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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan obat yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan, mineral, hewan, dan sediaan sarian atau campuran dari bahan 

yang secara turun temurun sudah digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Sampai saat ini di Indonesia pada umumnya masih menggunakan obat tradisional 

sebagai obat yang berkhasiat untuk pengobatan, pencegahan, dan untuk menambah 

daya tahan tubuh. Banyak sekali tanaman berkhasiat, ada yang berupa bumbu dapur, 

tanaman hias, tanaman sayur, dan juga tanaman buah. Selain itu ada pula yang berupa 

tanaman liar yang tumbuh di sembarang tempat tanpa ada yang memperhatikan dan 

memanfaatkannya.  

Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah menurunkan atau mewariskan 

secara turun temurun pengetahuan tentang obat tradisional. Obat tradisional jarang 

sekali menimbulkan efek samping yang berbahaya, karena efek samping yang 

ditimbulkan oleh senyawa aktifnya dapat dinetralisir oleh senyawa yang dikandung 

didalamnya (Hembing, 1992). Adapun kelebihan yang dikandung oleh tanaman obat 

yaitu mudah diperoleh, harganya murah, bahkan gratis pada umumnya karena dapat 

ditanam sendiri dan efek sampingnya lebih ringan daripada obat kimia (Nurhuda 

dkk., 1995).  
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Salah satu tanaman tradisional yang berkhasiat sebagai obat adalah buah 

pinang (Areca catechu). Tanaman ini memiliki banyak khasiat pada bagian biji dan 

buahnya. Khasiat dari buah pinang sendiri secara empiris diantaranya dapat 

menghentikan pendarahan, sakit pinggang, kudis, difteri, mengecilkan rahim, rabun 

mata, meningkatkan gairah, mengobati luka kulit, obat cacing, menguatkan gigi dan 

gusi, dan mengobati telinga bernanah. Ekstrak etanol Areca catechu mengandung 

tanin terkondensasi, tanin terhidrolisis, flavon, dan senyawa fenolik asam galat, 

getah, lignin, minyak menguap dan tidak menguap, serta garam (Wang and Lee, 

1996). Penelitian lain juga menyatakan bahwa ekstrak etanol Areca catechu dapat 

bersifat sitotoksik terhadap sel kanker payudara (Mosman, 1983). Penelitian yang 

juga dilakukan oleh Debra dkk. (2013), menyatakan bahwa ekstrak buah pinang 

(Areca catechu) secara in vitro berfungsi sebagai anthelmintik terhadap Ascaris 

lumbricoides dan Ascaridia galli, dimana akan menyebabkan terjadinya paralisis dan 

kematian pada kedua cacing tersebut. Penelitian menurut Mutiatikum dkk. (1999), 

bahwa pemberian infus biji pinang (Areca catechu) pada hewan hamil tidak bersifat 

teratogenik. 

Seperti yang kita ketahui, bahwa pemberian obat herbal yang terlalu lama 

besar kemungkinan dapat menghasilkan dampak yang tidak baik. Karena pemberian 

obat herbal mempunyai efek samping bila diberikan secara berlebihan, tentunya 

dengan kadar yang berlebih akan berpengaruh pada salah satu organ tubuh. Beberapa 

tanaman obat herbal dapat mengakibatkan masalah yang serius terhadap orang-orang 
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dengan kondisi tertentu. Oleh sebab itu maka diperlukan kehati-hatian dalam 

menggunakan obat yang berasal dari tanaman herbal (Kunts, 1984). 

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa ekstrak etanol biji pinang (Areca 

catechu L.) dapat mempercepat penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) jantan galur wistar dengan dosis efektif sebesar 2%. Disarankan untuk 

dapat dilakukan penelitian selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan histopatologi 

untuk memeriksa jumlah sel radang, derajat angiogenesis, dan jumlah fibroblas serta 

pembuatan sediaan topikal luka yang memiliki stabilitas yang lebih baik untuk 

mendukung percepatan penyembuhan luka (Asa dkk., 2014). 

 Ginjal merupakan organ ekskresi utama yang sangat penting untuk 

mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, termasuk zat-zat toksik yang tidak 

sengaja masuk ke dalam tubuh. Sebagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring 

kotoran (terutama urea) dari darah dan membuangnya bersamaan dengan air dalam 

bentuk urin. Ginjal dapat juga berperan penting dalam mempertahankan homeostatis 

tubuh dengan menghasilkan urin dan juga untuk tempat pembentukan tanin dan 

eritropoitin (Junqueria dan Carniero, 1997). Disamping itu, ginjal juga merupakan 

organ yang paling berpengaruh terhadap timbulnya penyakit berbahaya, contohnya 

hipertensi sehingga dapat mengganggu mekanisme pembentukan yang akan 

mengakibatkan terganggunya ekskresi dan sekresi dari urin (Maxie, 1993). 

Gangguan fungsi ginjal dapat dinilai dari kadar kreatinin dan ureum dalam 

darah. Kreatinin diekskresikan oleh ginjal melalui kombinasi filtrasi dan sekresi, 
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konsentrasinya relatif konstan dalam plasma dari hari ke hari. Kadar yang lebih besar 

dari nilai normal mengisyaratkan adanya gangguan fungsi ginjal (Corwin, 2001). 

Ureum merupakan produk akhir dari metabolisme nitrogen yang penting pada 

manusia, yang disintesa dari amonia, karbon dioksida dan nitrogen amida aspatat 

(Rodwell, 1999). Kreatinin dan ureum dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Apabila 

ginjal mengalami kerusakan, maka kedua kadar zat ini akan meningkat di dalam 

darah (Pravitasari, 2006). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebuah 

permasalahan, yaitu: apakah pemberian ekstrak buah pinang (Areca catechu) secara 

oral dapat berpengaruh terhadap kadar kreatinin dan ureum darah pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah 

pinang (Areca catechu) secara oral terhadap kadar kreatinin dan ureum darah pada 

tikus putih (Rattus norvegicus). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penggunaan ekstrak buah 

pinang sebagai obat yang diberikan secara oral, terutama keterkaitannya dengan 

fungsi ginjal. 

 

 


