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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengobatan tradisional mempunyai sejarah yang panjang pada semua 

orang di seluruh dunia (Kong et al., 2003). Beberapa tanaman obat telah 

digunakan sebagai alternatif dalam pengobatan penyakit. Di Indonesia, 

pengobatan tradisional sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu dengan 

pemakaian jamu yang berasal dari tanaman obat, hal ini karena Indonesia 

mempunyai banyak tanaman obat dan keanekaragaman hayati lain yang 

digunakan sebagai alternatif pengobatan (Elfahmi et al., 2005). 

Tanaman obat relatif mudah didapat, murah, dan efek sampingnya 

relatif rendah. Satu tanaman obat bisa memiliki efek farmakologi lebih dari 

satu. Namun, di samping kelebihannya, tanaman obat memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain : sebagian besar efek farmakologisnya yang lemah, 

bahan baku belum terstandard, belum dilakukan uji klinik, dan mudah 

tercemar berbagai jenis mikroorganisme (Katno, 2004). 

Menjaga kelancaran pengeluaran air seni sangat penting untuk 

kesehatan, karena sebagian air seni yang terhambat akan menimbulkan 

masalah di dalam tubuh. Contoh lain akibat dari pengeluaran air yang tidak 

lancar adalah pengkristalan zat-zat yang akan dibuang dikarenakan genangan 

air seni di ginjal atau dikandung kemih yang cukup lama. Di antara zat-zat  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3 
 

 
 

tersebut adalah kalsium karbonat, kalsium urat, kalsium oksalat, dan kalsium 

lemak. Zat-zat inilah yang nantinya merupakan cikal bakal dari batu ginjal. 

Salah satu pengeluarannya yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran air 

lewat diuresis (Permadi, 2006). 

Diuretik adalah suatu zat yang meningkatkan laju pengeluaran volume 

urin, khususnya natrium dan klorida. Secara klinis diuretik bekerja dengan 

menurunkan laju reabsorbsi natrium dari tubulus, yang menyebabkan 

natriuresis (peningkatan keluaran natrium) dan kemudian menimbulkan 

diuresis (peningkatan pengeluaran air). Paling sering penggunaan diuretik 

dalam klinis adalah untuk menurunkan volume cairan ekstraselular, 

khususnya pada penyakit yang berhubungan dengan  edema dan hipertensi 

(Guyton dan Hall, 1997). 

Salah satu tanaman yang banyak digunakan masyarakat sebagai obat 

adalah  kelapa (Cocos nucifera L.) (Rukmana, 2004). Kelapa sangat penting, 

hampir semua bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan dalam berbagai 

keperluan dan khasiat dari mulai batang, daun, buah, sampai air nya 

(Rukmana, 2003).` 

Air kelapa selain sebagai minuman segar juga mengandung bermacam-

macam mineral, vitamin dan gula serta asam amino esensial sehingga dapat 

dikategorikan sebagai minuman ringan bergizi tinggi dan dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit (Balittro, 2009). Dalam perkembangan 

saat ini, telah ada produk minuman kesehatan yang dikategorikan sebagai 

isotonik, yang bahan bakunya adalah air kelapa karena sifatnya yang mirip 
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dengan cairan tubuh, sehingga dapat langsung diserap tubuh (Fife, 2007). Air 

kelapa muda dapat memperlancar pengeluaran air seni dan menghambat 

pembentukan batu ginjal dalam saluran kencing. Selain itu, air kelapa muda 

juga bisa sebagai antidotum (penawar) terhadap keracunan makanan, racun 

arsenik, dan aleuretis (Dalimartha, 2008). 

Air kelapa mengandung unsur kalium dan natrium yang dapat 

mempengaruhi diuresis dan dapat digunakan sebagai terapi pada saluran 

urinaria serta dapat menurunkan tekanan darah (Alleyne, 2005). Secara 

farmakologi menunjukkan bahwa kandungan kalium pada beberapa tanaman 

obat dapat memperlancar pengeluaran air seni, serta menghambat 

pembentukan batu ginjal dalam saluran kencing (Permadi, 2006). Kandungan 

natrium pada air kelapa menyebabkan natriuresis (peningkatan keluaran 

natrium) dan kemudian menimbulkan diuresis (peningkatan pengeluaran air) 

(Guyton dan Hall, 1997). 

Untuk mengetahui efektivitas air kelapa dalam menimbulkan efek 

diuresis, dipakailah hidroklorotiazid sebagai pembanding karena harganya 

ekonomis, mudah didapat, daya hipotensifnya lebih kuat, maka banyak 

digunakan sebagai pilihan pertama untuk hipertensi ringan sampai sedang 

(Tjay dan Rahardja, 2002). Hidroklorotiazid mempunyai lama kerja 6-12 jam 

serta menghambat reabsorbsi natrium (Nafrialdi, 2007).  

Berdasarkan uraian di atas, air kelapa muda (Cocos nucifera L.) yang 

mengandung berbagai senyawa penting yaitu natrium dan kalium. Oleh 
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karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar efek diuresis 

air kelapa muda pada tikus putih dibandingkan dengan hidroklorotiazid. 

 

B. Perumusan Masalah  

Bagaimanakah perbandingan efek diuresis air kelapa muda (Cocos 

nucifera L.) dengan hidroklorothiazid pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbandingan efek diuresis air kelapa muda (Cocos 

nucifera L.) dengan hidroklorothiazid pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus)? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah adanya 

efek diuresis air kelapa muda pada tikus putih jantan, serta informasi 

mengenai seberapa kuatnya dibanding dengan hidroklortiazid. 

2. Aspek Aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi tahap penelitian 

lebih lanjut dengan metode yang lebih baik pada hewan yang 

tingkatannya lebih tinggi. 
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Pengembangkan pemanfaatan kelapa sebagai pelengkap obat 

diuretik pada khususnya serta merupakan sumbangan yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan secara 

luas dan merata, memelihara dan melambangkan warisan budaya bangsa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Anatomi dan Fisiologi Ginjal  

a. Anatomi Makroskopis Ginjal  

Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang yang 

terletak pada bagian ventral dinding abdomen bagian dorsal, di 

bawah diafragma dan masing-masing terletak pada kedua sisi 

kolumna vertebralis (Wilson, 1995). Dua ginjal terletak pada dinding 

posterior abdomen, di luar rongga peritonium (Guyton dan Hall, 

1997). Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal 

kiri karena tertekan ke bawah oleh hati. Katup atasnya terletak 

setinggi kosta duabelas. Sedangkan katup atas ginjal kiri terletak 

setinggi kosta sebelas (Wilson, 1995 ). 

Ginjal pada orang dewasa beratnya kira-kira 150 gram dan 

kira-kira seukuran kepalan tangan. Sisi medial setiap ginjal 

merupakan daerah lekukan yang disebut hilum tempat lewatnya 

arteri dan vena renalis, cairan limfatik, suplai saraf, dan ureter yang 

membawa urin akhir dari ginjal ke kandung kemih, dimana urin 

akhir disimpan dan dikosongkan (Guyton dan Hall, 1997).  
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Potongan longitudinal ginjal memperlihatkan dua daerah yang 

berbeda yaitu korteks di bagian luar dan medula bagian dalam. 

Medula terbagi-bagi menjadi baji segitiga disebut piramid. Piramid-

piramid tersebut diselingi oleh bagian korteks yang disebut kolom 

Bertini. Piramid tersebut kelihatan bercorak karena tersusun dari 

segmen-segmen tubulus dan duktus pengumpul nefron. Papila 

(apeks) dari tiap piramid membentuk apa yang dinamakan duktus 

papilaris Bellini yang terbentuk dari persatuan bagian terminal dari 

banyak duktus pengumpul. Setiap duktus papilaris masuk ke dalam 

perluasan ujung pelvis ginjal berbentuk seperti cawan yang disebut 

kaliks minor. Beberapa kaliks minor bersatu membentuk kaliks 

mayor, yang selanjutnya bersatu sehingga membentuk pelvis ginjal. 

Pelvis ginjal merupakan reservoar utama sistem pengumpul ginjal  

(Wilson, 1995). 

b. Anatomi Mikroskopis Ginjal  

Masing-masing ginjal manusia memiliki kurang lebih 1 juta 

nefron, masing-masing dapat membentuk urin (Guyton dan Hall, 

1997). Ginjal tidak dapat membentuk nefron baru. Tiap nefron terdiri 

atas korpus ginjal dan tubulus. Dalam korpus ini dibentuk urin 

primer dan mengalami pemekatan pada tubulus. Korpus ginjal terdiri 

atas kumpulan kapiler yaitu glomerulus dan dilingkupi oleh suatu 

kapsula bowman. Lapisan bagian dalam kapsul bowman menutupi 

kapiler glomerulus sedangkan lapisan luar membatasi rongga kapsul 
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dan terus menuju ke tubulus proksimal. Melalui arteri vas afferen 

darah arteri akan sampai ke glomerulus dan meninggalkan 

glomerulus melalui vas efferen. Kedua pembuluh yang letaknya 

hampir berdekatan membentuk kumpulan (pool) pembuluh dari 

korpus ginjal, bersebrangan dengan ini terdapat pool urin, pada 

bagian awal tubulus. Tubulus, jika dibandingkan dengan diameter 

yang kecil, merupakan sistem tabung yang amat panjang dan dibagi 

menjadi bagian-bagian berikut: 

1. Tubulus proksimal dengan suatu pars convulata (sin pars 

contorta) dan suatu pars recta, 

2. Bagian penghantar ( bagian yang halus dari jerat henle), 

3. Tubulus distal, juga dengan suatu pars recta pars convulata serta 

4. Tubulus penampung 

Bagian yang halus dari tubulus proksimal serta bagian 

penghantar dinamakan jerat henle. Bagian dari tubulus yang 

berkelok-kelok terdapat dalam korteks ginjal, sedangkan bagian 

yang berbentuk jerat terdapat terutama dalam medula (Mutschler, 

1991).  

c. Suplai darah ginjal  

Ginjal dilalui oleh sekitar 1200 ml darah permenit, suatu 

volume yang sama dengan 20 sampai 25 persen curah jantung (5000 

ml permenit). Lebih dari 90 persen darah yang masuk ke ginjal 
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berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula 

(Wilson, 1995) . 

Arteri renalis memasuki ginjal melalui hilus bersama dengan 

ureter dan vena renalis, kemudian bercabang-cabang secara progresif 

membentuk arteri interlobaris, arteri arkuata, arteri interlobularis 

(juga disebut arteri radialis), dan arterial aferen yang menuju ke 

kapiler glomerulus dalam glomerulus dimana sejumlah besar cairan 

dan zat terlarut (kecuali protein plasma) difiltrasi untuk memulai 

pembentukan urin. Ujung distal kapiler dari setiap glomerulus 

bergabung untuk membentuk arteriol efferen yang menuju kapiler 

kedua yaitu kapiler peritubular yang mengelilingi tubuli ginjal 

(Guyton dan Hall, 1997). 

Sirkulasi ginjal bersifat unik karena mempunyai dua bentuk 

kapiler, yaitu kapiler peritubulus dan kapiler glomerulus, yang diatur 

dalam suatu rangkaian dan dipisahkan oleh arteriol aferen yang 

membantu dalam mengatur tekanan hidrostatik dalam kedua 

perangkat kapiler. Tekanan hidrostatik yang tinggi pada kapiler 

glomerulus menyebabkan filtrasi cairan yang cepat, sedangkan 

tekanan hidrostatik yang terlalu rendah pada kapiler peritubulus 

menyebabkan reabsorbsi cairan yang cepat ( Guyton dan Hall, 1997).  

Sifat khusus aliran darah ginjal adalah autoregulasi aliran 

darah melalui ginjal. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu sistem 

autoregulasi ini dapat ditaklukan, meskipun tekanan arteri masih 
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dalam batas autoregulasi. Saraf-saraf renal dapat mengalami 

vasokontriksi pada keadaan darurat, dengan demikian mengalihkan 

darah dari ginjal ke jantung, otak, atau otot rangka dengan 

mengorbankan ginjal (Wilson, 1995). 

d. Fungsi Ginjal  

Fungsi ginjal yang terpenting adalah membuang bahan-bahan 

sisa-sisa metabolisme. Fungsi kedua adalah mengontrol volume dan 

komposisi cairan tubuh. Ginjal melakukan fungsinya yang paling 

penting dengan menyaring plasma dan memindahakan zat filtrat 

dengan kecepatan yang bervariasi, dan akhirnya ginjal membuang 

zat yang tidak diinginkan dari filtrat dengan mengekresikannya 

dalam urin. Ginjal tidak hanya menjalankan fungsinya dalam 

pengaturan ekskresi ginjal, tetapi juga menjalankan fungsi multipel 

(Guyton dan Hall,1997), antara lain: 

1) Absorbsi Na+, K+, Ca+2, Cl-, Mg+2,HCO3
-, enzim-enzim , glukosa, 

zat-zat, dan air yang mana filtrat sebanyak 80% sampai 90% akan 

diasorbsi kembali ke dalam darah oleh tubulus proksimal, sisanya 

10% sampai 20% akan diasorbsi kembali ke dalam darah ginjal  

dari jerat Henle dan tubulus distal (Foye,1995). 

2) Ekskresi zat-zat metabolisme melalui urin, misalnya urea dan 

kreatinin serta zat fisiologik yang berlebihan (Mutschler, 1991). 

3) Pengaturan kebutuhan air dan elektrolit serta keseimbangan asam-

basa (Mutschler, 1991). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 
 

 
 

4) Berperan dalam pengaturan (hormonal) volume cairan ekstrasel 

dan tekanan darah arteri (Mutschler, 1991). 

5) Sintesis eritropoetin dan dengan demikian mempengaruhi 

pembentukan eritrosit ( Mutschler, 1991). 

6) Hidroksilasi 25-hidroksi-kolekalsiferol menjadi 1,25-dihidroksi-

kolekalsiferol dan dengan ini berperan pada metabolisme kalsium 

dan fosfat (Mutshler, 1991). 

e. Pembentukan Urin  

Fungsi ginjal adalah memelihara kemurnian darah dengan 

jalan mengeluarkan semua zat asing dan sisa pertukaran zat dari 

dalam darah. Fungsi penting lainnya adalah meregulasi kadar garam 

dan cairan tubuh. Ginjal merupakan organ terpenting pada 

pengaturan homeostatis, yakni keseimbangan dinamis antara cairan 

intra dan ekstraseluler, serta pemeliharaan volume total dan susunan 

cairan ekstrasel. Hal ini tergantung dari jumlah ion Na+, yang untuk 

sebagian besar terdapat di luar sel di cairan antarsel, di cairan 

antarsel dan di plasma darah (Tjay dan Rahardjo, 2002). 

Pembentukan urin dimulai dengan flitrasi sejumlah besar 

cairan yang bebas protein dari  kapiler glomerulus ke kapsula 

Bowman. Kebanyakan zat dalam plasma difiltrasi secara bebas, 

ketika cairan yang telah difiltrasi ini meninggalkan kapsula Bowman 

dan mengalir melewati tubulus, cairan diubah oleh reabsorpsi air dan 

zat terlarut yang spesifik yang kembali ke dalam darah atau oleh 
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sekresi zat-zat lain dari kapiler peritubulus ke dalam tubulus (Guyton 

dan Hall, 1997).  

Di glomerulus, dinding glomerulus bekerja sebagai saringan 

halus yang secara pasif dapat dilintasi air, garam-garam, dan glukosa 

(Tjay dan Rahardjo, 2002). Filtrat glomeruler yang masuk kapsula 

Bowman umumnya mempunyai susunan sama dengan plasma darah, 

kecuali dengan bobot molekul 6700 atau lebih tidak bisa melewati 

membran penyaring. 

Ultrafiltrasi  yang diperoleh dari hasil filtrasi akan ditampung 

dalam wadah yang disebut tubulus. Tubulus ini terdiri dari bagian 

proximal dan distal. Di sini terjadi penarikan air kembali secara aktif 

air dan komponen yang sangat penting bagi tubuh, seperti glukosa 

dan garam-garam, antara lain ion Na+. Zat-zat ini dikembalikan pada 

darah melalui kapiler yang mengelilingi tubuli (Tjay dan Rahardjo, 

2002). 

Akhirnya, filtrat dari semua tubuli ditampung di suatu saluran 

pengumpul (ductus coligentes), dimana terutama berlangsung 

penyerapan air kembali. Filtrat  disalurkan ke kandung kemih dan 

ditimbun di sini sebagai urin (Tjay dan Rahardjo, 2002). 

f. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit 

Keseimbangan cairan tubuh sangat dipengaruhi oleh 

keseimbangan osmolalitas cairan ekstrasel dan intarsel. 

Keseimbangan osmolalitas cairan ekstrasel dan intrasel hampir 
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sepenuhnya dipengaruhi oleh konsentrasi natrium dan kalium 

ekstrasel. Semakin banyak ion natrium dan sedikit kalium dalam sel, 

maka semakin sedikit cairan yang akan keluar dalam urin melalui 

mekanisme umpan balik tubuh. Mekanisme umpan balik tubuh 

dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, antara lain : 

1) Semakin banyak ion natrium maka osmolalitas tubuh meningkat, 

tubuh menyeimbangkannya dengan cara merangsang 

osmoreseptor yang terletak dalam nukleus supraopticus 

hipotalamus. 

2) Eksitasi nukleus supraoptik akan menyebabkan pelepasan 

hormon antidiuretik, dimana hormon antidiuretik akan 

meningkatkan permeabilitas duktus kolagen sehingga ekskresi 

urin menurun. 

Selain hormon antidiuretik, aldosteron juga mengatur 

keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara meningkatkan 

reabsorbsi natrium oleh tubulus, selain itu aldosteron juga 

menyebabkan peningkatan sekresi kalium melalui tubulus. Sehingga 

eksresi urin juga meningkat (Guyton dan Hall, 1997). 

2. Diuretik  

a. Definisi 

Diuretika  adalah obat yang berfungsi untuk meluruhkan air 

seni atau obat yang berfungsi meningkatkan pembuangan air seni 

oleh ginjal (Permadi, 2006), terutama melalui penurunan reabsorbsi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15 
 

 
 

tubular ion natrium dan air dalam tubulus ginjal yang secara osmotik 

(Foye,1995) Istilah diuresis mempunyai dua pengertian, pertama 

menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi dan 

yang kedua menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut dan air 

(Sunaryo, 2005).  

b. Mekanisme Kerja Diuresis 

Kebanyakan diuretika bekerja dengan mengurangi rebsorbsi 

natrium sehingga pengeluarannya lewat kemih dan demikian juga 

dari air diperbanyak. Obat-obat ini bekerja khusus terhadap tubuli, 

tetapi juga di tempat lain, yakni di: 

1) Tubuli Proksimal  

Ultrafiltrat mengandung sejumlah besar garam yang di sini 

direabsorbsi secara aktif untuk lebih kurang 70% antara lain ion 

Na+ dan air, begitu pula glukosa dan ureum. Karena reabsorbsi 

berlangsung secara proporsional, maka susunan filtrat tidak 

berubah dan tetap isotonis terhadap plasma. Diuretika osmotis 

(manitol, sorbitol) bekerja di sini dengan merintangi reabsorbsi 

air dan juga natrium (Sunaryo, 2005). 

2) Lengkung Henle 

Di bagian menaik Henle’s loop, ini kurang lebih kurang 

25% dari semua ion Cl- yang telah reabsorbsi secara aktif, disusul 

dengan rebsorbsi pasif dari ion Na+ dan ion K+, tetapi tanpa air, 

hingga filtrat menjadi hipotonis. Diuretika yang mekanisme 
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kerjanya di lengkung henle, seperti furosemida, bumetamida, dan 

etakrinat, bekerja terutama di sini dengan merintangi transport Cl- 

dan demikian reabsorbsi Na+. Pengeluaran K+ dan air juga 

diperbanyak (Sunaryo, 2005). 

3) Tubuli Distal  

Di bagian pertama segmen in, Na+ reabsorbsi secara aktif 

pula tanpa air hingga filtrat menjadi lebih cair dan hipotonis. Di 

bagian kedua segmen ini, ion Na+ ditukarkan dengan ion K+ atau 

NH4- dan proses ini dikendalikan oleh hormon aldosteron. 

Diuretik seperti tiazid, antagonis aldosteron, klortaloidon, dan zat 

penghemat kalium (amilorida, triamteren) di sini bekerja dengan 

cara menghambat penyerapan kembali Na+ dan penambahan K+ 

dengan jalan antagonisme kompetetif atau secara langsung 

(Sunaryo, 2005). 

4) Saluran Pengumpul (tubulus kolektivus) 

Hormon antidiuretik ADH (vasopresin) dari hipofise 

bertitik kerja di sini dengan jalan mempengaruhi permeabilitas 

bagi air dari sel-sel saluran ini (Tjay dan Rahardja, 2002). 

c. Indikasi Diuretik  

Diuretik sangat berguna untuk mengatasi edema yang 

disebabkan penyakit jantung, sirosis hati dan penyakit ginjal tertentu. 

Tetapi di balik keuntungan pemberian diuretik, harus diingat bahwa 

pengeluaran sejumlah besar cairan tubuh yang diikuti oleh keluarnya 
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garam-garam, dapat menimbulkan gangguan keseimbangan pH dan 

elektrolit. Karena itu perlu diikuti dengan cermat jumlah makanan 

atau minuman yang masuk, jumlah air kemih, berat badan setiap 

hari, tekanan darah, dan pemeriksaan laboratorium. Juga dijaga agar 

penderita makan buah-buahan yang banyak agar mengandung K+ 

untuk mengganti K+ yang hilang (Djamhuri, 1995). 

3. Hidroklorotiazid ( HCT ) 

Hidroklorotiazid adalah senyawa sulfamoyl yang diturunkan dari 

klortiazid (Tjay dan Rahardja, 2002). Efek farmakodinamik tiazid yang 

utama ialah meningkatkan ekskresi natrium, klorida dan sejumlah air. 

Efek natriuresis dan kloruresis ini disebabkan oleh penghambatan 

mekanisme reabsorbsi elektrolit pada hulu tubuli distal. Thiazid 

merupakan diuretik terpilih untuk pengobatan udem akibat payah jantung 

ringan sampai sedang (Sunaryo, 2005). Daya hipotensifnya lebih kuat 

(pada jangka panjang), maka banyak digunakan sebagai pilihan pertama 

untuk hipertensi ringan sampai sedang (Tjay dan Rahardjo, 2002). 

Diuretik tiazid dikenal menghambat transpor NaCl secara bebas terhadap 

efeknya pada aktivitas karbonik anhidrase dan yang bekerja pada tubulus 

kontortus distal (Katzung, 2005). 

a. Farmakodinamik 

Efek farmakodinamik dari tiazid adalah meningkatkan 

ekskresi natrium, klorida dan sejumlah air (Anderson et al., 2002). 

Hambatan ini menghasilkan peningkatan volume urin dan 
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meningkatnya kehilangan natrium, klorida, kalium dan sejumlah air 

(Jackson, 2001). Efek natriuresis dan kloruresis ini disebabkan oleh 

penghambatan mekanisme reabsorbsi natrium dan klorida pada 

tubulus contortus distal pars konvulata. Hidroklorotiazid juga 

meningkatkan ekskresi ion K+, ion bikarbonat, Mg2+, phospate, dan 

iodide, sedangkan ekskresi Ca2+ menurun (Anderson et al., 2002). 

Karena ekskresi ion kalium bertambah maka hal ini bisa 

menyebabkan hipokalemi, tetapi hal ini dapat dicegah dengan 

pemberian kalium klorida atau kombinasi dengan diuretika hemat 

kalium (Schunack, 1990).  

Pada penderita hipertensi, tiazid menurunkan tekanan darah 

bukan saja karena efek diuretiknya, tetapi juga karena efek langsung 

terhadap arteroil sehingga terjadi vasodilatasi. Pada penderita 

diabetes insipidus justru tiazid ini dapat mengurangi diuresis, tetapi 

belum diketahui mekanisme yang jelas mengenai hal ini (Sunaryo, 

2005). 

b. Farmakokinetik  

Thiazid diabsorbsi dengan baik dan cepat dari dalam usus dan 

diekskresi baik melalui filtrasi glomerulus maupun sekresi aktif 

dalam tubulus proksimal (Mutschler, 1991). Mula kerja 

hidroklorotiazid terjadi dalam 2 jam setelah pemberian secara oral, 

kadar plasma tertinggi dicapai dalam 4-6 jam, dengan masa kerja 6-

12 jam. Hidroklorotiazid hampir tidak dimetabolisme oleh tubuh. 
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Kurang lebih 95% dari hidroklorotiazid yang masuk dalam tubuh 

manusia diekskresikan dalam bentuk asalnya (Anderson et al., 

2002). 

Hidroklorotiazid didistribusikan keseluruh ruang ekstrasel 

dan dapat melewati sawar uri, tetapi obat ini hanya ditimbun dalam 

jaringan ginjal saja (Sunaryo, 2005). 

c. Indikasi 

Tiazid digunakan untuk hipertensi, gagal jantung kongestif, 

nefrolithiasis yang disebabkan hiperkalsuria idiopatik, dan diabetes 

insipidus nefrogen. Pemberian tiazid pada penderita gagal jantung 

dan hipertensi yang disertai gangguan fungsi ginjal  harus hati-hati 

karena dapat memperhebat gangguan fungsi ginjal akibat penurunan 

kecepatan filtrasi glomerulus dan hilangnya natrium. Pemberian 

tiazid pada penderita gagal jantung dan hipertensi yang disertai 

gangguan fungsi ginjal  harus hati-hati , karena obat ini dapat 

memperhebat gangguan ini akibat penurunan kecepatan filtrasi 

glomerulus dan hilangnya natrium (Katzung, 2005). 

d. Toksikasi  

1) Alkalosis metabolik hipokalemia  

Thiazid dapat meningkatkan ekskresi dari ion kalium, sehingga 

hal tersebut dapat menyebabkan hipokalemi. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20 
 

 
 

2) Toleransi gangguan karbohidrat 

Dapat terjadi hiperglikemia baik pada pasien diabetes atau bahkan 

pada uji toleransi glukosa tidak normal ringan. Efek tesebut 

berkaitan dengan hambatan rilis insulin pankreatik dan penurunan 

penggunaan glukosa oleh jaringan. 

3) Hiperlipidemia  

Thiazid menyebabkan peningkatan 5-15% kolesterol serum dan 

menurunkan lipoprotein dengan kepadatan rendah Low Density 

Lipoprotein (LDL ). 

4) Hiponatremia 

Disebabkan karena kombinasi peningkatan Anti Diuretik Hormon 

(ADH) yang mengiduksi hipovolemia, penurunan kapasitas 

pelarutan ginjal dan menyebebkan haus. 

5) Reaksi alergi  

Thiazid adalah sulfonamid dan mempunyai reaktivitas silang 

dengan anggota lain dari kelompoknya.  

6) Toksisitas lain  

Kelemahan, kelelahan, dan parestesia dapat menyerupai 

penghambat karbonanhidrase lain (Katzung, 2005). 

e. Kontraindikasi  

Penggunaan hidroklorotiazid ini tidak dianjurkan bagi orang 

yang hamil, menyusui (laktasi), gagal ginjal, dan anuria, karena 
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dapat menyebabkan gangguan yang tidak diharapkan (Anderson et 

al., 2002). 

f. Dosis 

Hidroklorotiazid tersedia dalam sediaan tablet 25 dan 50 mg. 

Dosis yang biasa digunakan untuk hipertensi adalah 12,5 – 25 mg 

per hari dan CHF 25 – 100 mg per hari (Nafrialdi, 2007). Dosis yang 

dianjurkan untuk diuretik adalah 25 mg per hari (Katzung, 2005).    

4. Kelapa 

a. Klasifikasi Tanaman (Wikipedia, 2009) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Spermatophyta 

Divisio : Magnoliophyta 

Kelas    : Liliopsida 

Subkelas    : Arecidae 

Ordo         : Arecales 

Familia       : Aracaceae 

Genus         : Cocos 

Spesies    : Cocos nucifera L.  

Sinonim         : Cocos nucifera Linn. 
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b. Nama 

1) Nama Daerah (Dalimartha, 2008) 

Sumatra : baku, krambil, tuwalah, hauni hambir, hayu ni  

halambir, arambir, kelapa, ha-rambie, nyiui. 

Jawa : kelapa, krambil, enyor, nyenyor, nyenyong. 

Nusa tenggara   : niu, nyiur, nyir, nio. 

Kalimantan : enyu, nyoh. 

Sulawesi : bango, tokhulu, bongo, kaluku, anyoro. 

Maluku  : niur, ruhu, nikwel, honi, wago, ayo. 

Irian : nu, nour sraknam 

2) Nama Asing   

Ye zi (Cina), coconut (Inggris), cocotier (Perancis), kokospalm,    

porcupine wood, klapper-boom, cocotier ( Dalimartha, 2008). 

c. Deskripsi  Tanaman 

Umumnya, kelapa ditanam di tepi pantai pada tanah yang 

berpori dan kaya humus. Tanaman ini berbuah sampai ketinggian 

700 m diatas tepi laut (dpl) (Dalimartha, 2008). 

Kelapa termasuk jenis tanaman palma yang mempunyai buah 

berukuran cukup besar. Batang pohon kelapa umumnya berdiri tegak 

dan tidak bercabang, dan dapat mencapai 10 - 14 meter lebih. 

Daunnya berpelepah, panjangnya dapat mencapai 3 - 4 meter lebih 

dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian. Buahnya 

terbungkus dengan serabut dan batok yang cukup kuat sehingga 
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untuk memperoleh buah kelapa harus dikuliti terlebih dahulu. Kelapa 

yang sudah besar dan subur dapat menghasilkan 2 - 10 buah kelapa 

setiap tangkainya (IPTEK, 2009). 

Perbedaan mendasar antara daging buah kelapa muda dan tua 

adalah kandungan minyaknya. Kelapa muda memiliki rasio kadar air 

dan minyak yang besar. Kelapa disebut tua jika rasio kadar air dan 

minyaknya optimum untuk menghasilkan santan dalam jumlah 

terbanyak. Sebaliknya, bila buah kelapa terlalu tua, kadar airnya 

akan semakin berkurang. Pada kondisi tersebut, hasil santan yang 

diperoleh menjadi sedikit (Kompas, 2009). 

Konsumsi kelapa muda meningkat terutama untuk air kelapa 

sebagai pengganti air tubuh yang hilang, yaitu buah kelapa yang 

berumur 6 - 6,5 bulan. Buah kelapa pada umur ini belum membentuk 

daging buah, sehingga yang dikonsumsi memang hanya air 

kelapanya, bahkan kadar sukrosa masih sangat rendah (Balittro, 

2009). 
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d. Kandungan Gizi pada Kelapa 

Tabel 2.1 Tabel kandungan pada bagian kelapa 

Bagian Kelapa 

Daging buah kelapa Air kelapa 

Lemak (5,59 – 7,86 %)  

Protein 1,29 1,701 % 

Karbohidrat (3,39-6,67%)  

Serat 2,25 – 3,53 %  

Air  (85,26 - 87,24%) 

Glukosa, sukrosa                         

Asam lemak omega 9 (805-1187 mg/butir) 

Asam lemak omega 6 (172 - 403 g/butir) 

Threonin 0,39 - 0,79 % 

Tirosin 0,54 - 2,58 % 

Methionin 0,04 - 0,37 % 

Valin 0,72 - 0,95 % 

Fenilalanin 0,60 - 0,74 % 

Ileusin  0,49 - 0,69% 

Leusin 0,11 - 1,19% 

Lisin 0,01 - 0,76% 

Histidin 0,25 - 0,37%,  

Arginin 1,22 - 2,94% 

Saponin 

Flavonoid 

Polifenol 

Alkaloid 

steroid 

Kalium 312 mg/100 g,  

Klorida 183 mg/100 g 

Natrium 105 mg/100 g 

Kalsium 24 mg/ 100 g 

Sulfur 24 mg/100 g 

Magnesium 30 mg/100 g 

Fosfor 37 mg/L 

Vitamin C 2,2 – 3,4 mg/100 g 

B1 (0,03 mg/100 g) 

B2 (0,057 mg/100 g) 

B3 (0,08 mg/100 g) 

B5 (0,043 mg/100 g) 

B6 (0,032 mg/100 g) 

Asam folat 0,03 mg/100 g 

Biotin 0,02 mg/100 g 

Auxin 

sitokinin   

  (Dalimartha, 2008; Balittro, 2009; Majeed, 2007; Jean et al., 2009;  
   Maryani, 2004; Elijah et al., 2009) 
 

e. Sifat dan Khasiat Kelapa  

Seluruh bagian tanaman kelapa dapat digunakan oleh 

manusia (Dalimartha, 2008). Berikut ini sejumlah sifat dan khasiat 
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dari air kelapa muda dalam mengatasi berbagai jenis penyakit, di 

antaranya : 

1) Baik sebagai makanan bayi yang menderita gangguan pada usus 

2) Mencegah dehidrasi  

3) Menjaga tubuh tetap dingin 

4) Mencegah tubuh dari biang keringat, cacar air, campak  

5) Dapat membunuh cacing dalam usus 

6) Adanya sifat garam albumin membuat air kelapa muda sebagai 

minuman pasien kolera 

7) Perawatan bagi orang yang kekurangan nutrisi  

8) Diuretik 

9) Efektif dalam perawatan ginjal dan batu ginjal 

10) Dapat disuntik melalui urat nadi pada keadaan darurat (infus) 

11) Sebagai substitusi plasma darah yang steril, tidak menghasilkan 

panas, tidak merusak sel darah merah dan siap diterima tubuh 

12) Membantu penyerapan yang cepat terhadap obat dalam darah 

menjadi lebih mudah karena adanya efek elektrolitik 

13) Pencegah infeksi saluran air kencing dan menghilangkan 

pengaruh mineral yang bersifat racun (anti dotum) 

14) Air kelapa berkhasiat meredakan demam, pembersih darah 

15) Sebagai minuman  isotonik 

16) Membantu menurunkan tekanan darah secara teratur 

17) Membantu menyeimbangkan gula darah pada penderita diabetes 
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18) Mengurangi katarak 

19) Nutrisi untuk elastisitas kulit 

20) Mengurangi bintik-bintik penuaan, mengurangi keriput, 

21) Mempercepat penyembuhan luka dan lesi 

22) Sebagai antioksidan, imunitas tubuh, mencegah osteoporosis.  

(Balittro, 2009). 

f. Efek Farmakologi 

Air kelapa mengandung kalium yang memiliki efek terapi 

pada saluran urinaria yaitu dapat meningkatkan efek diuretik (Lee, 

2009). Secara farmakologi menunjukkan bahwa kandungan kalium 

pada beberapa tanaman obat dapat memperlancar pengeluaran air 

seni, serta menghambat pembentukan batu ginjal dalam saluran 

kencing (Permadi, 2006). 

Air kelapa merupakan air alamiah yang steril dan 

mengandung kadar kalium, khlor, serta klorin yang tinggi, dimana 

kalium dan khlor berfungsi sebagai diuretik dengan bekerja 

meningkatkan jumlah ekskresi urin dan membantu mengeluarkannya 

(Rukmana, 2003). Hal ini dikarenakan kandungan mineral kalium 

dapat menghambat reabsorbsi  Na+ di tubulus ginjal secara tidak 

langsung sehingga meningkatkan pengeluaran air (Guyton dan Hall, 

1997). 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Air kelapa muda (Cocos nucifera L.) dan hidroklorotiazid  memiliki 

efek diuresis sama kuat pada tikus putih jantan. 

 

Air Kelapa 

Tikus Putih 
Jantan 

Peningkatan 
Volume Urin 

Perbandingan volume 
urin antar kelompok 

Diuretik 
HCT 

Kandungan lain: 
Ca+ 
F+ 

Analisis statistik dari hasil 
yang di didapat  

Tidak menghambat 
ataupun mendukung 

diuresis 

Kalium   
Natrium  

Keadaan ginjal 
Stress 
Dehidrasi 
Selera minum 

Reabsorbsi Na+ 

Sekresi K+ 
Reabsorbsi Na+   

Sekresi K+ 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium sederhana dengan 

post-test only control group design karena pengukuran hanya dilakukan pada 

waktu tertentu setelah pemberian kelompok pada hewan uji. Jenis penelitian 

ini ekonomis dan secara teknis lebih mudah dilakukan (Taufiqurohman, 

2004). 

B. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Universitas 

Setia Budi. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah air kelapa yang diperoleh dari pangkalan 

kelapa daerah Nusukan. 

D. Hewan Uji 

Hewan uji berupa tikus putih jantan galur wistar yang  diperoleh dari 

Laboratorium Farmakologi Universitas Setia Budi Surakarta  berumur ± 2-3 

bulan, BB ± 150-200 g, banyaknya sampel 30 ekor yang dibagi menjadi 5 

kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus putih jantan 

yang dipilih secara acak. 
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Besar sampel dihitung dengan rumus Federer (Arkeman dan David, 

2006): 

 

  

 

(n-1) (t-1) >15 

(n-1) (5-1) > 15 

 n-1 > 3, 75 

 n   > 4,75 

 n   > 5 

Tiap kelompok perlakuan terdiri dari 6 sampel. 

E. Teknik Sampling  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah probability 

sampling, yaitu setiap subjek dalam populasi mendapat peluang yang sama 

untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pemilihan secara probability sampling 

dilakukan melalui undian (Taufiqurohman, 2004). 

Penggunaan tikus putih jantan pada penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa tikus putih jantan memberikan hasil penelitian yang lebih stabil karena 

tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan seperti pada 

tikus putih betina. Tikus putih sebagai hewan percobaan relatif resisten 

terhadap infeksi dan sangat cerdas. Tikus putih tidak begitu fotofobik seperti 

halnya mencit dan kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya tidak 

begitu besar. Aktifitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia di sekitarnya. 

(n-1) (n-k) > 15 

n = besar jumlah populasi 

 t = banyaknya perlakuan pada sampel 
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Ada dua sifat yang membedakan tikus putih dengan hewan percobaan lain, 

yaitu tikus putih tidak dapat muntah karena struktur anatomi yang tidak lazim 

ditempat esofagus bermuara ke dalam lambung dan tikus putih tidak 

mempunyai kandung empedu, berdasarkan penelitian Saleem (2006) dan 

Thambi (2008). 

F. Identifikasi Variabel Penelitian  

1. Variabel bebas : Air kelapa muda 

(berskala ordinal) 

2. Variabel Terikat : Volume urin setiap 4 

jam (berskala rasio) 

3. Variabel Pengganggu  

a. Terkendali : genetik, jenis kelamin, berat badan, 

dan umur tikus, makanan dan minuman, adanya stress terhadap 

adaptasi lingkungan tempat percobaan. 

b. Tak terkendali  : variasi kepekaan tikus putih 

terhadap zat dan    obat yang digunakan. 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Air kelapa muda 

Air kelapa muda adalah air yang diambil dari buah kelapa hijau 

yang didapat dari pangkalan kelapa daerah Nusukan yang berumur 5 

sampai 6 bulan yang memiliki daging buah yang lunak. Pada penelitian 

ini menggunakan kelapa hijau karena jumlah nutrisi paling banyak pada 

kelapa hijau (Majeed, 2007). 
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Alat ukur: spuit pencekok (ml) 

Skala pengukuran: katagorikal 

I  :  kontrol negatif (aquadest) 1,8 ml/ 100 g BB tikus putih jantan 

II :  kontrol positif (HCT) 0,8 ml/ 100 g BB tikus putih jantan 

III  : dosis rendah (air kelapa muda) 0,9 ml/ 100 g BB tikus putih   jantan 

IV  : dosis sedang (air kelapa muda) 1,8 ml/ 100 g BB tikus putih jantan 

V   : dosis tinggi (air kelapa muda) 2,7 ml/ 100 g BB tikus putih jantan 

2. Volume urin tikus putih jantan 

Volume urin tikus putih jantan adalah banyaknya urin yang 

dikeluarkan oleh tikus putih jantan setelah pemberian air kelapa yang 

diukur dengan menampung urin tikus putih jantan selama 4 jam dan 

pengukuran dilakukan setiap 4 jam selama 16 jam perlakuan. Menurut 

penelitian Nout, dkk (2006), normal pengeluaran urin tikus putih jantan 

dengan rata-rata berat badan 300 g adalah 0,95 ± 0,12 ml tiap satu kali 

kemih dengan frekuensi kemih 32 ± 4 kali dalam 24 jam. 

Alat ukur : injection spuit (cc) 

Skala pengukuran : kontinu 

3. Hidroklorotiazid 

Hidroklorotiazid adalah obat diuretik derivat dari tiazid yang 

bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, klorida dan sejumlah air 

dengan mekanisme menghambat reasorbsi aktif Na+, Cl- dan air pada 

tubuli distal (Sunaryo, 2005; Tanzil, 1995). Digunakan HCT karena daya 

hipotensifnya lebih kuat, maka banyak digunakan sebagai pilihan 
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pertama untuk hipertensi ringan sampai sedang (Tjay dan Rahardja, 

2002). Hidroklorotiazid mempunyai lama kerja 6-12 jam (Nafrialdi, 

2007). 

4. Galur, berat badan, umur, dan jenis kelamin tikus 

Menggunakan tikus putih galur wistar supaya didapat latar 

belakang genetik yang seragam dengan berat badan 275-400 gram. Tikus 

putih yang digunakan sekitar 3-4 bulan dan dipilih jenis kelamin jantan 

karena pengaruh hormon reproduksinya lebih kecil. 

5. Suhu udara 

Ruangan yang digunakan untuk mengkandangkan tikus putih 

jantan dikondisikan pada suhu kamar sekitar 25º C. 

6. Makanan dan minuman 

Semua tikus yang digunakan untuk percobaan mendapat makanan 

dan minuman yang cukup dan jumlah kurang lebih sama. Makanan 

menggunakan pakan standar yaitu brailler-II pellet. 

7. Stress, penyakit kongenital 

Tikus dipilih yang tampak sehat, tidak terlihat adanya stress, dan 

tidak adanya tanda-tanda adanay penyakit kongenital. Hewan percobaan 

tidak boleh dilihat terus menerus. 

8. Kepekaan terhadap obat 

Variasi kepekaan tikus putih jantan terhadap zat dan obat yang 

digunakan mempengaruhi keadaan ginjal tikus putih jantan 
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H. Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Instrumentasi Penelitian 

1. Alat Penelitian 

a. Kandang tikus putih:  untuk mengadaptasi tikus putih jantan 

Tikus 

putih 

Dipuasakan 48 jam, tetap diberikan air minum. 

Kelompok 
I 

Kelompok 
II 

Kelompok 
III 

Kelompok 
IV 

Kelompok 
V 

Aquades 1,8 
ml/ 100 g 

BB 

HCT 0,8 ml/ 
100 g BB 

Air kelapa  
0,9 ml/ 100 

g BB 

Air kelapa 
1,8 ml/ 100 

g BB 

Air kelapa  
2,7 ml/ 100 

g BB  

Diadaptasikan selama 7 
hari 

Analisis data dengan uji statistik Anova dan 
kemudian dilanjutkan uji  post-hoc 

 

Pengukuran volume urin tiap 4 jam, selama 16 jam   
 

Penampungan volume urin selama 4 jam  
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b. Timbangan hewan:  untuk menghitung berat badan tikus putih jantan 

c. Spuit pencekok:  untuk memasukkan sampel uji ke tikus putih per oral 

d.  Metabolic cage complete sets for rats: kandang uji diuretik untuk 

tikus putih jantan 

e. Kantong plastik: untuk menampung urin hasil percobaan 

f. Stopwatch: untuk mengetahui waktu pengukuran volume urin tikus 

putih jantan 

g. Injection spuit: untuk mengukur volume urin uji diuretik 

h. Bekker glass: untuk tempat air kelapa muda 

2. Bahan Penelitian 

a. Air kelapa 

b. Hidrokhlorotiazid (HCT) dosis 0,2 mg/ 100 g BB ( 0,8 ml/ 100 g  BB) 

tikus putih jantan sebagai kontrol positif 

c. Aquadest sebagai kontrol negative 

d. Makanan BR-II (pellet) 

J. Penentuan Dosis 

1. Perhitungan Dosis Hidroklorotiazid  

Faktor konversi manusia dengan BB 70 kg ke tikus putih dengan 

BB 200   g adalah 0,018 (Ngatidjan, 1991). Dosis HCT yang digunakan 

sebagai diuretik adalah 25 mg/ hari (Widodo, 1993).  

Dosis terapi manusia 70 kg dikonversi ke tikus 200 g adalah 

= 25 mg x  0,018/ 200 g BB tikus putih jantan 

= 0,45 mg/ 200 g BB tikus putih jantan 
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= 0,225 mg/ 100 g BB tikus putih jantan 

≈ 0,2 mg/ 100 g BB tikus putih jantan 

Volume cairan maksimal yang dapat diberikan per oral pada tikus 

adalah 5 ml/ 100 g BB (Ngatidjan, 1991). 25 mg hidroklorotiazid dalam 

bentuk tablet dilarutkan dalam 100 ml aquadest, sehingga dalam 100 ml 

larutan terdapat 25 mg hidroklorotiazid. 

Untuk mendapatkan 0,2 mg hidroklorotiazid maka : 

xml
mg

ml
mg 2,0

100
25 =  

25
2,0100 XX =   

 X  = 0,8 ml 

Jadi, setiap 0,8 ml larutan terdapat 0,2 mg hidroklorotiazid.  

2. Perhitungan Dosis Air Kelapa Muda 

Dosis air kelapa yang biasa digunakan untuk diuretik ringan adalah 

100 ml (Alleyne et al., 2009). volume cairan maksimal yang dapat 

diberikan per oral pada tikus putih adalah 5 ml/ 100 g BB  (Ngatidjan, 

1991). Disarankan takaran dosis tidak sampai melebihi setengah kali 

volume maksimalnya (Imono dan Nurlaila, 1986). Faktor konversi 

manusia dengan BB 70 kg ke tikus putih dengan BB 200 g adalah 0,018  

(Ngatidjan, 1991). 

Dosis untuk tikus putih : 

a)  100 ml x 0,018   =  1,8  ml/ 200 

g BB tikus putih 
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=  0,9  ml/ 100 g BB tikus putih 

b) 100 ml x 2 x 0,018 =  0,36 ml/ 

200 g BB tikus putih 

=  1,8 ml/ 100 g BB tikus putih 

c) 100 ml x 3 x 0,018  =  5,4 ml/ 200 

g BB tikus putih 

 =  2,7 ml/ 100 g BB tikus putih 

3. Perhitungan Dosis Kontrol Negatif 

Berdasarkan dari tabel volume maksimal larutan yang dapat 

diberikan pada berbagai hewan, tikus dengan berat badan 100 g hanya 

dapat menerima dosis larutan peroral sebanyak 5,0 ml. Imuno Nurlaila 

(1986) menyarankan, penentuan takaran dosis juga harus selalu dikaitkan 

dengan volume maksimal yang boleh diberikan pada hewan uji 

bersangkutan. Disarankan takaran dosis tidak sampai melebihi setengah 

kali volume maksimalnya.  

Volume maksimal tikus dengan berat badan 100 g = 5 ml 

Setengah dari dosis maksimal = 2,5 ml 

K. Cara Kerja 

Sampel adalah air kelapa muda. 

1. Sebelum Perlakuan  

Hewan uji diadaptasikan dengan keadaan laboratorium tempat 

penelitian dilakukan selama kurang lebih 7 hari dan dipuasakan 48 jam 

sebelum perlakuan. Selama uji coba tetap diberikan air minum pada hewan 
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uji. Pengelompokan hewan uji dilakukan secara probability sampling 

melalui sistem undian. Masing-masing kelompok perlakuan terdiri dari 6 

ekor tikus putih jantan galur wistar. Hewan uji ditimbang dengan 

timbangan hewan dan setelah itu diberi perlakuan.  

2. Pemberian Perlakuan         

Setiap kelompok penelitian mendapatkan perlakuan yang berbeda, 

yaitu: 

Kelompok I  : Tikus putih diberi aquadest 1,8 ml/ 100 g BB tikus putih   

sebagai kontrol negatif 

Kelompok II  : Tikus putih diberi HCT dosis 0,8 ml/ 100 g  BB tikus putih 

sebagai kontrol positif  

Kelompok III : Tikus putih diberi air kelapa 0,9 ml/ 100 g BB tikus putih   

Kelompok IV : Tikus putih diberi air kelapa 1,8 ml/ 100 g BB tikus putih   

Kelompok V  : Tikus putih diberi air kelapa 2,7 ml/ 100 g BB tikus putih                                           

3. Setelah perlakuan 

Tiap tikus putih dimasukkan kedalam kandang untuk uji diuretik. 

Percobaan selanjutnya dilakukan dengan Metode Kagawa (Yuan et al., 

2004). Penampungan urin tikus putih dilakukan selama 4 jam dan 

pengukuran dilakukan setiap 4 jam selama 16 jam perlakuan. 

L. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara statistik dengan uji Anova (One 

way analysis of variance) dan uji post-hoc. Uji Anova digunakan untuk 

membandingkan perbedaan mean lebih dari 2 kelompok, sedangkan uji post-
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hoc digunakan untuk membandingkan perbedaan mean antar 2 kelompok 

(Murthi, 1994).  

Persyaratan Anova yang harus dipenuhi adalah berdistribusi normal dan 

variansinya homogen (Sahromi dan Wiyono, 1986). Sebaran (distribusi) data 

normal dianalisis menggunakan uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk hasilnya 

lebih akurat jika jumlah sampel kurang dari 50 jika dibandingkan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Varians data dianalisis menggunakan uji homogenitas 

Levene statistic. Setelah uji Anova, dilanjutkan dengan uji post-hoc LSD 

untuk mengetahui manakah di antara kelompok perlakuan yang mempunyai 

nilai signifikan paling berbeda. Analisis statistik diolah dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 for Windows Evaluation Version. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian efek diuresis air kelapa muda (Cocos nucifera L.) 

dibandingkan dengan hidroklorotiazid pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) dilakukan pada 5 kelompok dengan pemberian air kelapa muda 

(Cocos nucifera L.) dosis 0,9 ml/ 100 g BB; 1,8 ml/ 100 g BB; dan dosis 2,7 

ml/ 100 g BB per oral. Satu kelompok dengan pemberian hidroklorotiazid 

sebagai kontrol positif dengan dosis 0,2 mg/100 g BB tikus putih jantan  atau 

0,8 ml/ 100 g BB. dan satu kelompok sebagai kontrol negatif dengan 

pemberian aquadest sebanyak 1,8 ml/100 g BB tikus putih jantan. Pengamatan 

dilakukan selama 16 jam setelah pemberian perlakuan dan pencatatan hasil 

pengamatan tersebut dilakukan dengan menampung urin selama 4 jam dan 

pengukuran jumlah urin setiap 4 jam. 

Hasil pengamatan pada penelitian perbandingan efek diuresis air kelapa 

muda (Cocos nucifera L.) dengan hidroklorotiazid dan aquadest adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Pengukuran Total Volume Urin Tiap 4 Jam pada Tikus (ml) 

Volume Urin Total Tiap Kelompok Perlakuan (ml) 
Tikus 

I II III IV V 

1 3,35 13,38 4,53 6,54 10,31 

2 1,54 13,33 4,49 7,99 12,43 

3 3,78 12,08 3,30 4,83 7,75 

4 2,69 13,04 3,81 6,56 12,28 

5 1,60 13,62 4,40 6,36 7,31 

6 1,63 11,86 9,04 6,38 9,16 

 

Tabel 4.2 Pengukuran Jumlah Volume Urin Total 16 jam (ml) 

Volume Urin Tiap Kelompok (ml) 
Perlakuan 

4 jam I 4 jam II 4 jam III 4 jam IV 
Total 

I 5,44 5,61 1,42 2,15 14,62 

II 33,29 18,7 18,18 6,41 76,58 

III 14,18 4,53 9,11 1,75 29,57 

IV 23,69 8,16 5,08 1,73 38,66 

V 23,92 17,96 10,48 6,88 59,24 

 

Keterangan :  

I  :  Kelompok kontrol negatif  diberi aquades 1,8 ml/ 100 g BB tikus 

II :  Kelompok kontrol positif diberi hidroklorotiazid 0,8 ml/ 100 g BB tikus  

III: Kelompok perlakuan pemberian air kelapa 0,9 ml/ 100 g BB tikus 
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IV: Kelompok perlakuan pemberian air kelapa 1,8 ml/ 100 g BB tikus 

V : Kelompok perlakuan pemberian air kelapa 2,7 ml/ 100 g BB tikus 

 

Gambar 4.1. Grafik volume produksi urin kumulatif pada berbagai waktu dan 
status perlakuan 

 

Kurva waktu pengamatan uji diuresis terhadap urin kumulatif di atas 

menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dengan pemberian air kelapa muda 

(Cocos nucifera L.) telah memberikan pengaruh diuresis terhadap tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus). Hal ini ditandai dengan letak kurva air kelapa 

muda (Cocos nucifera L.) pada ketiga dosis berada di atas kurva kontrol 

negatif. Namun, kurva air kelapa muda (Cocos nucifera L.) pada ketiga dosis 
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yang berbeda terletak di bawah kurva kontrol positif. Hal ini menandakan 

bahwa air kelapa muda (Cocos nucifera L.) mempunyai pengaruh diuresis 

yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positif (HCT).  

Kurva menunjukkan bahwa efek diuresis air kelapa muda (Cocos 

nucifera L.) kian meningkat seiring dengan bertambah besarnya dosis yang 

diberikan. Akan tetapi terdapat anomali pada 4 jam II dan 4 jam III setelah 

pemberian perlakuan. Pada 4 jam II didapati jumah urin yang terkumpul pada 

kelompok III lebih sedikit daripada kontrol negatif. Namun, hal ini tidak 

berpengaruh karena jumlah kumulatif tetap menunjukkan bahwa urin yang 

terkumpul pada kelompok III lebih banyak dibandingkan kontrol negatif. 

Pada 4 jam III, jumlah urin yang terkumpul pada kelompok III lebih 

banyak daripada kelompok IV. Tetapi jumlah kumulatifnya tetap 

menunjukkan bahwa kelompok IV menghasilkan urin yang lebih banyak 

daripada kelompok III. Dosis air kelapa muda (Cocos nucifera L.) yang 

diberikan pada kelompok IV lebih besar dibandingkan kelompok III. 

B. Analisis Data  

Analisis statistik terhadap data hasil penelitian di atas dilakukan dengan 

uji ANOVA (One-Way Analysis of Variance) dengan α = 0,05. Pengujian ini 

menggunakan program SPSS for Windows Release 16 Evaluation Version.  

Uji Anova digunakan karena terdapat lebih dari 2 kelompok kelompok. 

Persyaratan Anova yang harus dipenuhi adalah berdistribusi normal dan 

variansinya homogen. Varians data dianalisis menggunakan uji Homogenitas 
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Levene Statistic. Sebaran (distribusi) data normal dianalisis menggunakan uji 

Shapiro-Wilk. Setelah uji ANOVA, dilanjutkan dengan uji  Post-Hoc. 

1. Uji Homogenitas 

Dari hasil penelitian pada tabel 1, setelah diuji dengan uji 

homogenitas Levene statistic didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 
Jumlah Urin    

Levene 
Statistic 

 
df1 

 
df2 

 
Sig 

 2.481  4 25 .070 

 

Interpretasi uji varians di atas yaitu nilai α = 0,070 berarti tidak ada 

kelompok dalam kelompok yang mempunyai varians data yang berbeda 

secara bermakna. 

2. Uji Normalitas 

Dari hasil penelitian pada tabel 2, dilakukan uji normalitas dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

.295 6  .113 .846 6 .145

.198 6 .200*  .874 6 .243

.410 6  .002 .710 6 .008

.300 6 .097  .879 6 .263

.197 6 .200* .902 6 .383

Variabel 
Aquadest

HCT 
Dosis 1 
Dosis 2 
Dosis 3 

JmlhUrin 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kolmogorov-Smirnov a 
Shapiro-Wilk 

This is a lower bound of the true significance. *. 

Lilliefors Significance Correction a. 
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Interpretasi dengan uji normalitas Shapiro-Wilk α > 0,05, berarti 

distribusi data normal. Uji normalitas yang dipilih oleh penulis adalah uji 

Shapiro-Wilk karena lebih akurat jika jumlah sampel yang digunakan 

kurang dari 50. 

Varians data yang homogen dan berdistribusi normal 

memungkinkan untuk dilakukannya uji Anova.  

3. Uji Anova 

Uji Anova digunakan untuk melihat adakah perbedaan bermakna 

pada jumlah volume urin antara kelompok I, II, III, IV, V pada 4 jam III 

setelah kelompok. 

Adapun hasil dari uji Anova disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5. Hasil perhitungan statistik dengan uji Anova urin total selama 
16 jam 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa antar kelompok kelompok 

memiliki nilai α < 0,05. Interpretasi uji Anova yaitu ada perbedaan jumlah 

volume urin tikus yang bermakna antara kelompok I, II, III, IV, dan V. 

Setelah uji Anova, dilanjutkan dengan uji Post-Hoc, yaitu LSD 

(Least Significant Difference). Uji ini digunakan untuk mengetahui 

ANOVA 

JmlhUrin

398.571 4 99.643 10.670 .000 
 57.396 25 .110 

455.967 29 

Between Groups

Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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manakah  di antara kelompok kelompok yang memiliki nilai signifikan 

paling berbeda.  

4. Uji Post-Hoc 

Hasi dari uji Post-Hoc dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 10. Hasil perhitungan statistik dengan uji Post-Hoc LSD 

Multiple Comparisons 

jmlhUrin 
LSD 

      

95% Confidence Interval 
(I) 
kelompok 

(J) 
kelompok 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

hct -10.32667* .87480 .000 -12.1284 -8.5250 

dosis1 -2.49167* .87480 .009 -4.2934 -.6900 

dosis2 -4.00667* .87480 .000 -5.8084 -2.2050 

aquadest 

dosis3 -7.42667* .87480 .000 -9.2284 -5.6250 

aquadest 10.32667* .87480 .000 8.5250 12.1284 

dosis1 7.83500* .87480 .000 6.0333 9.6367 

dosis2 6.32000* .87480 .000 4.5183 8.1217 

hct 

dosis3 2.90000* .87480 .003 1.0983 4.7017 

aquadest 2.49167* .87480 .009 .6900 4.2934 

hct -7.83500* .87480 .000 -9.6367 -6.0333 

dosis2 -1.51500 .87480 .096 -3.3167 .2867 

dosis1 

dosis3 -4.93500* .87480 .000 -6.7367 -3.1333 

aquadest 4.00667* .87480 .000 2.2050 5.8084 

hct -6.32000* .87480 .000 -8.1217 -4.5183 

dosis1 1.51500 .87480 .096 -.2867 3.3167 

dosis2 

dosis3 -3.42000* .87480 .001 -5.2217 -1.6183 

aquadest 7.42667* .87480 .000 5.6250 9.2284 

hct -2.90000* .87480 .003 -4.7017 -1.0983 

dosis1 4.93500* .87480 .000 3.1333 6.7367 

dosis3 

dosis2 3.42000* .87480 .001 1.6183 5.2217 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tes Post-Hoc menunjukkan bahwa kelompok pemberian aquadest 

berbeda signifikan (α < 0.05) dengan kelompok pemberian  

hidroklorotiazid, air kelapa muda dosis I, dosis II dan dosis III. Untuk 
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pemberian air kelapa muda dosis I dan II tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna (α > 0,05). Sedangkan dosis I dan II mempunyai perbedaan 

yang bermakna dibandingkan dengan hidroklorotiazid. Dosis III 

mempunyai perbedaan yang bermakna (α < 0.05) dengan dosis I, II, dan 

hidroklorotiazid.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian efek diuresis air kelapa muda terhadap tikus putih jantan 

dilakukan dengan memberi perlakuan kontrol negatif air, kontrol positif HCT, 

serta tiga macam dosis bertingkat air kelapa muda yaitu : 0,9 ml/ 100 gr BB; 1,8 

ml/ 100 gr BB; dan 2,7 ml/ 100 gr BB. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok uji dengan 

pemberian HCT, jumlah urin yang terhitung pada 4 jam pertama lebih banyak dari 

4 jam berikutnya. Hal ini senada dengan pendapat Dorge (1982) bahwa awal  

diuresis terjadi dalam waktu 2 jam, puncak efek pada 4 jam, dan aksi berlangsung 

dari 6 sampai 12 jam. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terjadi peningkatan volume urin 

selama 16 jam pada pemberian air kelapa muda dibandingkan dengan kontrol 

negatif, hal ini mungkin disebabkan oleh : 

1. Toleransi zat terhadap reseptor 

Toleransi adalah penurunan efek farmakologi akibat pemberian berulang. 

Berdasarkan mekanismenya, ada dua jenis toleransi, yakni toleransi 

farmakokinetik dan toleransi farmakodinamik (toleransi seluler). Dalam 

penelitian ini, kemungkinan disebabkan oleh toleransi farmakodinamik. 

Toleransi ini terjadi karena proses adaptasi sel atau reseptor terhadap zat yang 

terus-menerus berada dilingkungannya (Siregar, 1987). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



48 
 

 
 

Berdasarkan uraian diatas, dimungkinkan terjadi toleransi yang semakin 

besar ketika kadar air kelapa muda ditingkatkan. 

2. Keadaan ginjal 

Keadaan ginjal dalam hal ini berkaitan dengan status fisiologi organ. 

Misalnya, dekompensasi jantung, sirosis hati, atau gagal ginjal. Menurut 

Siregar (1987), dalam keadaan ini organ akan memberikan respon berbeda 

terhadap diuretik. 

3. Dehidrasi dan selera minum 

Peningkatan volume urin pada tikus kemungkinan bisa disebabkan 

tingkat dehidrasi, rasa haus yang berbeda-beda pada masing-masing tikus, 

iklim juga berpengaruh pada peningkatan volume urin, semakin dingin 

semakin banyak volume urin yang dikeluarkan, sebaliknya pada suhu yang 

panas kehilangan air melalui evaporasi lebih banyak sehingga urin yang 

dihasilkan lebih sedikit, dan faktor kelembaban ruangan penelitian juga 

berpengaruh pada peningkatan volume urin, semakin lembab semakin banyak 

pengeluaran urin. 

4. Stress 

Stress dan kecemasan memacu Anti Diuretik Hormon (ADH) yang 

meningkatkan reabsorbsi air diginjal sehingga akan meningkatkan volume urin 
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(Pagana, 1998). Oleh sebab itu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh tingkat 

stress tikus putih. 

 

 

5. Interaksi zat lain 

Interaksi zat lain bisa mempengaruhi peningkatan atau penurunan 

volume urin tikus putih jantan, zat lain itu mungkin adalah ion natrium dan 

kalium yang terdapat dalam garamnya, sehingga mempengaruhi efek diuresis 

pada tikus. Secara farmakologi menunjukkan bahwa kandungan kalium pada 

beberapa tanaman obat dapat memperlancar pengeluaran air seni, serta 

menghambat pembentukan batu ginjal dalam saluran kencing (Permadi, 

2006). Kandungan natrium pada air kelapa menyebabkan natriuresis 

(peningkatan keluaran natrium) dan kemudian menimbulkan diuresis 

(peningkatan pengeluaran air) (Guyton dan Hall, 1997). 

6. Alat penampung urin 

Pada penelitian ini, penampungan urin menggunakan kandang 

metabolik yang memungkinkan terjadinya bias karena ada kemungkinan urin 

berkurang karena bentuk kandang yang hanya menampung urin dalam tempat. 

Maka perlu penelitian lain dengan menggunakan kateter dalam menampung 

urin. 

Pada penelitian ini efektifitas air kelapa masih rendah jika dibandingkan 

dengan obat standar HCT, hal ini mungkin bisa disebabkan karena kandungan 
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senyawa pada air kelapa kurang memiliki khasiat yang bermakna untuk diuretik, 

pada penelitian selanjutnya mungkin bisa diberikan penambahan daging buah 

kelapa muda yang mengadung flavonoid, saponin dan alkaloid pada penelitian 

agar diharapkan mempunyai efek yang sebanding dengan HCT dalam 

penggunaannya sebagai diuretik. 

Penelitian lain mengenai khasiat diuretik air kelapa dilakukan oleh Devi 

yanti pada tikus putih jantan dengan menggunakan obat diuretik pembandingnya 

furosemid 5 ml, dosis air kelapa yang diberikan secara oral 5 ml didapatkan hasil 

furosemid lebih tinggi dalam meningkatkan volume urin. Hal ini bisa disebabkan 

karena durasi kerja furosemid lebih panjang 6-8 jam sedangkan durasi air kelapa 

hanya 0-150 menit.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian ini didapatkan simpulan sebagai berikut : 

1. Air kelapa muda (Cocos nucifera L.) dosis 0,9 ml/ 100 g BB, 1,8 ml/100 g 

BB dan 2,7 ml/100 g BB mempunyai efek diuresis pada tikus putih jantan. 

2. Efektifitas diuresis air kelapa muda (Cocos nucifera L.) pada ketiga dosis 

penelitian ini tidak sebanding dengan HCT. 

B. Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, penulis memberi 

saran sebagai berikut : 

1. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis air kelapa muda 

yang efektif untuk diuretik dengan metode penelitian yang lebih baik. 

2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan dan 

manfaat lain pada air kelapa untuk kesehatan. 
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