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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah salah satu negara agraris yaitu negara yang kaya akan 

berbagai jenis tanaman, hal ini didukung oleh keadaan tanah yang subur serta 

iklim yang cocok. Banyak diantara tanaman-tanaman tersebut yang dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu zat aktif dalam pengobatan, yang biasa dikenal 

dengan sebutan obat tradisional. 

 Sejak zaman dahulu sampai sekarang banyak tanaman yang dimanfaatkan 

untuk peningkatan, pencegahan, bahkan digunakan untuk pengobatan berbagai 

macam penyakit. Namun pada umumnya masyarakat tidak menyadari hal itu 

karena sebagian besar dari mereka tidak mengetahui nama serta kandungan 

senyawa dari tanaman yang berkhasiat sebagai obat tersebut, apalagi untuk 

mengetahui manfaat dari tanaman yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam 

pengobatan. 

 Jagung (Zea mays Linn ) adalah salah satu dari berbagai jenis tanaman 

yang banyak ditemukan di sekitar kampung, umumnya ditemukan di ladang-

ladang karena jagung adalah salah satu jenis tanaman palawija yang ternyata dapat 

dimanfaatkan dalam pengobatan penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal 

merupakan penyakit gangguan saluran kemih, batu ginjal merupakan endapan 

yang terjadi karena pekatnya kadar garam dalam air seni yang terdapat dalam 

ginjal. Menurut hasil penelitian, resiko terkena penyakit ini lebih banyak dialami 



   
     
            

  

pria daripada wanita dengan perbandingan sekitar 3 : 1. Umumnya penderita pada 

usia produktif ( 20- 50 tahun ), dan hanya sebagian kecil penyakit batu ginjal ini 

menyerang pada anak- anak ( Soenanto hardi, 2005 ). 

Dari fenomena tersebut maka banyak dilakukan penelitian-penelitian tentang 

berbagai macam cara untuk mencegah dan mengobati penyakit tersebut. Tujuan 

utama adalah mencari alternatif cara pengobatan yang paling praktis dan efisien 

sehingga penyakit tersebut tidak menjadi penyakit yang mematikan. Banyak 

sekali kita ketahui cara pengobatan batu ginjal misalnya dengan operasi, atau 

penyinaran. Namun cara tersebut dianggap kurang praktis dan efisien, karena itu 

para peneliti berlomba- lomba untuk menemukan alternatif lain. Pengobatan 

tradisional sering dianggap sebagai alternatif terpilih, karena itu banyak sekali 

diteliti tanaman- tanaman yang diduga mengandung senyawa kimia tertentu yang 

mempunyai efek melarutkan batu ginjal. Beberapa penelitian telah dilakukan pada 

tanaman- tanaman yang diduga mengandung zat aktif dapat melarutkan batu 

ginjal, misalnya tanaman kumis kucing ( Orthosiphon gandiflora Bold ) dan daun 

tempuyung ( Sonchus arvensis  Linn ) karena diduga tanaman tersebut dapat 

menghancurkan batu ginjal dan meluruhkan air seni. Khasiat tersebut juga diduga 

terdapat dalam tanaman jagung karena di dalam tanaman jagung terdapat 

flavonoid yang dapat melarutkan batu ginjal kalsium.  Beberapa bagian dari 

tanaman tersebut yang dapat digunakan antara lain daun muda pembungkus buah, 

rambut, serta tongkol jagungnya. Bagian tanaman tersebut diketahui mempunyai 

beberapa kandungan senyawa kimia yang antara lain : saponin, flavonoid, alkaloid 

dan kalium ( Soenanto hardi, 2005 ) 



   
     
            

  

 Karena adanya dugaan tersebut maka dilakukan penelitian terhadap daun 

jagung yaitu untuk membandingkan daya melarutkan fraksi air dan fraksi etil 

asetat dari daun jagung (Zea mays Linn ) terhadap batu ginjal kalsium secara in 

vitro. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dikembangkan rumusan masalah 

sebagai berikut ;. 

1. Apakah fraksi air dan fraksi etil asetat daun jagung memiliki kemampuan 

melarutkan batu ginjal kalsium ? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan dalam melarutkan batu ginjal 

kalsium antara fraksi air dan fraksi etil asetat ? 

 

C. TINJAUAN  PUSTAKA 

1.  Uraian Tentang Tanaman ( Ekologi dan Penyebaran ) 

Jagung termasuk jenis tumbuhan rumput-rumputan. Tanaman ini banyak 

ditanam di ladang-ladang yang berhawa sedang dan panas sebagai tanaman bahan 

makanan daerah setempat dan bahan makanan untuk ternak. Daun tanaman ini 

berpelepah dan panjangnya bisa mencapai 1 m. Bunga yang jantan berbentuk 

malai, keluar melalui ujung batang dan berwarna putih kekuning-kuningan. Bunga 

betina berbentuk tongkol keluar melalui ketiak daun. Buahnya bisa dipakai 

sebagai pengganti beras dan juga sering dimanfaatkan untuk sayur. Buahnya 



   
     
            

  

terbungkus kelobot dan pada ujungnya terdapat semacam rambut berwarna merah 

kecoklatan ( Anonim a, 2005 ). 

a.  Sistematika tanaman jagung ( Zea mays Linn ) 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi   : Angiospermae 

Kelas    : Monocotyledonae 

Bangsa   : Graminales 

Suku    : Graminaeae 

Marga    : Zea 

Jenis    : Zea mays Linn ( Anonim b, 2005 ).                                                            

b. Nama daerah jagung 

Nama umum   : Jagung 

Sumatera   : Eyako (Enggano), Jagong (Aceh)                                   

Jawa    : Jagong (Sunda), Jagung (Jawa Tengah)  

Bali    : Jago (Bima), Wataru (Sumba) 

Nusa Tenggara  : Latung (Flores), Fata (Solor), Pena (Timor) 

Sulawesi   : Binte (Gorontalo), Gandung (Toraja) 

Maluku   : Kastela (Halmahera) ( Anonim b, 2005 ). 

c.  Morfologi tumbuhan  

Habitus : Berumpun tegak tinggi ± 15 m 

Batang  : Bulat masif, tidak bercabang, pangkal batang berakar, warna            

kuning atau jingga. 



   
     
            

  

Daun     :Tunggal, berpelapah, bulat panjang, ujung runcing, tepi rata,    

panjang 35 – 100 cm, lebar 3 – 12 cm, warna hijau. 

Bunga   : Majemuk, berurnah satu, bunga jantan dan betina bentuk bulir, di     

ujung batang dan di ketiak daun, benang sari ungu, bakal buah bulat telur, warna 

putih. 

Buah             : Bentuk tongkol, panjang 8 – 20 cm, warna hijau kekuningan. 

Biji  : Bulat, warna kuning atau putih 

Akar  : Serabut, warna putih kotor ( Anonim b, 2005 ).                                                            

d.  Kandungan kimia 

Tanaman jagung (Zea mays Linn ) mengandung alkaloida, saponin, flavonoida 

dan ( Anonim b, 2005 ).                                                                        

e.  Khasiat jagung 

Tanaman jagung (Zea mays L.) berkhasiat untuk memperbanyak air susu ibu, obat 

batu ginjal, obat demam, obat jantung dan peluruh air seni ( Anonim b , 2005 ).   

                                                                        

2.    Batu Ginjal 

Batu ginjal adalah endapan yang terbentuk akibat pekatnya kadar garam di 

dalam air seni yang kemudian akan mengkristal. Ukuran dan bentuk batu 

bermacam-macam, berkisar dari partikel sangat lecil yang dapat lewat tanpa 

diketahui sampai batu yang berukuran sekitar 5 cm. Selama tidak bergerak, 

adanya batu tidak diketahui. Tetapi batu yang kecil sekalipun dapat menimbulkan 

rasa sakit yang hebat ketika berjalan keluar dari ginjal. Perdarahan ringan dapat 

terlihat akibat luka pada dinding saluran kemih, gejala awalnya adalah nyeri hebat 



   
     
            

  

pada pinggang atas ginjal yang dapat menyebar ke perut bagian bawah. Nyeri 

berlangsung sekitar satu menit, reda sebentar, kemudian terasa lagi selama 

beberapa menit. Nyeri terasa saat mengeluarkan urin ( Anonim c , 2005 ). 

Darah di dalam urin deman dan bengkak pada pinggang menandakan batu 

ginjal yang terinfeksi atau ada sumbatan. Komplikasi, yakni sumbatan dan infeksi 

ginjal. Dapat menyebabkan gagal ginjal kalau tidak diatasi. Penyebab batu ginjal, 

antara lain kurang minum atau sering kekurangan cairan (dehidrasi) dapat 

membuat urin mengental dan terbentuk batu. Selanjutnya, kelebihan kalsium atau 

asam urat dalam darah yang disebabkan oleh gout atau kelainan hormon. Infeksi 

ginjal mempermudah terbentuknya batu karena melambatnya aliran urin atau 

perubahan keseimbangan asam dalam urin ( Anonim c , 2005 ). 

Terlalu lama istirahat di tempat tidur,misalnya karena sakit.Yang dapat anda 

lakukan Segera berobat ke dokter bila mengalami nyeri hebat disertai gejala-

gejala lainya biasanya langsung diperintahkan untuk foto rontgen ginjal, ureter 

dan kandung kemih serta USG ginjal untuk memastikan adanya batu ( Anonim c , 

2005 ). 

Terjadinya endapan kristal di ginjal tergantung dari dua faktor utama yaitu 

konsentrasi urin  yang bergantung pada volume dan kecepatan aliran urin serta 

tingkat keasaman urin. Bila aliran urin lambat atau volume urin berkurang, akan 

memudahkan terjadinya endapan kristal. Demikian pula dengan adanya urin yang 

asam mempermudah terjadinya endapan kristal. Endapan ini akan tinggi dari 

populasi normal ( Anonim c , 2005 ) .  



   
     
            

  

Ginjal berbatu dapat menyebabkan peradangan pada organ tersebut, gejala 

awal yang sering muncul adalah berkurangnya nafsu makan sehingga 

menyebabkan badan lemas dan berat badan menurun. Biasanya gejala tersebut 

akan diikuti dengan tekanan darah tinggi, pandangan kabur dan mata 

membengkak serta susah saat buang air kecil. Ginjal berbatu tersebut disebabkan 

karena pola makan yang tidak baik, yaitu makan makanan yang mengandung 

terlalu banyak lemak, garam, dan bahan kimia perangsang .Faktor- faktor yang 

mendorong timbulnya batu ginjal dapat dilihat dalam gambar 1 : 

      

 

        

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Faktor resiko yang mendorong terbentuknya batu ginjal 

( Lumenta, 1992 ) 

Beberapa jenis batu ginjal yang banyak dikenal antara lain : 

a. Batu kalsium 

Batu jenis ini ada dua macam, yaitu batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat. 

Batu jenis ini mengandung kapur dan mudah mengendap di saluran kemih serta 

tergolong mudah membentuk batu pada air seni yang bersuasana basa. Jika difoto 
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rontgen, batu kalsium tampak berwarna putih. Batu ini paling banyak ditemukan 

yaitu antara 70 – 75% dari jumlah pasien batu ginjal ( Lumenta , 1992 ).                                              

b. Batu ksantin  

Batu ini terbentuk sebagi akibat dari kekurngan ksantin oksidase. Batu ini 

jarang ditemukan pada penderita ( Lumenta , 1992). 

c. Batu sistin 

Batu ini berwarna kuning muda, terlihat pada foto rontgen tapi tidak jelas 

jika ukurannya masih kecil. Ditemukan hanya sekitar 1- 3 %  pada penderita 

(Scholmeijer dan Schroden , 1994). 

d. Batu struvite 

Batu berbentuk tanduk ini tersusun atas magnesium, ammonium dan fosfat. 

Batu ini dapat terlihat pada foto rontgen bila dalam keadaan murni ( Scholmeijer 

dan Schroden , 1994). 

e. Batu asam urat 

Batu ini berwarna kuning coklat dan sangat keras, endapan kristal asam urat 

menyebabkan rasa nyeri yang hebat. Batu ini dapat terlihat pada foto rontgen 

(Scholmeijer dan Schroden, 1994). 

 

3. Flavonoid 

a. Pengertian flavonoid 

Senyawa flavonoid adalah senyawa yang mempunyai struktur C6-C3-C6. 

Yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat 

atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Flavonoid sering terdapat sebagai 

glikosida  ( Harborne , 1984 ). 



   
     
            

  

Pada umumnya flavonoid terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi dan 

terdapat pada hampir semua bagian tanaman. Sebagai pigmen bunga flavonoid 

berperan sebagiai penarik serangga yaitu untuk menyerbuk bunga (Robinson, 

1995). 

Flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan dapat diekstraksi dengan 

berbagai macam pelarut. Pemilihan pelarut biasanya didasarkan atas kepolaran 

pelarut yang disesuaikan dengan flavonoid. Flavonoid bersifat polar sehingga 

mudah larut dalam pelarut polar misal: air, etanol, aseton, butanol, dan lain- lain 

(Robinson, 1995). 

b. Soxhletasi  

Isolasi senyawa dari jaringan hijau, untuk keberhasilan ekstraksi dengan 

alkohol  berkaitan langsung dengan seberapa jauh klorofil tertarik oleh pelarutnya. 

Bila ampas jaringan pada ekstraksi ulang sama sekali tidak berwarna hijau lagi 

dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah terekstraksi. Prosedur 

untuk memperoleh kandungan senyawa organik dari tumbuhan kering salah 

satunya melalui soxhletasi. Caranya adalah dengan mengisikan cairan penyari 

pada labu, simplisia dibungkus kertas penyaring dan ditali erat kemudian 

dimasukkan dalam tabung yang berlubang dari gelas, baja tahan karat, atau bahan 

lain yang cocok. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih kemudian uap cairan 

penyari tersebut akan naik ke atas melalui pipa samping dan diembunkan oleh 

pendingin tegak. Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia 

sambil melarutkan zat aktif serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka setelah 

cairan mencapai permukaan sifon seluruh cairan akan kembali ke labu. Dari 



   
     
            

  

soxhletasi itu akan dihasilkan ekstrak yang kemudian dijernihkan lalu dipekatkan. 

Bila dibiarkan ekstrak tersebut akan mengkristal sehingga harus disaring dan 

keseragamannya diuji dengan kromatrografi menggunakan beberapa pengembang 

( Harborne, 1984 ). 

c. Maserasi 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari 

akan menembus dinding sel dan masuk ke rongga sel yang mengandung zat aktif , 

zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat 

aktif didalam dan diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa 

tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar 

dan didalam sel. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung 

zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari tidak mengandung zat yang 

mudah mengembang  dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak dan 

lain- lain ( Markham, 1988 ). 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaannya dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan  

kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna. 

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air- etanol, atau pelarut 

lain. Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang 

dapat ditambahkan bahan pengawet yang diberikan pada awal penyarian 

(Markham,  1988 ). 

 



   
     
            

  

4. Kromatografi Lapis Tipis                                                     

 Kromatografi adalah istilah umum yang sering dikenal untuk menyatakan 

teknik pemisahan senyawa kimia yang biasanya terkandung dalam obat, sampel 

dipisahkan berdasarkan partisi cuplikan antara fase yang bergerak ( Griter, 1991 ).                              

Kromatografi lapis tipis termasuk metode pemisahan senyawa kimia baik 

secara kualitatif dan kuantitatif. Senyawa yang diuji adalah senyawa tunggal 

maupun campuran (Khopkar, 1990 ). 

Metode pemisahannya didasarkan pada perbedaan adsorbsi atau partisi oleh 

fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang. Pada pemisahan senyawa non 

polar pelarut pengembang diusahakan bersifat non polar juga, begitu juga 

sebaliknya. Jadi pada prinsipnya metode pemisahan ini dilakukan pada keadaan 

netral. Fase diam yang biasa digunakan adalah silica gel yang dicampur CaSO4. 

Selain itu juga biasa digunakan alumina, selulosa, kanji, kieselguhr untuk fase 

diam. Pemisahan senyawa yang baik terlihat sebagai noda bulat, dan jika 

pemisahan tidak sempurna maka terjadi pengekoran noda kromatogram. Peristiwa 

ini terjadi akibat terlalu tingginya konsentrasi komponen yang ditentukan, 

chamber yang kurang jenuh, sehingga fase gerak yang mengelusi mudah menguap 

dalam chamber, selain itu juga disebabkan karena pemilihan fase gerak terhadap 

fase diam (Mulja dan Suharman, 1995 ). 

Keuntungan dari kromatografi ini adalah kecepatan, ketelitian, ketepatan, 

dan kepekaannya tinggi (Khopkar, 1990). Keuntungan lain dari metode ini adalah 

waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan hasil pemisahan yang diperoleh adalah 



   
     
            

  

lebih baik. Waktu rata-rata untuk kromatografi ini adalah 20-30 menit 

(Sastrohamidjojo, 1991 ) 

Fase diam pada KLT berupa fase yang polar ( fase normal ) maupun fase 

non polar ( fase terbalik ). Fase gerak adalah medium angkut dan terdiri atas satu 

atau beberapa pelarut. Pemilihan fase gerak tergantung sampel yang dianalisis dan 

fase diam yang digunakan ( Sumarno, 2001 ). 

Pengembangan ialah proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut 

pengembang merambat naik dalam lapisan ( Stahl, 1985 ). 

Lapisan yang ditotoli sampel diletakkan pada bejana kecil yang berisi 

pelarut yang tingginya ditentukan. Tinggi pelarut dalam bejana harus dibawah 

tempat penotolan. Elusi dilakukan dalam wadah yang telah jenuh dengan eluen 

yang sudah didalam wadah tertutup rapat dan pelarut dibiarkan merambat naik 

kira- kira tiga perempat plat ( Gritter, 1991 ). 

 

5.  Spektrofotometri Infra Merah 

Bagian-bagian pokok dari alat spektrofotometer infra merah adalah sumber 

cahaya infra merah, monokromator, dan detektor. Bila sinar infra merah 

dilewatkan melalui cuplikan senyawa organik, maka sejumlah frekuensi diserap 

dan sebagian akan diteruskan. Energi yang diserap menyebabkan kenaikan 

amplitudo getaran atom-atom yang terikat, sehingga molekul tersebut berada 

dalam keadaan tereksitasi. Keadaan vibrasi dari ikatan terjadi pada keadaan tetap 

dan terkuantitas. Ada dua macam vibrasi molekul yaitu vibrasi ulur dan vibrasi 

tekuk. Pada vibrasi ulur terjadi perubahan jarak dua atom dalam satu molekul, 



   
     
            

  

pada vibrasi tekuk terjadi perubahan sudut pada dua ikatan kimia secara seimbang 

(Mulja dan Suharman, 1995 ). 

Dalam bidang kimia spektrofotometri  infra merah biasa digunakan untuk : 

a.  Identifikasi gugus fungsional 

Dengan serapan infra merah yang dikuatkan dengan gugus fungsional dapat 

diperkirakan besarnya frekuensi tiap serapan yang harus muncul. 

b.  Identifikasi sidik jari 

Spektra infra merah biasa dihubungkan dengan fibrasi molekul, dengan 

karakteristik yang unik spectra ini memberikan pita serapan yang juga 

karakteristik. 

c.  Untuk interpretasi data 

Biasanya serapan dicatat pada pita diatas 1400 cm-1 dibawah 900 cm-1 

(Sastrohamidjojo , 1991 ). 

Alur cara kerja spektrofotometer infra merah dapat dilihat pada gambar 2 :  

                                          

                

  ( 1 )                  ( 2)                     ( 3 )                     ( 4 )                      ( 5 )                         ( 6 ) 

Gambar.2. Instrumen Spektrofotometer Infra Merah 

1. sumber radiasi                               5. Amplifier atau penguat                                                         
2.  sampel kompartemen                   6. Rekorder                         
3.   monokromator                                                           
4.   detektor                                                    
                                    ( Sastrohamidjojo , 1992 ) 

Spektrum infra merah memberikan keterangan tentang molekul. Serapan 

setiap tipe ikatan hanya diperoleh dalam bagian- bagian kecil tertentu dari daerah 

fibrasi inframerah. Kisaran serapan yang kecil dapat digunakan untuk menentukan 



   
     
            

  

setiap tipe ikatan. Daerah gugus fungsional seperti ini terletak pada rentang antar 

4000-1600 cm ( Sastrohamidjojo, 1992). 

Sampel yang dianalisis dapat berupa cairan, padatan, maupun bentuk gas. 

Sampel cairan yang mengandung air hendaknya disiapkan dengan tablet cell 

AgCl, sedang yang tidak mengandung air dengan NaCl sel. Sampel padat dengan 

dibuat film, sampel gas dapat dilakukan dengan memindah secara sempurna 

kedalam sel gas ( Sastrohamidjojo, 1992 ). 

 

6.   Spektrofotometri Serapan Atom 

Spektrofotometri serapan atom atau yang sering dikenal dengan istilah SAA 

(Atomic Absorption Spectrophotometry ) adalah suatu metode yang berdasarkan 

pada jumlah radiasi yang diserap oleh atom-atom bebas bila sejumlah radiasi 

dilewatkan melalui sistem yang mengandung atom-atom itu. Jumlah radiasi yang 

diserap tergantung pada jumlah atom bebas yang terlihat dan kemampuan atom- 

atom itu untuk menyerap radiasi ( Narsito, 1990 ). 

          Mekanisme kerja spektrofotometer serapan atom didasarkan pada absorbsi 

cahaya oleh atom-atom netral. Atom tersebut menyerap cahaya pada panjang 

gelombang tertentu yang mempunyai energi untuk melakukan transaksi elektronik 

yang bersifat spesifik. Proses eksitasi sangat mempengaruhi keberhasilan analisis, 

begitu juga dengan cara memperoleh garis resonansi. Temperatur yang digunakan 

dalam atomisasi harus dikendalikan agar proses dapat berjalan sempurna. Jika 

temperatur terlalu tinggi maka dapat menyebabkan terjadinya ionisasi sehingga 



   
     
            

  

dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan pada spektrofotometer 

serapan atom (Khopkar, 1990). 

Dalam analisis digunakan dua macam gas pembakar yaitu gas pembakar 

yang bersifat oksidasi dan bahan bakar. Gas pengabsorbsi misalnya : udara, udara 

+ O2 , atau campuran O2 + N2O, sedangkan contoh bahan bakar adalah gas alam, 

asetilen, butana, propane dan H2. Spektrofotometer banyak digunakan dalam 

analisis kuantitatif logam alkali dan alkali tanah.  Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam analisis ini yaitu larutan sampel harus seencer mungkin, kadar 

senyawa yang dianalisis tidak lebih dari 5 % dalam pelarut yang sesuai, larutan 

yang dianalisis sebaiknya diasamkan terlebih  dahulu, atau jika dilebur dengan 

alkali tanah, terakhir harus diasamkan lagi. Pelarut yang digunakan sebaiknya 

bukan senyawa aromatik atau halogenida. Pelarut organik yang biasa digunakan 

adalah keton, ester dan etil asetat (Mulja dan Suharman, 1995) . 

Atomisasi dapat dilakukan baik dengan nyala atau dengan tungku. Untuk 

mengubah unsur metalik menjadi uap diperlukan energi panas. Temperatur harus 

benar- benar terkendali agar proses atomisasi sempurna. Bahan bakar dan gas 

oksidator dimasukkan dalam kamar pencampur kemudian dilewatkan melalui 

baffle menuju ke pembakar. Nyala akan dihasilkan dan sampel dihisap masuk 

kekemar pencampur. Dengan gas asetilen dan oksidator temperatur maksimalyang 

tercapai adalah 1200 C. Untuk temperatur tinggi biasanya digunakan N : O = 2 : 1 

pada tungku grafit temperatur dapat dikendalikan secara elektris dan temperatur 

dinaikkan secara bertahap untuk menguapkan dan mendisosiasikan senyawa yang 

dianalisis ( Khopkar, 1990 ).  

Gambar skema kerja sistematis instrument Spektrofotometer Serapan Atom 

disajikan dalam gambar 3 : 



   
     
            

  

 

  Gb 3. Instrumen Spektrofotometer Serapan Atom 
Keterangan : 
1. Lampu katoda rongga                11. Celah keluar  
2. Chopper                  12. Foto tube 
3. Nyala     13. Selang penghisap cairan 
4. Nebulizer                 14. Cairan sampel (standar) 
5. Monokromator                 15. Asetilen (C2 H 2) /N 2O / H2 
6. Lampu kondensor   16. Udara  
7. Celah     17. Flow meter  
8. Lensa kolimating    18. Amplifier 
9. Kisi defraksi    19. Recorder digital 

      10.   Sinar defraksi    20. Pembuangan cairan 
( Darmono, 1995 ) 

 

D.LANDASAN TEORI 

Latar Belakang sehingga munculnya hipotesis adalah sebagai berikut : 

Fraksi air maupun fraksi etil asetat daun jagung ( Zea mays Linn ) diduga 

mempunyai kemampuan dalam melarutkan batu ginjal kalsium.   Menurut 

Soenanto Hardi dan Sri kuncoro, Salah satu zat aktif yang ada dalam  daun jagung 

adalah alkaloid dan flavonoid. 

Menurut Markham ada 2 jenis flavonoid yaitu flavonoid yang bersifat 

polar dan   flavonoid non polar .Menurut Pramono et,al ( 1993 ) telah diteliti 

adanya pembentukan kompleks antara flavonoid dan kalsium, maka yang dapat 

melarutkan batu ginjal kalsium adalah flavonoid tersebut. 

 



   
     
            

  

E.HIPOTESIS 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan maka 

dapat dikemukakan suatu hipotesis , yaitu : 

1. Fraksi air dan fraksi etil asetat daun jagung (Zea mays L.) diduga mempunyai 

kemampuan dalam melarutkan batu ginjal kalsium . 

2.  Terdapat perbedaan kemampuan fraksi air dan fraksi etil asetat daun jagung 

dalam melarutkan batu ginjal kalsium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




