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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

etanol rimpang temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) terhadap efek ulserogenik 
Na diklofenak. Dua puluh  ekor tikus jantan galur Wistar yang dibagi menjadi 4 
kelompok.  Kelompok I (aquadest) 2,5 ml/200 gBB, kelompok II (Na diklofenak) 
15 mg/kgBB, kelompok III (ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kgBB) dan 
kelompok IV (kombinasi). Setelah perlakuan tikus selama lima jam kemudian 
dikorbankan dan dinekropsi untuk mengambil organ lambung. Ulkus dinilai 
keparahan lambung berdasarkan derajat lesinya. Data skor ulkus yang diperoleh di 
uji dengan Kruskal-Wallis Test dan Mann-Withney Two Sample Test, dengan taraf 
kepercayaan 95%. Pemberian ekstrak etanol temulawak pada dosis 100 mg/kgBB 
mempunyai pengaruh dalam mengurangi derajat keparahan skor ulkus Na 
diklofenak15 mg/kgBB rata-rata sebesar 0,4±0,2.  
 
Kata kunci: Rimpang temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb), Ekstrak etanol, 

Na-diklofenak, Ulserogenik. 
 

ABSTRACT 
 

This research was aimed to determine the effect of ethanol extract 
temulawak rhizome (Curcuma xanthorriza Roxb.) to ulcerogenic Na diclofenac. 
Twenty male Wistar rats were divided into 4 groups. Group I (Aquadest) 2.5 ml/200 
gBW, group II (Na diclofenac) 15 mg/ kgBW, group III (ethanol extract of 
temulawak rhizome 100 mg/ kgBW) and group IV (combined). After treatment of 
rats for five hours then they were sacrificed by necroption for taken their stomach. 
Assessed the severity of gastric ulcers by the degree of  lesions. The result of ulcer 
score data was tested using Kruskal-Wallis Test and Mann-Withney Two Samples 
Test, with 95% credibility level. Ethanol extract of temulawak rhizome at 100 mg/ 
kgBW dose has an effect to reduced 0,4±0,2 severity level of ulcer score of 15 mg/ 
kgBW Na diclofenac. 
 
 
Key words: Temulawak rhizome (Curcuma xanthorriza Roxb), Ethanol extract, Na 

diklofenac, Ulcerogenic. 
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PENDAHULUAN 

Inflamasi merupakan salah satu bentuk mekanisme proteksi tubuh terhadap 

gangguan dari luar maupun infeksi. Akan tetapi inflamasi juga bisa menyebabkan 

timbulnya berbagai gangguan misalnya pada artritis. Respon inflamasi dapat 

disebabkan oleh antigen seperti virus, bakteri, protozoa, jamur dan trauma 

(Wibowo dan Gofir, 2001). Salah satu fenomena inflamasi meliputi kerusakan 

mikrovaskuler, meningkatnya permeabilitas kapiler dan migrasi leukosit ke 

jaringan radang. Gejala proses inflamasi yang dikenal adalah kalor, tumor, rubor, 

dolor dan functio laesa. Berbagai  mediator kimiawi yang dilepaskan secara lokal 

selama proses inflamasi antara lain histamin, 5-hidroksitriptamin (5HT), faktor 

kemotaktik,  leukotrien, bradikinin dan prostaglandin  (Wilmana dan Gan, 2007). 

Obat antiinflamasi pada umunnya dibedakan menjadi 2 jenis yaitu golongan 

non steroid  dan kortikosteroid. Pada obat antiinflamsi non steroid mempunyai efek  

antiinflamasi pada dosis besar dan analgetik pada dosis rendah (Priyanto, 2009). 

Mekanisme kerja dari obat golongan non steroid adalah melalui penghambatan 

prostaglandin (Tjay dan Raharja, 2006). Prostaglandin diproduksi oleh mukosa 

lambung dan mempunyai efek sitoprotektif dengan mekanisme kerja utamanya 

yaitu menghambat sekresi lambung (Katzung dan Trevor, 2004). Hambatan sintesis  

dari prostaglandin dapat menyebabkan sekresi asam yang berlebih, sehingga 

meningkatkan keasamannya yang berpotensi menimbulkan tukak (ulcer) 

(Mutschler, 1986). Salah satu obat antiinflamasi non steroid yang sering digunakan 

dan menimbulkan tukak adalah natrium diklofenak. Tukak merupakan suatu 

keadaan dimana terjadi kehilangan jaringan daerah dengan batas tertentu, biasanya 

mempunyai diameter 5-25 mm,  atau kadang-kadang sangat kecil yaitu misalnya 2-

3 mm, dan sangat besar misalnya 40-60 mm dan disebut  giant ulcer. Gejala yang 

sering ditimbulkan dalam penyakit ini adalah muntah  berwarna  merah atau seperti 

kopi, mual, anoreksia, dan penurunan berat badan (Price dan Wilson, 2005).      

Temulawak merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan dalam 

pengobatan tradisional di Indonesia. Curcuma  xanthorriza Roxb atau temulawak 

merupakan salah satu tumbuhan asli di pulau Jawa, Bali, dan Maluku, dan lazim 

dibudidayakan di pulau Jawa. Di berbagai daerah di Indonesia rimpang temulawak 

merupakan salah satu bahan ramuan obat tradisional jamu yang sangat penting 
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(Achmad, 2007). Rimpang temulawak (Curcuma xanthorrriza Roxb.) diketahui 

memiliki banyak kandungan berupa  kurkumin, pati, minyak atsiri, lemak (fixed 

oil), protein, selulose, dan mineral (Afifah & Lentera, 2003). Infusa temulawak 

dapat menghambat volume radang pada dosis 480 mg/100 mg BB  pada telapak 

kaki tikus yang diinduksi 0,2 ml/ekor suspensi 1% karagen dalam NaCl fisiologis 

(Sa’roni dkk., 1987).  Menurut Sujarwo (2004) mekanisme kurkumin sebagai 

antiinflamasi yaitu menghambat pembentukan prostaglandin. Padahal prostaglandin 

berfungsi sebagai sitoprotektif di mukosa lambung dan jika dihambat maka dapat 

meningkatkan keasaman lambung sehingga dapat menyebabkan ulkus. Penelitian 

lain juga membuktikan bahwa temulawak atau Curcuma xanthorriza Roxb mampu 

sebagai gastroprotektor terhadap kerusakan histologis lambung mencit akibat 

pemberian aspirin pada dosis 0,1 ml/20 gBB.  Aktivitas kurkumin sebagai antiulcer, 

dijelaskan melalui mekanisme penurunan sekresi dari asam lambung. Kurkumin 

dapat meningkatkan produksi mukus pada mukosa selain itu mineral temulawak 

diketahui dapat menetralisir asam lambung. (Sulistyoningrum, 2008) 

Seiring dengan perkembangan zaman, pengobatan antiinflamasi dapat 

menggunakan obat-obat antiinflamsi non steroid maupun tradisional.  Apabila 

kedua obat ini diberikan secara bersamaan sebagai antiinflamsi kemungkinan dapat 

menyebabkan ulkus, karena mekanismenya sama yaitu terjadi penghambatan 

prostaglandin. Jika prostaglandin dihambat maka lambung tidak mempunyai 

kemampun sitoprotektif terhadap sekresi asam lambung. Berdasarkan uraian 

tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut, pengaruh 

pemberian ekstrak etanol rimpang temulawak terhadap efek ulserogenik yang 

ditimbulkan natrium diklofenak. Karena diketahui rimpang temulawak selain 

mempunyai efek gastroprotektor terhadap lambung juga pemberian jangka lama 

dan dosis besar dapat mengakibatkan iritasi pada membran mukosa.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb), Na-diklofenak, larutan NaCl 0,9%,  

formalin, dan aquadest (dari Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)  Hewan uji yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah tikus putih jantan galur Wistar berumur 2-3 bulan dengan berat 

badan 150-200 g.  

Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca elektrik (Cahyo 

Jupiter Japan), timbangan tikus (OHAUS, USA), spuit injeksi peroral, alat bedah 

(gunting, pinset). 

Identifikasi simplisia 

Determinasi simplisia dilakukan untuk mengetahui kebenaran identitas dari 

simplisia yang akan digunakan dalam penelitian. Determinasi dilakukan di 

Laboratorium Biologi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Pembuatan ekstrak etanol rimpang temulawak 

Pembuatan ekstrak etanol rimpang temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb.) dilakukan dengan cara simplisia sebanyak 250 g dimaserasi dengan 1000 

mL larutan etanol 50% selama 3 hari. Kemudian disaring sampai mendapat ekstrak 

cair. Lalu ekstrak cair tersebut diuapkan sampai mendapat ekstrak kental dengan 

menggunakan pengering berupa laktosa atau amylum manihot sampai mendapat 

serbuk kering. Jika serbuk masih basah di oven dengan suhu maksimal 40ºC agar 

mendapat ekstrak yang kering.  

Pembuatan Na-diklofenak 

Na-diklofenak ditimbang seksama sebanyak 60 mg kemudian ditambah 

aquadest sampai 50 mL dalam labu takar.   

Pembuatan temulawak 

Ekstrak temulawak ditimbang seksama sebanyak 400 mg kemudian 

ditambah aquadest sampai 50 mL dalam labu takar.  

 

 

Perlakuan hewan uji  

1. Uji utama 

  Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan 

galur Wistar sebanyak 20 ekor. Sebelumnya, tikus terlebih dahulu diaklimatisasi 

dengan lingkungan penelitian dan tempat pada kandang yang dibuat sedemikian 
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rupa sehingga jika dipuasakan tikus tidak dapat makan apapun termasuk sekam, 

kayu, tinja, atau gergajian yang ada dalam kandang (Koprofagia).  

  Tikus dipuasakan 6 jam dengan tetap mendapat perlakuan obat. Perlakuan 

yang diberikan secara peroral pada masing-masing kelompok sebagai berikut : 

Kelompok  I :Kontrol negatif diberi aquades (2,5 ml/200 g BB) 

Kelompok II :Kontrol positif  natrium diklofenak  ( 15 mg/kg BB) 

Kelompok III :Diberi ekstrak etanol rimpang temulawak (100 mg/kg  BB) 

Kelompok IV :Diberi natrium diklofenak (15 mg/kg BB) + ekstrak etanol rimpang      

temulawak (100 mg/kg BB) 

  Semua kelompok perlakuan dibiarkan tanpa makanan dan minuman selama 

5 jam. Kemudian tikus dikorbankan, lambung dipotong pada bagian pertemuan 

dengan esofagus (di atas kardia) sampai 15 cm dibawah pilorus (bagian distal yang 

berhubungan dengan duodenum). Lambung dicuci secara hati-hati dengan larutan 

NaCl 0,9% lalu diamati efek yang timbul dengan menggunakan mikroskop. 

Preparat histopatologi dibuat dengan memotong lokasi yang akan diawetkan dalam 

larutan formalin.  

  Ulkus lambung dihitung dan diskor dengan melihat macam lesi (Ashok et al, 2006) 
                          Tabel 1. Skor Ulkus Berdasarkan Macam Lesi 
 

Macam Lesi Skor 
Normal 0,0 
Kemerahan 0,5 
Berbintik 1,0 
Pendarahan 1,5 
Ulkus>3 tetapi<5 2,0 
Ulkus >5 3,0 

 
 
 
Teknik Analisis 

Data skor ulkus yang diperoleh dengan uji non parametrik yaitu Kruskal-

Wallis Test dan Mann-Withney Two Sample Test, dengan taraf kepercayaan 95%.   

Alasan pemilihan metode nonparametrik adalah karena jumlah sampel tiap 

kelompok kecil, distribusi populasi tidak normal dan hasil uji merupakan skor 

(skala normal). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

etanol rimpang temulawak terhadap efek ulserogenik natrium diklofenak. Sebelum 
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dilakukan penelitian hewan uji harus diaklimatisasi dengan lingkungan penelitian 

serta di puasakan untuk mempercepat waktu pengosongan lambung sehingga 

mempercepat absorbsi obat. Setelah itu di biarkan tanpa makan dan minum selama 

5 jam kemudian dikorbankan dan diambil lambung. Selanjutnya dibersihkan 

menggunakan larutan NaCl 0,9% dan diperiksa secara mikroskopis untuk melihat 

ada tidaknya ulkus. Hasil pembedahan lambung diamati  dan dihitung skor 

ulkusnya menurut Ashok et al (2006).  

Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquadest dan 

juga berfungsi sebagai pelarut. Kontrol negatif digunakan untuk membuktikan 

bahwa aquadest tidak mempunyai efek ulser terhadap lambung kosong. Sedangkan 

Na diklofenak digunakan sebagai kontrol positif. Na diklofenak merupakan 

antiinflamasi non steroid yang terkuat daya antiradangnya dengan efek samping 

yang kurang kuat dibandingkan dengan obat lainnya (peroxicam, indometasin) 

(Tjay dan Rahardja, 2006). Na diklofenak sebagai salah satu obat antiinflamasi non 

steroid yang dapat menyebabkan ulser serta pendarahan saluran pencernaan karena 

efek langsung maupun sistemiknya (Priyanto, 2008).  
Tabel 2. Hasil pengaruh pemberian aquadest 2,5 ml/200 g BB, Na diklofenak 15 mg/kg BB, 
ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg BB jika diberikan ketika lambung kosong 

Perlakuan Skor ulkus hewan uji no Mean ± SD 
1 2 3 4 5 

Kelompok I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 
Kelompok II 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,6 ± 0,5 
Kelompok III 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ± 0,0 
Kelompok IV 1,5 2,0 3,0 1,5 3,0 2,2 ± 0,7 

   Keterangan : 
Kelompok I aquadest 2,5 ml/200 g BB 
Kelompok II Na diklofenak 15 mg/kg BB 
Kelompoj III ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg BB 
Kelompok IV kombinasi ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg BB + Na diklofenak 15 mg/kg BB  
 
Tabel 3. Hasil uji Mann-Whitney pada dosis  aquadest 2,5 ml/200 g BB, Na diklofenak 15 mg/ 

kg BB, ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg BB 
Kelompok I II III IV 
I - 0,005* 0,003* 0,005* 
II - - 0,005*  0,307 
III - - -  0,005* 
IV - - - - 

        (*)   : Berbeda bermakna jika p <0,05  
 

Semua data dianalisis secara statistik dengan uji Kruskal Wallis test 

signifikan (p=0,001) sehingga di peroleh (p<0,05). Dari tabel 3 menunjukkan 

bahwa kelompok kontrol negatif mempunyai perbedaan yang signifikan (p<0,05). 

Pada kelompok kontrol Na diklofenak dengan kombinasi Na diklofenak 15 mg/kg 

BB dan ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kgBB menunjukkan daya 
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ulserogenikya berbeda tidak bermakna (P>0,05). Dari hasil analisis tersebut dapat 

dikatakan bahwa Na diklofenak dengan kombinasi ekstrak etanol rimpang 

temulawak 100 mg/kg BB dan Na diklofenak 15 mg/kgBB tidak terdapat perbedaan 

jumlah dalam skor ulkus.       

.                              

                                                                                           
 

       
Gambar 1. Gambar mikroskopis lambung:  a. (Aquadest) 2,5 ml/200 gBB lambung normal, b. 
(Na diklofenak) 15 mg/kgBB lambung terkena ulkus, c. (ekstrak etanol rimpang temulawak 
100 mg/kgBB) lambung terkena bintik, d. kombinasi Na diklofenak 15 mg/kgBB dengan 
ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg BB lambung mengalami pendarahan.  

 
Na diklofenak merupakan salah satu obat  golongan AINS non selektif 

dimana mekanismenya melalui penghambatan prostaglandin (Tjay dan Raharja, 

2006).  Prostaglandin diproduksi oleh mukosa lambung dan mempunyai efek 

sitoprotektif dan mekanisme kerja utama prostaglandin adalah menghambat sekresi 

lambung (Katzung dan Trevor, 2004). Hambatan sintesis prostaglandin 

menyebabkan sekresi asam yang berlebih, sehingga meningkatkan keasamannya 

yang berpotensi menimbulkan tukak (ulcer) pada lambung (Mutschler, 1986).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dilaporkan bahwa kurkumin pada dosis tinggi 

50 mg/kgBB dan 100 mg/kgBB dapat menyebabkan ulser pada tikus. 

Mekanismenya diduga adanya peningkatan asam lambung serta sekresi pepsin dan  

adanya pengurangan kandungan mucin yang menyebabkan induksi ulcer pada 

lambung (Chattopadhyay et al, 2004). Menurut Sujarwo (2004) kurkumin sebagai 

salah satu zat aktif dalam temulawak dapat menghambat pembentukan 

prostaglandin dan prostasiklin dalam lambung. Padahal keduanya berfungsi sebagai 

a  b

c  d
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sitoprotektif di mukosa lambung dan jika dihambat dapat meningkatkan keasaman 

lambung sehingga dapat menyebabkan ulkus.  

Pada tabel 2 kontrol Na diklofenak 15 mg/kg BB (daya antiinflamasi 

83,47%) mempunyai skor ulkus yang lebih tinggi daripada kelompok lain 

sedangkan ekstrak etanol rimpang temulawak (daya antiinflamasi 90,16%) 

mempunyai skor ulkus tertinggi kedua setelah Na diklofenak. Selisih derajat skor 

ulkus Na diklofenak 15 mg/kg BB dengan kombinasi ekstrak etanol rimpang 

temulawak 100 mg/kg BB dan Na diklofenak 15 mg/kg BB (daya antiinflamasi 

92,91%) yaitu 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang temulawak 

hanya berpengaruh mengurangi terhadap derajat skor ulkus dari Na diklofenak. 

Penurunan ini disebabkan karena mineral dari temulawak diketahui dapat 

menetralisir asam lambung . 

Pada uji histopatologi ini setiap kontrol perlakuan diambil tiga lambung 

tikus dan di uji adanya kerusakan jaringan. Kontol negatif aquadest menunjukkan 

dari tiga lambung tikus yang diambil hasilnya normal semua (tidak ada kerusakan 

jaringan pada lambung).  Kelompok kontrol positif Na diklofenak ketiga lambung 

hasilnya normal meskipun pada lambung tikus kedua terdapat vacuolisasi. Hal ini 

tidak sesuai teori karena seharusnya terdapat kerusakan jaringan yang diakibatkan 

pemberian oral Na diklofenak dapat menyebabkan difusi balik asam ke dalam 

mukosa lambung sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan  

(Roberts dan Morrow,  2007). Salah satu penyebabnya mungkin di sebabkan 

penggunaan dosis Na diklofenak 15 mg/kg BB belum maksimal menimbulkan daya 

antiinflamasi. Mekanisme produksi asam lambung yaitu sel-sel parietal dalam 

lambung melalui histamin (pompa proton dan H2 bloker)  memicu melepaskan HCl 

(asam lambung) sehingga terjadi asam lambung.  
Tabel 4. Hasil uji histopatologi  pemberian aquadest 2,5 ml/200 g BB, Na diklofenak 15 mg/kg 
BB, ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg BB jika diberikan ketika lambung kosong. 
No Aquades Na Diklofenak Temulawak Kombinasi 
1 Normal Normal Kongesti Radang 
2 Normal Normal,vacuolisasi Kongesti Normal 
3 Normal Normal Kongesti, Radang Radang,kongesti 
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Gambar 2. Histopatolog lambung : a.  (Aquadest) 2,5 ml/200 gBB normal, b. (Na diklofenak) 
15 mg/kgBB vakoulisasi, c. ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kgBB kongesti, d. 
kombinasi Na diklofenak 15 mg/kg BB dengan ekstrak etanol rimpang temulawak 100 mg/kg 
BB radang 
 

Pada kelompok ekstrak etanol rimpang temulawak semua lambung hasilnya 

adanya kongesti disertai radang. Kongesti adalah peningkatan cairan pada suatu 

tempat disebabkan kegagalan aliran cairan keluar dari pembuluh darah serta 

mekanismenya yaitu terjadi kenaikan atau penurunan aliran darah yang mengalir 

pada jaringan sehingga pada gambar 2 kongesti menunjukkan adanya kemerahan 

(Greaves, 2000). Radang pada temulawak karena pada dosis 100 mg/kgBB terjadi 

menghambat pembentukan prostaglandin dan prostasiklin sehingga sekresi asam di 

lambung menjadi berlebih dan menyebabkan kerusakan jaringan. Kelompok 

kombinasi Na diklofenak dan ekstrak etanol rimpang temulawak menunjukkan 

lambung tikus pertama dan ketiga terjadi radang dan tikus kedua normal. Terjadi 

radang pada kelompok kombiansi karena Na diklofenak dan ekstrak etanol rimpang 

temulawak mekanismenya sama-sama menghambat prostaglandin pada lambung, 

sehingga lambung tidak mempunyai kemampuan sitoprotektif terhadapa lambung.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak etanol 

rimpang temulawak pada dosis 100 mg/kg BB mempunyai pengaruh dalam 

mengurangi derajat keparahan skor ulser Na diklofenak 15 mg/kg BB sebesar 

0,4±0,2  

a  b

c  d
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SARAN 

Perlu dicari dosis yang optimal dari temulawak yang dapat mengurangi 

derajat keparahan ulser dari Na diklofenak dan meningkat efek antiinflamasinya. 
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