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Abstrak 

 

Latar Belakang : Biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq) merupakan salah satu 

tanaman obat yang memiliki efek hepatoprotektor. Senyawa yang mempunyai efek 

hepatoprotektor antara lain flavonoid dan saponin. Senyawa tersebut bekerja sebagai 

antioksidan alami dengan mekanisme menghambat lipid peroksidase dan melindungi 

pertahanan antioksidan dengan meningkatkan absorbsi vitamin C sehingga dapat 

mencegah nekrosis hati. 

Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji mahoni (Swietenia 

mahagoni Jacq) terhadap kadar ALT (Alanin aminotransferase) tikus putih (Rattus 

novergicus) yang diinduksi asetaminofen. 

Metode Penelitian : Menggunakan metode dengan rancangan penelitian pre and post 

test control group design. Hewan uji yang digunakan sebanyak  25 ekor tikus putih 

jantan galur wistar berumur 3 bulan yang dibagi dalam lima kelompok perlakuan , 

kelompok kontrol 1 diberikan ekstrak biji mahoni 100 mg/200gBB selama 12 hari, 

kelompok kontrol 2 diberikan parasetamol 1440 mg/200gBB pada hari ke 11 dan 12, 

kelompok perlakuan 1, 2 dan 3 diberikan ekstrak biji mahoni dengan dosis berturut-

turut 50 mg/200gBB, 100 mg/200gBB dan 200 mg/200grBB selama 12 hari dan 

diberi asetaminofen 1440 mg/200gBB pada hari ke 11 dan 12. 

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis kelompok akhir diperoleh 

nilai probabilitas signifikan (P) = 0,035 dengan demikian nilai P < 0,05 maka paling 

tidak terdapat dua kelompok yang memiliki perbedaan bermakna. Untuk mengetahui 

perbedaan antar kelompok maka dilanjutkan uji Mann-Whitney dan diperoleh hasil 

K1:K2 = 0,009 , P1:K2 = 0,009 , P2:K2 = 0,009, P3:K2 = 0,600 dengan demikian 

terdapat tiga kelompok memiliki nilai P < 0,05 dan satu kelompok dengan nilai P > 

0,05. 

Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan pengaruh ekstrak biji mahoni dengan 

dosis 50 mg/200gBB dan 100 mg/200gBB memiliki efek menurunkan kadar ALT 

tikus putih, sedangkan pada dosis 200mg/200gBB tidak memiliki efek menurunkan 

kadar ALT tikus putih yang diinduksi asetaminofen. 
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Abstract 

 

Background: Mahogany seeds (Swietenia mahogany Jacq) is one of the medicinal 

plants that have hepatoprotective effect. Compounds which have the hepatoprotektor 

effects such as flavonoids and saponins. Those compounds work as a natural 

antioxidant with the mechanism to obstruct lipid peroxidation and protect the 

antioxidant defenses by increasing absorbs C vitamin so it can prevent liver necrosis. 

Objective of The Research: To examine the effect of mahogany seed extract 

(Swietenia mahogany Jacq) to ALT (Alanin aminotransferase) Level in 

Acetaminophen-Induced White Rats (Rattus novergicus). 

Methods of The Research: This research used pre and post test with control group 

design. Twenty five 3 month-old white male rats weighting 200 gram were randomly 

assigned into 5 treatment groups, the control group 1 given 100 mg/200g b/w 

mahogany seed extract for 12 days, the control group 2 given 1440 mg/200g b/w 

paracetamol were given on day 11 and 12, the treatment group 1, 2 and 3 given a 

mahogany seed extract by a dose of 50 mg/200g b/w, 100  mg/200g b/w and 200 

mg/200g b/w for 12 days and were given acetaminophen 1440 mg/200g b/w on day 

11 and 12 consecutively. 

Results of the research: Based on the end groups of Kruskal-Wallis test have 

obtained the significant of probability score (P) = 0.035 thus the score of P <0.05 so 

there are at least two groups with significant differences. To know the differences 

between the groups then continued by Mann-Whitney test and the results was 

obtained K1: K2 = 0.009, P1: K2 = 0.009, P2: K2 = 0.009, P3: K2 = 0.600 so there 

are three groups has a P score <0.05 and one group with a P score > 0.05. 

Conclusion : The results showed that the influence of mahogany seed extract with a 

dose of 50 mg/200g b/w and 100 mg/200g b/w had the effect that reducing the levels 

of ALT white rats, whereas on dose 200mg/200g b/w didn’t have effect that reducing 

the levels of ALT inducted by acetaminophen.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan homeostasis 

tubuh meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan, dan imunologi. 

Walaupun angka prevalensi dan insidensi penyakit hati belum diketahui, tetapi data 

WHO menunjukkan bahwa untuk penyakit hati yang disebabkan oleh virus, 

Indonesia termasuk dalam peringkat endemik yang tinggi (DepKes RI, 2007). 

Fungsi hati yang paling penting ialah melindungi tubuh dari penumpukan zat-

zat berbahaya yang masuk dari luar misalnya obat. Banyak obat yang larut dalam 

lemak dan tidak mudah diekskresikan oleh ginjal oleh karena itu sistem hati melalui 

biotransformasinya  mengubah metabolit tersebut agar larut dalam air dan 

dikeluarkan melalui urine atau empedu. Obat yang dapat menimbulkan kerusakan hati 

dibagi menjadi 2 golongan yaitu Hepatotoksik yang predictable dan yang 

unpredictable. Obat hepatotoksin yang predictable selalu menimbulkan kerusakan 

pada sel hati (Suasono, 2006). 

Obat hepatotoksik yang predictable merusak sel hati umumnya sudah tidak 

digunakan untuk pengobatan suatu penyakit tetapi hanya untuk keperluan penelitian 

yaitu karbon tetrachloride dan kloroform, sedangkan obat hepatotoksik yang 

unpredictable yang merusak secara tidak langsung yang masih banyak dipakai adalah 

Asetaminofen (Parasetamol), tetrasiklin, etanol, steroid, dan rifampisin. 

Asetaminofen jika diberikan pada dosis toksik akan menimbulkan efek nekrosis hati. 

Hepatotoksisitas dapat terjadi pada pemberian dosis tunggal 10-15 gram (200-250 

mg/kgBB) (Setiabudy, 1999). 

Asetaminofen jika diberikan dalam dosis toksik akan menyebabkan kerusakan 

hati akut. Gejala pada hari pertama akan menimbulkan keracunan yang ditandai 

dengan gejala anoreksia, mual dan muntah selama 24 jam. Gangguan hati akan 

muncul pada hari kedua (Wilmana, 2007). 

Adanya kerusakan hati dapat diketahui dari adanya peningkatan enzim-enzim 

yang ada di hati yaitu Alanin aminotranferase (ALT) dan aspartat aminotransferase 

(AST), tetapi ALT paling spesifik menunjukkan kerusakan hati dibanding AST 

karena ALT paling banyak ditemukan di hati sedangkan AST selain di hati dapat juga 

ditemukan di jantung, ginjal, otot rangka, dan otak. Nekrosis sel-sel hati atau adanya 

kerusakan hati akut akan menyebabkan pelepasan enzim secara intraselluler ke dalam 

darah sehingga kadar dari ALT dan AST meningkat secara cepat (Dalimartha, 2004). 

Pemanfaatan tanaman sebagai bahan pengobatan pada zaman modern semakin 

dikembangkan dengan wacana “ Back to Nature” . Kenyataan yang ada di masyarakat 

tidak dapat dipungkiri bahwa mereka menggunakan macam-macam tumbuhan 

sebagai obat. Penggunaan bahan yang berasal dari alam secara umum dinilai lebih 

aman daripada bahan-bahan kimiawi karena bahan alami memiliki efek samping yang 

relatif lebih sedikit dibanding dengan bahan kimiawi(Sari, 2006). 

Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al Qur’an Surat Asysyu’araa ayat 7 



 

               

 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?(QS. 

Asysyu’araa:7)   

Biji mahoni dipakai oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk mengobati 

penyakit hati. Kandungan kimia yang paling banyak ditemukan dalam biji mahoni 

adalah flavonoid dan saponin. Kandungan flavonoidnya berguna untuk melancarkan 

peredaran darah, terutama untuk mencegah tersumbatnya saluran darah, mengurangi 

kadar kolesterol dan penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, membantu 

mengurangi rasa sakit, pendarahan, dan lebam, serta bertindak sebagai antioksidan 

untuk menyingkirkan radikal bebas. Saponin berguna mencegah penyakit sampar, 

mengurangi lemak tubuh, meningkatkan sistem kekebalan, memperbaiki tingkat gula 

darah, serta menguatkan fungsi hati dan memperlambat proses pembekuan darah 

(Anonim, 2008). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Udem et al.,(2011) 

yang menggunakan daun mahoni yang di ekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 

10% pada minggu pertama, kemudian dinaikkan menjadi etanol 20% dan 30% pada 

minggu kedua dan ketiga. Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil yang bermakna 

untuk efek hepatoprotektor  dengan dosis 250mg/kgBB dan kandungan 

tetranortriterpenoid berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas 

yang didapatkan hewan uji yang diinduksi alkohol.  

Menurut Haldar et al.,(2011) dalam penelitiannya menggunakan kulit batang 

mahoni yang di ekstraksi menggunakan pelarut methanol 80% dengan teknik sokhlet  

menujukkan efektivitas hepatoprotektif pada tikus yang diinduksi asetaminofen  dan 

senyawa yang berperan dalam mekanisme hepatoprotektor yaitu flavonoid dan 

tannin.selain itu ditunjang oleh penelitian Dharma S. and Nofiandi D. (2011) yang 

menyatakan bahwa serbuk biji mahoni kurang berpengaruh terhadap penurunanan 

kadar  Gamma-Glutamil Transferase (GGT). 

Berdasarkan pengamatan dari penelitian sebelumnya maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan mengambil judul pengaruh pemberian ekstrak etanol 

70% biji mahoni terhadap kadar ALT tikus putih  yang diinduksi asetaminofen. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% biji mahoni  terhadap kadar 

ALT tikus putih yang diinduksi asetaminofen.  



Landasan Teori 

Hati adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2-1,8 kg atau kurang 

lebih 2,5% berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan 

atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat 

kompleks. Batas atas hati berada sejajar dengan ruang interkostal V kanan dan batas 

bawah menyerong ke atas dari iga IX kanan ke iga VIII kiri. Permukaan posterior hati 

berbentuk cekung dan terdapat celah transversal sepanjang 5 cm dari sistem porta 

hepatis. Omentum minor terdapat mulai dari sistem porta yang mengandung arteri 

hepatika, vena porta dan duktus koledokus. Sistem porta terletak di depan vena kava 

dan di balik kandung empedu. Permukaan anterior yang cembung dibagi menjadi 2 

lobus oleh adanya perlekatan ligamentum falsiforme yaitu lobus kiri dan lobus kanan 

yang beukuran kira-kira 2 kali lobus kiri (Amirudin, 2009). 

Mahoni  merupakan suatu spesies tumbuhan dari suku Meliaceae, dengan nama 

spesies Swietenia mahagoni Jacq (Tjitrosoepomo, 2000). Mahoni merupakan 

tumbuhan yang berasal dari India barat dan Afrika serta akan tumbuh subur pada 

daerah berpasir di dekat pantai (Anonim, 2008). Mahoni banyak memiliki kandungan 

kimiawi yang bermanfaat untuk kesehatan antara lain flavonoid, saponin, tannin, 

triterpenoid (Haldar et al., 2011), serta katekin, epikatekin, dan swietemakrofilanin 

(Falah et al., 2008). Menurut Hariana (2007) biji mahoni ini memiliki sifat pahit, 

dingin, antipiretik (penurun panas), antijamur, dan mampu mengatasi hipertensi, 

gangguan gula darah, kurang nafsu makan, demam, dan membantu menjaga daya 

tahan tubuh.  

Etanol digunakan sebagai penyari dalam proses ekstraksi karena lebih selektif, 

kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, 

absorbsinya baik, etanol dapat bercampur air dalam segala perbandingan, panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, 

minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, 

damar dan klorofil. Lemak, malam, tannin, dan saponin hanya sedikit larut. Dengan 

demikian zat pengganggu yang terlarut hanya sedikit (DepKes RI, 1986). 

Asetaminofen merupakan derivat para amino fenol, penghambat prostaglandin 

yang lemah pada jaringan perifer dan tidak memiliki efek anti inflamasi yang 

bermakna. Hal ini disebabkan ketidakmampuan asetaminofen menghambat 

siklooksigenase pada konsentrasi peroksida yang tinggi pada keadaan inflamasi. Efek 

antipiretik didapat melalui penghambatan terhadap siklooksigenase di dalam 

hipotalamus (Bessems et al., 2001). Asetaminofen tidak menghambat aktivasi 

neutrofil, tidak berpengaruh pada platelet, waktu perdarahan dan ekskresi asam urat, 

Selain itu, asetaminofen juga tidak berefek pada sistem respirasi dan kardiovaskuler 

(Wilmana, 2007). 

Enzim-enzim AST (Aspartate aminotransferase), ALT (Alanin 

aminotransferase) & GLDH (Glutamate dehydrogenase) akan meningkat bila terjadi 

kerusakan sel hati. Biasanya peningkatan ALT lebih tinggi dari pada AST pada 

kerusakan hati yang akut, mengingat ALT merupakan enzim yang hanya terdapat 



dalam sitoplasma sel hati (unilokuler). Sebaliknya AST yang terdapat baik dalam 

sitoplasma maupun mitokondria (bilokuler) akan meningkat lebih tinggi daripada 

ALT pada kerusakan hati yang lebih dalam dari sitoplasma sel (Satyawiryawan, 

1999). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen murni. 

Dengan menggunakan metode pre and post test control group design. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

September 2012. 

Subjek Uji 

Subjek uji pada penelitian ini adalah biiji mahoni yang diperoleh dari desa 

Sidoarum kecamatan Jakenan kabupaten Pati. 

Hewan Uji 

Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan galur Wistar (Rattus norvegicus), 

dengan usia kurang lebih 2-3 bulan dengan berat badan 150-200 gram. 

Besar Sampel 

Besar sampel pada penelitian ini adalah 25 tikus yang dibagi dalam 5 kelompok 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Kandang Tikus 5 buah, 

Tabung reaksi, gelas ukur, dan pengaduk, Spuit injeksi, Spektrofotometer, 

Timbangan analitik, Sentrifuge, Tabung appendof, Pipet mikrokapiler, Sonde 

lambung. Adapun bahan yang digunakan antara lain Hewan percobaaan yang 

digunakan adalah tikus dengan kisaran berat ± 150 gram sebanyak 30 ekor, Larutan 

asetaminofen dengan dosis hepatotoksis 1440 mg/200gBB, Ekstrak biji mahoni, 

Makanan hewan percobaan (pellet dan air PAM), Aquades, ALT reagen kit, Etanol 

70%.



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi Tanaman 

1b, 2b, 3b, 4b, 12b, 13b, 14b, 17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 23b, 24b, 25b, 26b, 

27a, 28b, 29a, …    Familia : Meliaceae 

1b, 3b, 8b, 10b, 11b, 13a, 15b, …  Genus : Swietenia 

1a, …  Spesies :Swietenia mahagoni Jacq.  

(Steenis, 2005 ; Tjitrosoepomo, 2007; Becker, 1968) 

Hasil Penelitian 

1. Randemen 

 Randemen dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara simplisia 

(biji mahoni) dengan ekstrak. 1 gram biji mahoni kering menghasilkan 0,24 

gram ekstrak kental. 

2. Hasil Uji Efek Hepatoprotektif 

 

Grafik 1. Data rata-rata kelompok pretest dan posttest 

3. Hasil Analisis Statistik 

a. Uji distribusi data 

Hasil analisis Shapiro-Wilk didapatkan kelompok awal (pretest) p = 

0,098 sedangkan untuk kelompok akhir  (posttest) p = 0,545 maka dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data yang ada normal. 

b. Hasil uji Test of Homogenecity of Variance 

Uji homogenitas varian dilakukan pada kelompok awal dan akhir 

menggunakan levene test. Hasil analisis menunjukkan levene test pada 
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kelompok awal p = 0,637 sedangkan kelompok akhir p = 0,000 maka data 

pada kelompok akhir tidak homogen.  

c. Hasil uji Kruskal-Wallis 

Pada penelitian uji Kruskal-Wallis didapatkan nilai p = 0,026, oleh 

karena nilai p < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat 2 

kelompok  yang memiliki perbedaaan kadar ALT.  

d. Hasil uji Mann-Whitney 

Tabel hasil uji Mann-Whitney kelompok akhir tikus 

Kelompok P Keterangan 

K1 – K2 0,006 Berbeda bermakna 

K1 – P1 0,333 Tidak berbeda  

K1 – P2 0,011 Berbeda bermakna 

K1 – P3 0,584 Tidak berbeda 

K2 – P1 0,006 Berbeda bermakna 

K2 – P2 0,009 Berbeda bermakna 

K2 – P3 0,600 Tidak berbeda 

P1 – P2 0,044 Berbeda bermakna 

P1 – P3 0,583 Tidak berbeda 

P2 – P3 0,602 Tidak berbeda 

 

Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui signifikansi dari 

perbedaan antar dua kelompok, dan didapatkan: 

- K1 – K2, P = 0,006 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir 

yang bermakna antara kelompok kontrol 1 dan kelompok kontrol 2. 

- K1 – P1, P = 0,333 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT 

akhir yang bermakna antara kelompok kontrol 1 dan kelompok 

perlakuan 1. 

- K1 – P2, P = 0,011 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok kontrol 1 dan kelompok perlakuan 2. 

- K1 – P3, P = 0,584 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok kontrol 1 dan kelompok perlakuan 3. 

- K2 – P1, P = 0,006 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok kontrol 2 dan kelompok perlakuan 1. 

- K2 – P2, P = 0,009 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok kontrol 2 dan kelompok perlakuan 2. 

- K2 – P3, P = 0,600 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok kontrol 2 dan kelompok perlakuan 3. 

- P1 – P2, P = 0,044 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2. 

- P1 – P3, P = 0,583 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 3. 



- P2 – P3, P = 0,602 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT yang 

bermakna antara kelompok perlakuan 2 dan kelompok perlakuan 3. 

Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan menggunakan lima kelompok. Kelompok pertama 

sebagai kontrol 1 (ekstrak), kelompok kedua sebagai kontrol 2 (asetaminofen), dan 

kelompok perlakuan 1, 2, dan 3 dengan berbeda dosis antara masing-masing 

kelompok. Ketiga dosis didapatkan dari uji orientasi, dimana didapatkan dosis 1 = 50 

mg/200gBB, dosis 2 = 100 mg/200gBB, dosis 3 = 200/200gBB. Pada kontrol 1 

menggunakan dosis 2 diambil dari dosis tengah untuk mengetahui apakah efek 

ekstrak berpengaruh terhadap kadar ALT atau tidak. Pengukuran kadar ALT awal 

(pretest) dilakukan pada hari pertama. Hal ini penting untuk mengetahui 

kelainan/penyakit yang dapat mempengaruhi kadar ALT dan dijadikan sebagai kadar 

ALT tanpa perlakuan. Hasil pengukuran kadar ALT menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang bermakna pada semua kelompok sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat keseragaman kadar ALT tikus putih pada kelima kelompok. 

Induksi hepatotoksik dilakukan dengan pemberian asetaminofen dengan dosis 

1440 mg/200gBB. Dosis ini diperoleh dari uji orientasi ketoksikan dari asetaminofen 

terhadap hati tikus putih dengan ditandai dengan peningkatan kadar ALT. 

Penghitungan dosis toksik aseminofen diperoleh dari konversi dosis toksik manusia 

(70 kg) ke tikus (200g). Menurut Goodman and Gillman (2007), Hepatotoksisitas 

asetaminofen pada manusia terjadi jika dosis yang digunakan antara 10 g – 15 g (150 

– 250 mg/kgBB). Hasil perhitungan konversi asetaminofen dosis 10 g dari manusia 

(70kg) ke tikus (200g) adalah 180 mg/200gBB. Karena pada pengukuran ALT 

pertama tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan maka dosis dinaikkan 

dengan kelipatan 2 terus sampai timbulnya efek toksik pada hati tikus dengan 

ditandai dengan peningkatan ALT yang signifikan yaitu diperoleh pada dosis 1440 

mg/200gBB. Asetaminofen digunakan dengan dosis yang berlebih (lebih dari 

4gram/24jam) dengan reaksi cepat mengakibatkan jejas hepatosit terutama daerah 

sentrilobuler dan menimbulkan kerusakan akut pada hati (Tendean, 2009). Hal ini 

dibuktikan dengan hasil kontrol 2 dengan peningkatan kadar ALT setelah induksi 

asetaminofen dosis 1440 mg/200gBB. Menurut Goodmann and Gilman (2007), 

manifestasi klinis yang menandai kerusakan hati terjadi setelah 2-6 hari setelah 

pemberian asetaminofen dosis toksik. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik penyarian maserasi dengan 

menggunakan larutan penyari berupa etanol 70% karena bersifat semi polar. Dengan 

menggunakan larutan etanol 70% diharapkan semua zat aktif yang terdapat dalam biji 

mahoni dapat terserap semuanya baik yang bersifat polar maupun non polar (BPPOM 

RI, 2010). Penelitian Haldar et al.,(2011), menyatakan bahwa pemberian ekstrak 

methanol kulit pohon mahoni dapat menurunkan kadar ALT tikus putih. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang bermakna. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah dari bahan baku yang digunakan yaitu menggunakan biji mahoni 



selain itu proses ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan etanol 

70% dengan cara maserasi sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan 

methanol 80% dengan cara soxhlet. Pada penelitian ini menggunakan ekstraksi 

maserasi etanol 70% sehingga zat-zat aktif dapat tersari semuanya. 

Pada analisis data ALT awal didapatkan nilai P = 0,071 (P > 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa data pada pengukuran ALT awal tidak memiliki perbedaan yang 

bermakna, sehingga yang digunakan hanya data akhir. Asetaminofen digunakan 

sebagai pembanding karena pada analisis data pada kelompok asetaminofen pretest 

dan posttest menunjukkan perbedaan yang bermakna yaitu P = 0,000 (P < 0,05). 

Penelitian dilanjutkan dengan pemberian ekstrak biji mahoni sesuai dosis yang 

ditentukan pada kelompok kontrol 1 dan kelompok perlakuan (1,2,3) selama 10 hari. 

Sedangkan kelompok kontrol 2 selama 10 hari hanya diberi aquadest, selanjutnya 

pada hari ke 11 dan 12 kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 2 diberikan 

asetaminofen dosis toksik kecuali kelompok kontrol 1 yang tetap diberi ekstrak 

sampai hari ke 12.   

Dalam penelitian ini kadar ALT mengalami penurunan signifikan pada kontrol 

1 ekstrak 100mg/200gBB, perlakuan 1 dosis 50 mg/200gBB, dan perlakuan 2 dosis 

100 g/200gBB. Selain itu pada analisis data Mann-Whitney pada kelompok kontrol 1 

dan kelompok perlakuan 1 dibandingkan dengan kelompok kontrol 2 didapatkan nilai 

P = 0,006 jadi dapat dikatakan terdapat perbedaan yang bermakna. Kemungkinan 

penurunan ALT disebabkan oleh kandungan flavonoid dan saponin yang terdapat di 

dalam biji mahoni. Menurut Sawi and Sleem (2010) flavonoid berperan sebagai 

antioksidan alami karena di dalam flavonoid terdapat kandungan kuersetin yang 

kerjanya untuk menghambat lipid peroksidase dengan cara memblok enzim santin 

oksidase dan membersihkan hidroksil peroksida dan radikal peroksida. Selain itu, 

dengan meningkatkan absorbsi dari vitamin C dapat melindungi mekanisme 

pertahanan antioksidan. Kandungan saponin dalam biji mahoni kemungkinan juga 

akan berdampak pada penurunan kadar ALT karena hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Kinjo et al.,(1999) yang menyebutkan kandungan yang 

terdapat pada saponin yaitu bisdesmosyl saponin yang didalamnya terdapat asam 

oleanolic-glukoronat dan asam oleanolic-glucoside menunjukkan tingkat 

hepatoprotektor yang efektif dengan ditandai dengan perbaikan hati yaitu penurunan 

kadar ALT.  

Menurut penelitian Haldar et al.,(2011), dalam kulit batang mahoni yang 

didalamnya mengandung flavonoid, tannin dan senyawa polifenol lain diduga 

berfungsi membersihkan radikal bebas dan menghentikan rantai radikal bebas, dalam 

hal ini walaupun diinduksi asetaminofen senyawa antioksidan alami tersebut akan 

menghambat pembentukan glutation dan akan melindungi jaringan dari NAPQI dan 

radikal bebas sehingga terbentuknya stress oksidatif pada jaringan dapat dihindari. 

Pada penelitian Haldar et al.,(2011) menggunakan dosis 25 mg/kgBB dan 50 

mg/kgBB menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan kadar ALT. 

Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Dharma and Nofiandi (2011) yang 

menggunakan serbuk biji mahoni untuk menilai efektifitas hepatoprotektor  dengan 



menilai kadar GGT , dosis yang diberikan 1,04 mg/20gBB, 2,08 mg/20gBB, dan 4,16 

mg/20gBB  tetapi dengan pemberian dosis tersebut tidak diperoleh hasil yang 

bermakna/signifikan terhadap kadar GGT serum mencit putih betina. 

Pada kelompok perlakuan 2 dengan dosis 100 mg/200gBB dari 5 hewan uji 

didapatkan 1 hewan uji yang mengalami peningkatan ALT hal ini dapat disebabkan 

oleh keadaan biologis dari hewan uji, yaitu hewan uji yang kadar ALT-nya meningkat 

keadaannya lemas karena tidak mau makan. Pada kelompok perlakuan 2 ini dilihat 

dari analisis data didapatkan perbedaan yang bermakna dibandingkan dengan kontrol 

2 (P = 0,009). Sehingga dapat disimpulkan kelompok perlakuan 2 memiliki efek 

hepatoprotektor yang efektif. 

Pada kelompok perlakuan 3 dengan dosis 200mg/200gBB dari 5 hewan uji 

yang menunjukkan penurunan hanya 2 tikus. Pada analisis Mann-Whitney  kelompok 

perlakuan 3 dengan kelompok kontrol 2 didapatkan nilai P = 0,600 yang berarti tidak 

ada perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan 3 dengan kelompok 

kontrol 2, dengan kata lain dengan dosis ekstrak 200mg/200gBB tidak menunjukkan 

efek hepatoprotektor yang efektif tetapi banyak hal yang mempengaruhi hasil 

pengukuran kadar ALT. Menurut Dufour (2000), bahwa hasil laboratorium 

pengukuran ALT dapat dipengaruhi beberapa hal yaitu : 

a. Waktu pengambilan sampel darah  

Pengambilan sampel yang paling baik adalah siang hari, sedangkan pada sore 

hari kadar ALT cenderung meningkat dan pada malam hari cenderung lebih 

rendah. 

b. Spesimen penyimpanan 

Sampel akan lebih stabil jika disimpan dalam lemari es tetapi tingkat 

kestabilan sampel hanya dapat bertahan 24 jam dan akan cenderung 

meningkat setelah 24 jam.  

c. Hemolisis 

Jika sampai terjadi hemolisis maka pengukuran sampel akan cenderung 

meningkat dan tergantung dari cara pengambilan sampel. 

Jadi pada kelompok perlakuan 3 belum bisa dipastikan apakah dengan dosis 

200mg/200gBB memiliki efek hepatoprotektif atau tidak karena banyak hal yang 

mempengaruhi kualitas pengukuran kadar ALT.  

Kelemahan dari penelitian ini adalah uji orientasi yang tidak cukup baik karena 

terdapat tikus yang mati sehingga dapat ditambah jumlah hewan uji untuk uji 

orientasi penelitian selanjutnya. Kurangnya variasi dosis sehingga belum diketahui 

dosis efektif dari ekstrak biji mahoni tersebut. Selain itu tidak diketahui secara pasti 

mekanisme penurunan kadar ALT darah tikus putih serta senyawa aktif apa saja yang 

berperan sebagai hepatoprotektor dalam ekstrak biji mahoni. 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pemberian ekstrak etanol 70% biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq) mampu 

menurunkan kadar ALT (Alanin aminotransferase) pada hati tikus putih yang 

diinduksi asetaminofen. 

2. Dosis yang paling efektif menurunkan kadar ALT adalah dosis 50 mg/200gBB 

dan 100 mg/200gBB. 

 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek hepatoprotektif ekstrak 

etanol 70% biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq) dengan lebih banyak variasi 

dosis agar dapat diketahui dosis yang paling efektif. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan waktu perlakuan yang lebih 

lama untuk menilai tingkat protektif hati terhadap obat yang menyebabkan 

hepatotoksik. 

3. Identifikasi senyawa aktif yang terkandung dalam biji mahoni (Swietenia 

mahagoni Jacq) sangat diperlukan untuk mengetahui senyawa mana yang 

berefek dalam penurunan kadar ALT. 

4. Perlu dilakukan uji ketoksikan untuk menilai seberapa tingkat keamanan ekstrak 

biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq). 
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