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ABSTRACT 

Urolithiasis is a kidney stones disease caused by urine-substances accumulation in stone 

formation. This research aimed to review the influence and the effective dose of 

pelawan leaf (Tristaniopsis obovata R.Br) ethanol-extract  towards kidney hystological 

change of Rattus norvegicus.  Experiments was designed using the post test only control 

group. Twelve of R. norvegicus was divided into 4 groups of treatment with 3 

replications. Group I were treated with inducer (etilen glikol 0.75% dan amonium 

klorida 2%) to form kidney stone. Group II and group III were treated with inducer and 

pelawan leaf ethanol-extract with dose of 100 mg/kg BW and 150 mg/kg BW for each 

group, respectively. Control group were not treated with pelawan leaf ethanol-extract. 

All treatment was given orally for 14 days. Right and left kidneys of R. norvegicus were 

collected and processed to histological slide using paraffin method and were stained 

with Hematoxylin Eosin (HE).  The result showed that treatment of ethylene glycol 

caused cell swelling in glomerulus (100%), proximal tubule (67,7%),  distal tubule 

(71.3%), and the loop of Henle (75,8%). Additionally, ethylene glycol also caused cell 

necrosis (36.1%).  The treatment of pelawan leaf ethanol-extract with dose of 150 

mg/kg BB is more capable to protect cell swelling in glomerulus (35%), proximal 

tubule (35,5%), distal tubule (18,4%), the loop of Henle (34,9%) and cell necrosis 

(15,4%).   

Keywords : Histology, Kidney,Tristaniopsis obovata R.Br’s Leaf, Urolithiasis, White 

Mouse 

ABSTRAK 

Urolithiasis (batu ginjal) yaitu penyakit yang disebabkan adanya akumulasi zat zat yang 

terkandung dalam urine sehingga membentuk seperti batu. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji pengaruh dan efektifitas dosis ekstrak etanol tanaman pelawan terhadap 

perubahan histologi ginjal pada tikus putih. Eksperimen dirancang menggunakan the 

post test only control group design. Dua belas ekor R. Norvegicus dibagi menjadi 4 

kelompok yang diberi perlakuan berbeda, masing-masing perlakuan dengan 3 kali 
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ulangan. Pada kelompok kontrol tidak diberi ekstrak etanol daun pelawan.  Perlakuan I 

diberi inducer (etilen glikol 0.75% dan amonium klorida 2%).  Perlakuan II dan III 

diberi inducer ditambah ekstrak etanol daun pelawan dengan dosis 100 mg/kg bb dan 

150 mg/kg bb untuk tiap kelompok. Semua perlakuan diberikan setiap hari secara oral 

selama 14 hari.  Ginjal kiri dan kanan dibuat preparat histologis dengan metode parafin 

dan pewarnaan Hematoxylin-Eosin.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

etilen glikol menyebabkan terjadinya pembengkakan sel pada glomerulus (100%), 

pembengkakan sel pada tubulus proksimal (67,7%), pembengkakan sel pada tubulus 

distal (71,3%), pembengkakan sel pada sel lengkung henle (75,8%) , serta melindungi 

sel dari nekrosis (36,1%). Pemberian ekstrak etanol daun pelawan dengan dosis 150 

mg/kg BB lebih mampu melindungi sel dari pembengkakan sel pada glomerulus (35 %), 

pada tubulus proksimal (35,5%), pada pembengkakan sel tubulus distal (18,4%), pada 

sel lengkung henle (34,9%) dan nekrosis (15,4%). 

Kata kunci : Daun Tristaniopsis obovata R.Br, Ginjal, Tikus Putih, Urolithiasis 

PENDAHULUAN 

Urolithiasis merupakan penyakit batu 

ginjal yang disebabkan adanya 

akumulasi zat zat yang terkandung 

dalam urine sehingga membentuk seperti 

batu (Sartika 2013). Menurut Wijaya dan 

Darsono (2005), penyakit batu ginjal 

menempati urutan ketiga dalam masalah 

urologi, setelah infeksi saluran kemih 

dan masalah prostat. Insidensi batu 

ginjal lebih sering terjadi pada seseorang 

yang mengalami kelainan anatomi ginjal.  

Prevalensi penderita batu ginjal 

berdasarkan Riskesdas tahun 2013 di 

Indonesia sebesar 0,6 persen. Akibat 

terburuk dari urolithiasis adalah 

terjadinya kerusakan permanen pada 

ginjal yang mengakibatkan uremia 

ataupun gagal ginjal kronik  (Alam 

2007).   

Penanganan dan pengobatan batu 

ginjal dilakukan beberapa cara yaitu 

secara modern dengan operasi dan 

tradisional dengan obat-obatan herbal 

yang berasal dari alam.  Pengobatan 

modern dengan operasi pada umumnya 

memiliki beberapa kekurangan antara 

lain waktu penyembuhan yang relatif 

lama dan pembentukan batu ginjal yang 

berulang ulang sehingga menimbulkan 

luka pada jaringan akibat operasi yang 

terus dilakukan. Sedangkan pengobatan 

tradisional dengan menggunakan obat-

obatan herbal diduga mampu 

meluruhkan batu ginjal dari dalam tanpa 

melukai jaringan  pada ginjal.  

Penggunaan obat-obatan herbal 

sampai sekarang tidak banyak yang 

diketahui tentang keamanannya terkait 

dosis tanaman obat. Berdasarkan bukti 

ilmiah didapat ekstrak daun tanaman 

Pelawan (T.obovata) sebagai agen 

antiurolithiasis dengan waktu tercepat 

dalam meluruhkan batu ginjal (Sartika 

2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pengaruh dan efektifitas dosis 

ekstrak etanol daun Pelawan sebagai 

antiurolithiasis terhadap perubahan 

histologi ginjal pada tikus putih. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai 

efektifitas penggunaan tanaman Pelawan 

sebagai antiurolithiasis sehingga bisa 
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bermanfaat dan berguna bagi 

masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan 

Desember 2014 hingga Februari 2015. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Riau, 

Pekanbaru. 

a. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun 

Pelawan 

Pembuatan ekstrak etanol daun 

Pelawan dilakukan dengan 

menambahkan etanol absolute 99,9% ke 

dalam 100 gr serbuk daun hingga 

terendam dan pelarut lebih tinggi 2 cm 

dari permukaan serbuk serta ditutup 

rapat. Serbuk daun dibuat dari daun yang 

telah dibersihkan, dijemur dan diayak. 

Perendaman dilakukan selama 5 x 24 

jam (5 hari) dengan sesekali pengadukan 

dan penggantian pelarut setiap hari. 

Hasil maserasi tersebut dievaporasi 

menggunakan alat rotary evaporator (40º 

dan 50 rpm) untuk menguapkan pelarut 

hingga didapatkan ekstak kental daun 

pelawan (Sartika 2013). 

b. Uji In Vivo  

Penelitian ini menggunakan 

rancangan the post test only control 

group design. Uji in vivo menggunakan 

12 ekor tikus putih sehat berumur 3 

bulan dengan berat badan sekitar 200 gr 

– 250 gr yang terbagi dalam 4 perlakuan 

masing-masing kelompok 3 ekor tikus. 

Kelompok kontrol tikus diberi pakan dan 

air minum normal ad libitum selama 14 

hari. Perlakuan I tikus diberi inducer 

sebanyak 5 ml selama 14 hari. Perlakuan 

II tikus diberi inducer lalu  satu jam 

kemudian dicekok dengan ekstrak 

tanaman hasil skrining in vitro dengan 

dosis 100mg/kg BB (3 ml) selama 14 

hari. Perlakuan tikus diberi inducer lalu 

satu jam kemudian dicekok dengan 

ekstrak tanaman hasil skrining in vitro 

dengan dosis 150mg/kg BB (3,75 ml) 

selama 14 hari.  

c. Pengambilan Sampel Organ 

Pengambilan sampel jaringan ginjal 

tikus putih jantan galur Wistar (Rattus 

norvegicus) secara aseptik dilakukan di 

Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Riau. 

 

d. Pengamatan Makroskopis dan 

Mikroskopis Ginjal Tikus Putih 

Pengamatan makroskopis ginjal tikus 

dengan dokumentasi morfologi sampel 

organ ginjal. Pengamatan mikroskopis 

dilakukan dengan menggunakan metode 

paraffin. Pertama sampel organ yang 

akan diperiksa diambil, kemudian 

sampel difiksasi dengan menggunakan  

BNF (Buffered Neutral Formalin) 10% 

selama 24 jam. Kemudian dilakukan 

dehidrasi menggunakan alkohol 

70%,80%, 90%, 95% dan 100% selama  

12 jam. Kemudian dilakukan clearing 

dengan menggunakan xylol I, II ,III dan 

IV masing masing selama  40 menit.   

Kemudian dilakukan proses infiltrasi 

menggunakan parafin murni I, II, III dan 

IV masing-masing selama 30 menit. 

Kemudian dilakukan proses embedding 

dalam blok paraffin dan dituang paraffin 

cair hingga memadat. Setelah memadat, 

dilakukan sectioning atau pemotongan 

jaringan menggunakan mikrotom dengan 

ketebalan 6 mikron dan direndam di 

hotplate dengan suhu 40
0
 sampai pita 
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paraffin mengembang. Kemudian pita 

paraffin diambil menggunakan glass 

objek dan dikeringkan di oven.  

Selanjutnya dilakukan staining atau 

pewarnaan Hematoxylin Eosin (HE). 

Kemudian dilakukan mounting atau 

penutupan sampel dengan cover glass 

yang yang direkatkan dengan entelan. 

Setelah itu baru dilakukan pengamatan 

dengan mikroskop dan dokumentasi 

dengan fotomikrografi.  

 

e. Analisis Data 

Data hasil gambaran histopatologi 

ginjal tikus secara makroskopis dan 

mikroskopis dianalisis secara deskriptif. 

Data Mikroskopis yang diperoleh 

dianalisis dengan perhitungan 5 lapang 

pandang tiap sel, tiap lapang pandang 

dihitung persentase jumlah sel yang 

mengalami kerusakan terhadap jumlah sel 

keseluruhan Setelah itu data di uji 

menggunakan uji Anova One Way dan jika 

terdapat perbedaan yang nyata dilakukan 

uji lanjut LSD menggunakan program 

SPSS 17.0  

 

Rumus:  
                

                      
  x 100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengamatan Makroskopis 

Ginjal merupakan organ yang 

berbentuk menyerupai kacang, posisinya 

retroperitonial pada masing-masing kiri 

dan kanan vertebrae.  Pada tikus putih, 

kedudukan ginjal kanan lebih tinggi 

daripada ginjal kiri (Gambar 1).  

Permukaan anterior dan posterior kutub 

atas dan bawah serta tepi lateral ginjal 

berbentuk cembung, sedangkan tepi 

medialnya berbentuk cekung karena 

adanya hilus (Gambar 2) (Syaifuddin 

2003). 

 

 

Gambar 1. Topografik Ginjal Tikus 

Putih, a: Ginjal kanan, b: 

Ginjal kiri 

 

Gambar 2. Struktur Makroskopik Ginjal 

Tikus putih (A). Ginjal 

Kanan (B). Ginjal Kiri (1). 

Anterior Ginjal kiri dan 

kanan (2). Posterior Ginjal 

Kiri dan Kanan (3). Hilus 

b. Pengamatan Mikroskopis 

Data hasil penelitian berupa jumlah 

kerusakan histologis sel glomerulus, sel 

tubulus proksimal, sel tubulus distal, dan 

sel lengkung henle. Perubahan 

histopatologi yang diamati adalah 

terjadinya pembengkakan sel 

glomerulus, pembengkakan sel lumen 

tubulus, pembengkakan sel lengkung 

henle dan nekrosis.  Data kerusakan 

jaringan pada ginjal tikus putih disajikan 

pada Tabel 1.      

Pengamatan glomerulus dilakukan 

dengan menghitung glomerulus 

abnormal.  Berdasarkan Tabel 1,dapat 

dilihat bahwa kerusakan glomerulus
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Tabel 1. Persentase Kerusakan Jaringan Ginjal Tikus Putih 

Kerusakan 

Jaringan 

Perlakuan Ginjal 

K P1  P2  P3  

Gka 

(%) 

Gki 

(%) 

Gka 

(%) 

Gki 

(%) 

Gka 

(%) 

Gki 

(%) 

Gka 

(%) 

Gki 

(%) 

Pembengkakan 

Sel 

Glomerulus 
15

a
 
 

15
a
  100

b
  95,8

b
  50,3

c
  40,3

c
  46,9

c
  35

c
  

Pembengkakan 

Sel Tubulus 

Proksimal 
13

a
  12,2

a
  67,7

b
  56,7

b
  34,5

c
  38

c
  28,2

c
  35,5

c
  

Pembengkakan 

Sel Tubulus 

Distal 
14

a 
13,3

a 
71,3

b
  62,3

b
  38,5

c
  33,5

c 
19,1

a
  18,4

a
  

Pembengkakan 

Sel Lengkung 

Henle 
18

a
  17,8

a
  75,8

b
  71,3

b
  43,4

c
  37,2

c
  40,5

c
  34,9

c
  

Nekrosis 10
a
  10

a
  36,1

b
  29,4

b
  21,1

c
  18,6

c
  20,2

c
  15,4

c
  

Keterangan :  Perbesaran 400 x. Gka (Ginjal Kanan), Gki (Ginjal Kiri), K (Kontrol), P1 (etilen), P2 

(Dosis 100 mg/kg BB tikus putih), P3 (Dosis 150 mg/kg BB tikus putih),angka-angka 

yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata pada taraf 

kepercayaan 5% 

 

pada ginjal kontrol kiri dan kanan 

sebesar 15% yang artinya nilai 

kerusakan masih dalam batasan normal 

Namun seharusnya nilai kerusakan pada 

kelompok kontrol adalah 0%.  Hal ini 

disebabkan oleh pengaruh beberapa 

faktor luar yang tidak bisa dikendalikan 

seperti kondisi psikologis tikus maupun 

kondisi awal ginjal tikus sebelum 

diberikan perlakuan (Khakim 2007).  

Menurut Sanchez et al. (2002) aktivitas 

enzim sitosol dapat meningkat ketika 

tikus mengalami stres sehingga dapat 

menimbulkan efek pada sel misalnya 

pada ginjal dan jantung. 

Glomerulus ginjal yang diinduksi 

larutan inducer (P1), mengalami 

peningkatan pembengkakan sebesar 

100% pada ginjal kanan dan 95,8%  

pada ginjal kiri yang berarti nilai 

kerusakan sangat berat. Hal ini 

disebabkan karena P1 hanya diberi 

inducer saja, sehingga inducer (etilen 

glikol) dianggap sebagai senyawa yang 

bersifat toksik.  Etilen glikol yang 

diberikan dimaksudkan sebagai pemicu 
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pembentuk batu ginjal di dalam tubuh 

tikus yang dibantu oleh modifikasi dari 

garam amonium klorida yang 

menyebabkan kompartemen dari hasil 

metabolisme akhir etilen glikol berupa 

oksalat yang menyatu dengan kalsium 

darah sehingga membentuk padatan 

yang kompak di ginjal. 

      Perubahan struktur jaringan ginjal 

terutama pada bagian glomerulus 

disebabkan karena bagian tersebut sering 

terpapar bahan asing yang masuk ke 

ginjal.  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Tresnati et al 2007) bahwa fungsi ginjal 

dimulai pada glomerulus yaitu 

pembentukan ultrafilter dari plasma.  

Filtrat akan masuk ke kapsula bowman 

dan menuju lumen tubulus. Glomerulus 

yang tersusun dari kapiler darah 

berfungsi sebagai penyaring selektif dari 

darah.   

    Saat terjadi peningkatan permeabilitas 

kapiler dan filtrasi pada glomerulus, 

maka protein plasma dan sel darah 

merah dapat bocor dari glomerulus.  Hal 

ini mengakibatkan membran filtrasi 

glomerulus rusak dan terjadi 

pembengkakan serta edema di ruang 

bowman yang dapat mengakibatkan 

ruang bowman menyempit (Mayori et al.  

2013).  

Pembengkakan sel tubulus 

proksimal dan distal tertinggi terjadi 

pada P1 ginjal kanan yang hanya diberi 

etilen glikol saja sebesar 67,7%. Tubulus 

kontortus proksimalis merupakan tempat 

terjadinya proses absorpsi dan sekresi 

filtrat sebesar 60-70% dari total filtrat 

yang dihasilkan glomerulus yang masuk 

ke dalam tubulus kontortus proksimalis. 

Pada tubulus terdapat enzim 

sitokrom P-450 yang bertugas sebagai 

katalis proses detoksifikasi atau 

pengaktifan zat toksik formaldehid, 

sehingga tempat ini menjadi sasaran efek 

toksik senyawa ini.  Selain itu dengan 

tingginya kadar kreatinin serum 

menyebabkan struktur tubulus 

mengalami kerusakan, dan lumen 

dipenuhi protein cast sehingga semakin 

sempit (Irawati 2007). Sel epitel tubulus 

distal juga peka terhadap anoksia dan 

mudah hancur karena keracunan akibat 

kontak dengan bahan-bahan yang 

diekskresikan melalui ginjal (Anggriani 

2008). 

Kerusakan lengkung henle tertinggi 

terjadi pada P1 atau pemberian etilen 

glikol saja sebesar 75,8%. Lengkung 

henle adalah penghubung antara tubulus 

proksimal dan tubulus distal.  Kerusakan 

lengkung henle berupa lumen yang 

menutup bahkan menyempit disebabkan 

oleh sel yang terpapar toksin selama 14 

hari sehingga diduga dapat menimbulkan 

terjadinya stres oksidatif.  

Menurut Wresdiyati et al. (2003), 

kenaikan level spesies oksigen reaktif 

seperti radikal bebas menimbulkan 

kondisi yang dinamakan stres oksidatif. 

Kondisi stres oksidatif dapat diinduksi 

oleh berbagai faktor seperti kurangnya 

antioksidan dan kelebihan produksi 

radikal bebas.  Keadaan ini dapat 

mempengaruhi proses-proses fisiologis 

maupun biokimia tubuh, yang 

mengakibatkan terjadinya gangguan 

metabolisme fungsi sel dan dapat 

berakhir pada kematian sel.  

Nekrosis tertinggi terjadi pada P1 

atau pemberian etilen glikol sebesar 

36,1%. Nekrosis merupakan kematian 

sel jaringan.  Secara mikroskopik terjadi 

perubahan inti sel yaitu hilangnya 

gambaran khromatin,  inti menjadi 

keriput, tidak vasikuler lagi, inti tampak 

lebih padat dan warna gelap (piknosis).  

Inti yang terbagi atas fragmen-fragmen 
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dan robek, disebut karioreksis. Inti yang 

terlihat pucat/tidak nyata disebut 

kariolisis (Himawan 1992).  

Hal ini sesuai dengan penelitian 

Sartono et al. (2010), yang 

mengemukakan bahwa tikus yang 

diinduksi dengan etilen akan mengalami 

nekrosis yang berjenis kariolisis  dimana 

inti sel hilang dan pudarnya batas antar 

sel, selain itu juga dijumpai adanya 

edema yang ditunjukkan adanya 

penyempitan lumen tubulus.  

Hal ini diduga karena efek 

pengaruh pemberian etilen glikol yang 

bisa menyebabkan tubular nekrosis akut 

(Fuadi 2009).   Nekrosis terjadi akibat 

adanya degenerasi sel yang 

berkelanjutan (Al-muqsith 2013). 

Nekrosis dapat disebabkan oleh 

bermacam-macam agen etiologi dan 

dapat menyebabkan kematian dalam 
beberapa hari.  Agen penyebabnya yaitu 

racun kuat (misal fosfor, jamur beracun, 

dan lainnya), gangguan metabolik 

(biasanya pada metabolisme protein) dan 

infeksi virus ( Thomas 1988).  

Hasil uji One-Way ANOVA pada 

pembengkakan glomerulus, tubulus 

proksimal, lengkung henle dan nekrosis 

didapatkan nilai p sebesar 0,000 

(P<0,05), artinya terdapat perbedaan 

yang bermakna dari nilai rata-rata 

jumlah kerusakan histologis sel 

glomerulus ginjal antara keempat 

kelompok. Hasil uji LSD menunjukkan 

perbedaan bermakna antara kelompok 

K-P1, K-P2, K-P3, P1-P2, P1-P3, dan 

tidak terdapat perbedaan bermakna 

antara kelompok P2-P3. Hal ini berarti 

pemberian ekstrak pelawan dengan dosis 

100 mg/kg BB tikus kemungkinan dapat 

mengurangi kerusakan sel 

glomerulus,tubulus proksimal, lengkung 

henle dan nekrosis ginjal tikus akibat 

pemberian etilen glikol, tetapi tidak 

dapat mengembalikan sel ginjal ke 

kondisi seperti kelompok kontrol. 

Hasil kelompok P3 menunjukkan 

perbedaan yang bermakna dengan 

kelompok P1 dan tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna dengan 

kelompok P2. Hal ini berarti pemberian 

ekstrak pelawan dengan dosis 150mg/kg 

BB tikus setelah pemberian etilen glikol 

diduga mampu mengurangi jumlah 

kerusakan sel glomerulus,tubulus 

proksimal, lengkung henle dan nekrosis 

pada ginjal yang diinduksi etilen glikol 

dan dapat mengembalikan sel 

glomerulus ginjal mendekati kondisi 

seperti kelompok kontrol.  

Pada penelitian Sartika (2013), 

dilakukan penapisan fitokimia untuk 

mengidentifikasi kandungan metabolit 

sekunder pada ekstrak etanol daun 

pelawan dan diperoleh bahwa tanaman 

pelawan mengandung flavonoid, 

alkaloid, tanin, dan fenol dan 

steroid/terpenoid. 
Lain halnya dengan glomerulus 

dan tubulus proksimal, Hasil uji LSD 

pada tubulus distal menunjukkan 

perbedaan bermakna antara kelompok 

K-P1, K-P2, P1-P2, P1-P3,P2-P3 dan 

tidak terdapat perbedaan bermakna 

antara kelompok K-P3.Hasil kelompok 

P3 menunjukkan perbedaan yang 

bermakna dengan kelompok P1 dan 

tidak terdapat perbedaan yang bermakna 

dengan kelompok kontrol. 

Hal ini berarti pemberian ekstrak 

pelawan dengan dosis 150mg/kg BB 

tikus sebelum pemberian etilen diduga 

mampu mengurangi jumlah kerusakan 

sel tubulus distal ginjal yang diinduksi 

etilen dan dapat mengembalikan sel 

tubulus distal ginjal sama seperti 

kelompok kontrol.  Hal ini dikarenakan 
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kemungkinan kandungan fitokimia yang 

dimiliki oleh ekstrak etanol daun 

pelawan berupa flavonoid dan tanin yang 

berperan penting dalam peluruhan batu 

ginjal (Sartika 2013).  

Menurut Harbrone (1987), turunan 

dari flavonoid yang mempunyai 

efektifitas melarutkan kalsium oksalat 

adalah apigenin 7-glukosida dan luteolin 

7-glukosida. Sedangkan tanin 

bertanggung jawab dalam pengikatan 

protein yang berlebihan di dalam darah 

sehingga dapat mengurangi kerja ginjal 

(Kuswarini 2007). 

 

KESIMPULAN 

Pemberian etilen glikol 

menyebabkan terjadinya pembengkakan 

sel pada glomerulus, tubulus proksimal, 

tubulus distal dan lengkung henle serta 

nekrosis sel. Ekstrak etanol daun 

pelawan (T. obovata R.Br) dengan dosis 

100 mg/kg BB dan 150 mg/kg BB 

mempunyai efek proteksi terhadap 

kerusakan sel pada glomerulus, tubulus 

proksimal dan distal, dan lengkung henle 

ginjal tikus putih yang diinduksi etilen 

glikol (mengalami urolithiasis). 
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