazid yaitu hidroklorotiazid, hidroflumetiazid, bendroflumetiazid, dan lain- lain. 

Obat tersebut akan menghambat reabsorbsi garam klorida di tubulus kontortus 

distal (DCT) (Ives, 2014). 

E. Landasan Teori 

Buah sukun memiliki senyawa utama kuersetin dan asam galat yang dapat 

memberikan efek diuretik (Oboh et al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya kuersetin memiliki potensi diuretik yang kuat karena jumlah volume 

urin yang diekskresikan mengalami peningkatan sebesar 18,34% dari furosemid 

(Mounnissamy, 2015) dan gallic acid  juga memiliki efek diuretik tetapi lebih 

rendah dari furosemid sebagai pembandingnya (Kateel et al., 2014). Selain itu, 

genus sukun sejenis dengan nangka (Artocarpus heterophyllus) yang secara 

signifikan sudah terbukti kemampuan diuretiknya (Koshy et al., 2012) dan secara 

ilmiah daun sukun juga efektif sebagai diuretik dengan nilai lipschitz 0,9 

(Mulyaningsih, 2016), sehingga buah sukun kemungkinan juga memiliki efek 

seperti daun nangka atau daun sukun. Dari beberapa penelitian tersebut 

diharapkan ekstrak etanol buah sukun memiliki kemampuan diuretik pada tikus. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol buah sukun (Artocarpus altilis) memiliki kemampuan 

diuretik pada tikus. 


