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UJI EFEK EKSTRAK ETANOL 70% DAUN BINAHONG (Anredera 

cordifolia (Tenore.) Steen) TERHADAP KADAR ALT (Alanin 

aminotransferase) PADA TIKUS JANTAN GALUR WISTAR (Rattus 

norvegicus) YANG DIINDUKSI DENGAN PARASETAMOL 

Sasminto, Retno S, Sulistyani 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Abstrak 

Latar Belakang : Daun binahong (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen) 

merupakan tanaman yang mempunyai efek hepatoprotektor, salah satu senyawa 

yang mempunyai efek hepatoprotektor adalah flavonoid khususnya kuersetin. 

Mekanisme kerjanya adalah  sebagai antioksidan alami dengan menghambat lipid 

peroksidase serta mampu melindungi mekanisme pertahanan antioksidan dengan 

meningkatkan absorbsi vitamin C sehingga dapat mencegah kerusakan atau 

nekrosis hati. 

Tujuan penelitian : Mengetahui efek ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia 

(Tenore.) Steen) terhadap kadar ALT pada tikus jantan galur Wistar (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi dengan parasetamol. 

Metode penelitian : Menggunakan metode uji hepatoprotektor dengan rancangan 

penelitian pre and post test control group design. Hewan uji yang digunakan 

sebanyak  25 ekor tikus putih jantan galur Wistar yang dibagi dalam lima 

kelompok perlakuan , kelompok kontrol I : diberikan ekstrak daun Binahong 50 

mg/200g tikus selama 12 hari, kelompok kontrol II : diberikan parasetamol 1440 

mg/200g tikus pada hari ke 11 dan 12, kelompok perlakuan I, II dan III: diberikan 

ekstrak daun Binahong  dengan dosis berturut-turut 25 mg/200g tikus, 50 

mg/200g tikus dan 100 mg/200g tikus selama 12 hari dan diberi parasetamol 1440 

mg/200g tikus pada hari ke 11 dan 12. 

Hasil penelitian : Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis kelompok akhir tikus  

diperoleh nilai probabilitas signifikan (p) = 0,045 dengan demikian p <0,05 maka 

pada lima kelompok tersebut minimal terdapat satu kelompok yang berbeda 

secara bermakna. kemudian dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk 

mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil K1:K2 = 0,009, 

K2:P1 = 0,537, K2:P2 = 0,528, K2:P3 = 0, 219. Dengan demikian pada kelompok 

perlakuan p >0,05. 

Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun 

Binahong, dosis 25 mg/200g tikus, 50 mg/200g tikus, 100mg/200g tikus tidak 

dapat menghambat peningkatan kadar ALT pada tikus jantan galur Wistar yang 

diinduksi dengan parasetamol 

Kata Kunci : Ekstrak, daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen), 

ALT 



THE EFFICACY TEST OF ETHANOL70% OF BINAHONG LEAF 

EXTRACT (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen)  TO ALT (Alanine 

aminotransferase) LEVEL IN PARASETAMOL-INDUCED WHITE RATS 

MALE WISTAR STRAIN (Rattus norvegicus) 

Sasminto, Retno S, Sulistyani 

Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta 

Abstract 

Background: Binahong Leaves (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen) is a plant 

that has the effect of hepatoprotector, one of the compounds that have the effect of 

flavonoids especially quercetin is hepatoprotektor. The work is as natural 

antioxidants to inhibit lipid peroxidation and antioxidant defense protect to 

mechanisms with the increasing absorbs vitamin C so as to prevent damage or 

liver necrosis. 

Research Goals: To know the effect of binahong leaf extract (Anredera 

cordifolia (Tenore.) Steen) for ALT levels in parasetamol-induced white male rats 

wistar strain (Rattus norvegicus). 

Research methods: Using the test methods research design hepatoprotektor with 

pre and post test control group design. Animal testing is used by 25 white male 

rats Wistar were divided into five treatment groups, the control group I: given 

binahong leaf extract 50 mg/200g rats for 12 days, the control group II: given 

paracetamol 1440 mg/200g rats  on day 11 and 12, the treatment group I, II and 

III: binahong leaf extract given at a dose of 25 mg/200g rats, 50 mg and 100 

mg/200g rats for 12 days and given paracetamol 1440 mg/200g rats at days 11 and 

12. 

The Results: Based on the results obtained by the end of the Kruskal-Wallis test 

significant probability value (p) = 0.045 thus p <0.05 and then at least five groups 

are the groups that differ significantly. followed by Mann-Whitney test to compare 

each group and the results obtained K1: K2 = 0. 009, K2: P1 = 0. 537, K2: P2 = 0. 

528, K2: P3 = 0, 219. Thus the treatment group p> 0.05 

Conclusion: The results showed that 70% ethanol extract of the binahong leaves, 

25 mg/200g rats, 50 mg/200g rats, 100 mg/200g rats can not inhibit an increase of 

in ALT levels in male Wistar rats induced with paracetamol 

Keyword : Extracts, binahong leaves (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen), ALT 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

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

kurang lebih 25% berat orang dewasa. Hati menempati sebagian besar kuadran 

kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang 

sangat kompleks (Amirudin, 2009).  Fungsi hati antara lain sebagai penyaring dan 

penyimpanan darah, pembentukan empedu, pembentukan faktor koagulasi, 

penyimpanan vitamin dan besi, dan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, 

hormon, dan zat kimia asing (Guyton & Hall, 2007). Sebagai organ yang 

berfungsi untuk pusat metabolisme tubuh, hati sangat rentan terhadap paparan zat 

kimia yang bersifat toksik. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan hati.  Zat 

kimia dapat besasal dari obat-obatan yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat. 

Salah satu contoh obat yang dapat menimbulkan kerusakan hati adalah 

parasetamol. 

Parasetamol (Asetaminofen) merupakan metabolit fenasetin dengan efek 

analgesik dan antipiretik yang sama. Dosis terapeutik parasetamol sebagai 

analgesik dan antipiretik adalah 500-650 mg. Sementara dosis toksiknya adalah 

antara 15-25 gram. Dosis yang tinggi pada pemberian parasetamol dapat 

mengakibatkan  nekrosis pada hati. Hepatoksisitas dapat terjadi pada pemberian 

obat dosis tunggal 10-15 g (200-250 mg/kg BB) parasetamol (Wilmana & Gan, 

2007). Kerusakan ini terjadi akibat meningkatnya akumulasi metabolit 

hepatotoksik N-acetyl-p-benzoquinone imine (NABQI) yang dihasilkan dalam 

biotransformasi parasetamol. Akibatnya metabolit reaktif NABQI akan berikatan 

dengan cystein group protein membentuk acetaminophen protein adducs baik 

dengan enzim maupun peotein dalam sel dan dalam mitokondria, sehingga terjadi 

gangguan fungsi dan pada akhirnya terjadi kerusakan sel pada hati (Jawi et al., 

2008). 

Kerusakan hati terbesar dapat berupa nekrosis hati. Selain itu kerusakan 

pada hati juga ditandai dengan peningkatan jaringan peroksidasi lipid dan 

penurunan dari level glutation (GSH). Serta dapat ditandai dengan meningkatnya 

beberapa penanda biokimia seperti AST (Asparatade aminotransferase), ALT 

(Alanin amoinotransferase), trigliserid, kolesterol, bilirubin dan alkalin fosfatase 

(Maheswari et al., 2008).  

Penggunaan obat herbal akhir-akhir ini sangat populer (Adeneye & 

Adewale, 2009). Salah satu kandungan yang berfungsi sebagai hepatoprotektor 

adalah antioksidan. Banyak tanaman yang ada di  sekeliling kita yang bisa 

dimanfaatkan sebagai hepatoprotektor.  Salah satu contoh  yaitu  tanaman 

binahong (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen) (Orbayinah, 2008). 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur’an surat Asy-

syu’araa ayat 7 berikut ini : 



               

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, Berapakah banyaknya kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Q.S. Asy-

syu’araa:7) 

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menumbuhkan 

berbagai macam tumbuhan yang baik.  

Binahong termasuk dalam family Basellaceae merupakan salah satu 

tanaman obat yang mempunyai potensi besar ke depan untuk diteliti.  Tanaman ini 

sebenarnya berasal dari Cina dan menyebar ke Asia Tenggara (Manoi, 2009). 

Daun binahong memproduksi bermacam-macam senyawa kimia untuk 

tujuan tertentu. Senyawa kimia ini lebih sering digunakan untuk bersaing dengan 

mahluk hidup lain. Senyawa ini disebut dengan metabolit sekunder. Dari hasil 

penelitian Universitas Gajah Mada, dinyatakan bahwa pada kultur in vitro daun 

binahong mengandung senyawa aktif flavonoid, alkaloid, terpenoid dan saponin. 

Flavonoid dapat berperan langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi 

dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus (Manoi, 2009). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Orbayinah (2008) jus daun binahong dosis tunggal sebesar 

329,21 mg yang diberikan selama 12 hari lewat oral mampu memberikan efek 

hepatoprotektor pada tikus yang diinduksi dengan karbon tetraklorida. 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat (Waji & Sugrani, 2009). 

Flavonoid diduga berpengaruh dalam menghambat kerusakan hepar dengan cara 

mengikat radikal bebas sebagai antioksidan, sehingga dampaknya pada hati 

berkurang (Handoko, 2005). Tidak menutup kemungkinan senyawa flavonoid 

yang terkandung dalam daun binahong juga dapat mengikat radikal bebas 

sehingga dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor.  

Untuk membuktikan hal di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui efek ekstrak daun binahong terhadap kadar ALT pada tikus jantan 

galur Wistar yang diinduksi dengan parasetamol. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efek ekstrak daun binahong terhadap kadar ALT pada tikus jantan galur  Wistar 

yang diinduksi dengan  parasetamol 

LANDASAN TEORI 

Hati, liver, atau hepar  adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 

1,2-1,8 kg atau kurang lebih 25% berat badan orang dewasa yang menempati 

sebagian besar kuadran kanan atas abdomen. Hati merupakan pusat metabolisme 

tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks (Amirudin,  2009). Hati memiliki 



peranan metabolisme yang cukup besar, meliputi metabolisme karbohidrat, 

metabolisme lemak dan metabolisme protein. 

Binahong mempunyai nama latin Anredera cordifolia (Tenore.) Steen. 

Tanaman ini sebenarnya berasal dari dataran Cina dengan nama Dheng shan chi. 

(Manoi, 2009). Binahong merupakan tanaman menjalar dan bersifat prenial 

(berumur lama), panjang dapat mencapai 5m. Batang lunak, berbentuk silindris. 

Daun tunggal bentuk jantung, panjang 5-10 cm, lebar 3-7 cm, bisa dimakan, 

bunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun, 

Akar berbentuk rimpang, berdaging lunak (Manoi, 2009). Daun binahong 

diketahui mempunyai kandungan asam oleanolik, yang mempunyai sifat khas 

sebagai anti inflamasi dan bisa mengurangi rasa nyeri pada luka bakar (Suwarno, 

2010). Pada kultur in vitro di dalam daun binahong juga terkandung senyawa aktif  

flavonoid, alkaloid, terapenoid dan saponin (Manoi, 2009).  

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan 

kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% atau lebih, tidak beracun, netral, 

absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan 

dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. 

Induksi hepatotoksisitas oleh parasetamol. Parasetamol umumnya sebagai 

agen antipiretik yang  mana aman dengan dosis terapi, namun bisa juga 

menjadikan nekrosis pada hati manusia, tikus  dan mencit dengan dosis toksik 

(Gutierrez & Navarrow,  2007). Dosis toksik terjadi bila pemakaian lebih dari 160 

mg/kg BB/hari. 

Kerusakan hati ditandai dengan nekrosis selular, peningkatan jaringan 

peroksidasi lipid dan penurunan dari lefel GSH. Serta dapat ditandai dengan 

meningkatnya beberapa penanda biokimia seperti AST, ALT, trigliserid, 

kolesterol, bilirubin dan alkalin fosfatase (Maheswari et al., 2008). 

 

METODE 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 Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah daun binahong yang diperoleh dari Desa 

Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 



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 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi Tanaman 

1b, 2b, 3b, 4b, 6b, 7b, 9a, 41b, 42b, 43b, 54b, 59b, 61b, 62b, 63a, 64b, 

………………….  Familia : Basellaceae 

1b, ………………  Genus : Anredera 

1a, ………………  Spesies : Anredera cordifolia (Tenore.) Steen. 

(Steenis, 2005 ; Tjitrosoepomo, 2007) 

Hasil Penelitian 

1. Rendemen 

 Rendemen dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara simplisia 

(daun binahong) dengan ekstrak. 1 g daun binahong kering = 0,227 g ekstrak 

kental. 

2. Hasil uji efek hepatoprotektor 

 

Grafik 1. Data rata-rata kelompok pretest dan posttest. 
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3. Hasil analisis statistik 

a. Uji distribusi data 

Uji distribusi data dilakukan pada kelima kelompok akhir dengan 

menggunakan uji Shaphiro-Wilk. Nilai p = 0.873. karena p > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa distribusi data yang ada normal.  

b. Hasil uji Tes of Homogenecity of Variance 

  Hasil uji Tes of Homogenecity of Variance pada Levene tes 

didapatkan nilai p = 0.036 ( p <0.05), maka dapat disimpulkan bahwa 

varian dari data yang ada tidak  homogen. Karena variansi data tidak sama 

maka tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan uji Anova. 

c. Hasil uji Kruskal-Wallis 

Hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai p = 0,045 (p <0,05), maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa paling tidak terdapat satu perbedaan 

kadar ALT akhir antar kelompok. 

 

d. Hasil uji Mann-Whitney 

Tabel 4. Hasil uji Mann-Whitney kelompok akhir tikus 

Kelompok P Keterangan 

K1 –  K2 0.009 Berbeda signifikan 

K2 – P1 0.537 Tidak berbeda 

K2 – P2 0.528 Tidak berbeda 

K2 – P3 0.219 Tidak berbeda 

KI – P1 0.014 Berbeda signifikan 

K1 – P2 0.175 Tidak bebeda 

K1 – P3 0.050 Tidak berbeda 

P1 – P2 0.327 Tidak berbeda 

P1 – P3 0.386 Tidak berbeda 

P2 – P3 0.176 Tidak berbeda 

 

Keterangan : 

K1 = Kelompok kontrol I (Ekstrak dosis 50 mg/200gr tikus) 

K2 = Kelompok kontrol II ( Parasetamol) 

P1 = Kelompok perlakuan I 

P2 = Kelompok perlakuan II 

P3 = Kelompok perlakuan III 

 

Pembahasan 

Pengamatan pada penelitian ini adalah pengaruh pemberian ekstrak daun 

binahong sebagai hepatoprotektor terhadap hati tikus yang diinduksi dengan 

parasetamol.  

Parasetamol merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik yang 

sama dan telah digunakan sejak tahun 1893 (Wilmana & Gan, 2007). Penelitian 

ini menggunakan induksi parasetamol, hal ini karena pemberian parasetamol dosis 



toksik dapat menyebabkan kerusakan atau nekrosis pada hati manusia, tikus, dan 

mencit (Gutierrez & Navarrow,  2007). 

Pada penelitian yang sebenarnya tikus dikelompokan menjadi lima 

kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol I, kelompok kontrol II dan 

kelompok perlakuan ( perlakuan I, II dan III).  Pada grafik 1 dapat dilihat jumlah 

rata-rata perbandingan kadar ALT pada saat tikus sebelum diberi perlakuan dan 

tikus setelah diberi perlakuan. ALT merupakan kadar enzim utama yang akan 

terjadi peningkatan jika jaringan tubuh atau sel mengalami nekrosis (Dalimartha, 

2004). Kelompok kontrol II tejadi peningkatan kadar ALT karena tikus diberi 

parasetamol dosis toksik pada hari ke 11 dan ke 12. Pada penelitian ini dosis 

toksik yang diberikan ke hewan uji adalah 1440 mg/200g tikus. Dosis ini 

didapatkan dari perhitungan konversi dari dosis toksik manusia (70g) ke tikus 

(200g). Pada orang dewasa, hepatotoksisitas dapat terjadi setelah penggunaan 

parasetamol dosis tunggal sebesar 10g sampai 15g (150mg/kg sampai 250 mg/kg) 

(Goodman & Gillman, 2007).  Dalam perhitungan hasil konversi dari 10gr 

manusia (70 g) ke tikus (200 g) adalah 180 mg/ 200g tikus. Karena belum ada 

peningkatan yang bermakna pada kadar ALT, maka dosis dinaikan kelipatan dua 

kalinya sampai 1440 mg/ 200g tikus. Pada dosis 1440 mg/200g tikus sudah bisa 

menimbulkan kerusakan pada hati tikus, yang ditandai dengan peningkatan dari 

kadar ALT.   

Parasetamol yang diberikan pada kelompok kontrol II menyebabkan sel 

kehilangan fungsi atau aktifitasnya bahkan terjadi kematian sel dan lisis (Jawi et 

al., 2008). Hal ini terjadi karena parasetamol mengandung radikal bebas yang 

berpotensi dasar untuk merusak sel.  Sedangkan pada kelompok perlakuan I, II 

dan III selain diberi parasetamol juga diberikan ekstrak daun Binahong, 

dimaksudkan  dapat mengurangi dampak negatif dari radikal bebas tersebut. Pada 

penelitian ini kelompok perlakuan I, kelompok perlakuan II dan kelompok 

perlakuan III menunjukan nilai kadar ALT akhir (setelah diberi perlakuan) yang 

lebih tinggi dari kelompok kontrol II, artinya  ekstrak daun binahong pada 

penelitian ini tidak dapat menghambat peningkatan kadar ALT setelah diinduksi 

parasetamol. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Orbayinah (2004) yang mengatakan bahwa daun Binahong dapat berfungsi 

sebagai hepatoprotektor. Perbedaan ini mungkin dapat terjadi karena bedanya 

cairan penyari yang dipakai dalam penelitian ini. Orbayinah (2004) dalam 

penelitianya menggunakan metode ekstraksi dengan infusa. Insfusa merupakan 

suatu metode ekstraksi dengan menggunakan air sebagai cairan pelarutnya. Pada 

penelitian ini cairan penyari yang dipakai adalah etanol 70 % yang bersifat semi 

polar, karena peneliti belum tahu zat aktif apa yang paling berpotensi sebagai 

hepatoprotektor. Artinya pada penggunaan etanol 70 % sebagai penyari, semua 

zat aktif dari daun binahong yang bersifat polar dan non polar dapat tersari 

semuanya. Akibatnya senyawa yang tidak berpotensi sebagai hepatoprotektor juga 

ikut tersari, senyawa inilah yang dapat menimbulkan bias dalam penelitian ini. 

Selain itu senyawa aktifnya juga kurang bisa tersari secara maksimal.  Sehingga 

hasilnya dalam penelitian ini ekstrak daun binahong dengan metode ekstraksi 

maserasi menggunakan cairan penyari etanol 70% kurang mampu menghambat 

kenaikan kadar ALT setelah diinduksi dengan parasetamol . 



Pada kelompok kontrol I nilai kadar ALT akhirnya lebih rendah dari 

kelompok kontrol II. hal ini membuktikan bahwa pemberian ekstrak daun 

binahong terhadap tikus tidak membuat kerusakan atau nekrosis pada 

hepatoseluler tikus. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik penyarian maserasi dengan 

penyari etanol 70 % yang bersifat semipolar dimaksudkan sebagai cara untuk 

menarik zat-zat yang bersifat polar dan non polar yang terkandung dalam daun 

binahong. Menurut penelitian Waji ( 2009), di dalam daun binahong terkandung 

senyawa flavanoid yang berfungsi sebagai anti oksidan kuat. Sawi dan Sleem 

(2010)  dalam penelitianya juga menyebutkan bahwa flavanoid khususnya 

kuersetin mampu bertindak sebagai hepatoprotektor, sehingga dapat menghambat 

proses kerusakan hati. 

Data hasil perhitungan dianalisis dengan menggunakan software program 

SPSS versi 17 for windows. Pada analisis data ALT awal didapatkan hasil uji 

Anova dengan nilai P = 0,115 (P > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data 

pada pengukuran ALT awal tidak memiliki perbedaan yang bermakna antar 

kelompoknya, sehingga yang digunakan hanya data akhir. Kelompok kontrol II 

digunakan sebagai pembanding karena pada analisis data pada kelompok 

parasetamol  pretest dan posttest menunjukkan perbedaan yang bermakna yaitu P 

= 0,000 (P < 0,05).  Data akhir dari ke lima kelompok didapatkan bahwa data 

berdistribusi normal dengan nilai p = >0.05. Selanjutnya di uji homogenitas 

varianya, dengan menggunakan taraf kepercayaan 95% dengan nilai p > 0.05 

Levene tes menunjukan p = 0.036, dengan demikian variansi data yang ada tidak 

homogen  sehingga syarat untuk melakukan uji Anova tidak terpenuhi terpenuhi. 

Uji statistik dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Pada uji 

Kruskal-Wallis diperoleh nilai p = 0.045, karena nilai p < 0.05 maka artinya 

minimal terdapat satu kelompok yang memiliki kadar ALT akhir yang berbeda 

dari kelompok yang lain. Selanjutnya dilakukan Uji Mann-Whitney untuk 

mengetahui kelompok mana yang mengalami perbedaan secara bermakna. 

Tabel 4 menunjukan hasil dari uji Mann-Whitney.  Dari uji tersebut 

didapatkan antara kelompok kontrol I dan kelompok kontrol II terdapat perbedaan 

yang bermakna dengan nilai p <0.05. hal ini membuktikan bahwa ekstrak daun 

Binahong tidak menyebabkan kerusakan atau nekrosis hati, yang di tandai dengan 

meningkatnya kadar ALT yang merupakan indikator pada kerusakan hati 

(Dalimartha, 2004). Pada kelompok perlakuan I, perlakuan II dan perlakuan III 

dengan Kelompok kontrol II tidak menunjukan adanya perbedaan secara 

bermakna ( p > 0.05).  

Hasil analisis data menunjukan tidak ada perbedaan kadar ALT  yang 

bermakna antara ke tiga kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol II. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Orbayinah 

(2004) yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang bermakna pada  pemberian 

dosis tunggal jus daun Binahong sebesar 329,21 mg sebagai hepatoprotektor 

setelah diinduksi parasetamol. Perbedaan hasil ini mungkin karena bedanya cairan 



penyari yang digunakan dan kurang bervariasinya dosis pemberian ekstrak daun 

Binahong. Selain itu juga dapat disebabkan karena variasi biologis tikus jantan 

galur Wistar yang berbeda pada setiap tikus yang  dipakai dalam penelitian 

(Rakhmah & Wijoyo, 2007). Menurut Dufour (2000), bahwa hasil laboratorium 

pengukuran ALT juga dapat meningkat, yang disebabkan karena terjadinya 

hemolisis pada sampel. Jika sampai terjadi hemolisis maka pengukuran sampel 

akan cenderung meningkat dan tergantung dari cara pengambilan sampel. Pada 

penelitian ini diambil dengan cara yang benar yaitu pengambilan sampel tidak 

menyentuh dinding tabung eppendorf, tetapi dari perjalanan pengukuran sampel 

yang jaraknya lumayan jauh juga dapat menyebabkan terjadinya hemolisis. 

Kelemahan dari penelitian ini adalah belum diketahuinya secara pasti 

mekanisme penghambatan kenaikan kadar ALT tikus yang diinduksi dengan 

parasetamol serta senyawa aktif yang berperan sebagai hepatoprotektor dalam 

ekstrak etanol 70 % daun binahong, belum diketahui pasti kelompok atau jenis 

senyawa yang memiliki aktifitas sebagai hepatoprotektor pada daun Binahong dan 

jauhnya jarak laboratorium tempat pengukuran kadar ALT . Selain itu, jumlah 

sampel yang ada juga menjadi kelemahan pada penelitian ini. Menurut 

perhitungan dengan rumus Frederer didapatkan tiap kelompok minimal harus ada 

lima ekor tikus. Setiap kelompok sudah diberi satu cadangan tikus sehingga tiap 

kelompok tikusnya berjumlah enam.  Pada penelitian ini ada beberapa tikus yang 

mati saat diberi perlakuan, kelompok kontrol I mati satu, kelompok kontrol II mati 

satu, kelompok perlakuan I mati dua, kelompok perlakuan II mati satu dan 

kelompok perlakuan III mati dua. Hal ini mungkin disebabkan karena daya tahan 

tubuh tikus yang menurun saat penelitian berlangsung. Jumlah sampel yang 

berbeda tiap kelompok tersebut kurang memenuhi syarat penelitian. Jumlah 

sampel yang sedikit mempengaruhi uji statistik, yaitu uji statistik cenderung tidak 

bermakna (Sumardi & Wijayahadi, 2010). 

 Tidak terdapatnya perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan 

(perlakuan I, II dan III) terhadap kelompok kontrol II menunjukan bahwa ekstrak 

etanol 70% daun Binahong tidak dapat menghambat terhadap kenaikan kadar 

ALT pascainduksi parasetamol. Pada kelompok kontrol I dan kelompok kontrol II 

kadar ALT akhirnya terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok tersebut, 

sehingga dapat diartikan bahwa daun binahong terbukti aman tidak menimbulkan 

kerusakan atau nekrosis pada hati.  

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pemberian ekstrak etanol 70% daun binahong dosis 25 mg/200g tikus, 

50mg/200g tikus dan 100 mg/200g tikus tidak dapat menghambat peningkatan 

kadar ALT pada tikus jantan galur  Wistar yang diinduksi dengan  parasetamol. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  mengenai pengaruh pemberian 

ekstrak daun Binahong terhadap enzim-enzim hepar yang lain 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  dengan menggunakan dosis yang 

lebih tinggi dan bentuk penyarian ekstrak yang lebih bervariasi. 

3. Perlu dilakukan identifikasi senyawa aktif dari daun Binahong (Anredera 

cordifolia (Tenore.) Steen) yang dapat mempunyai efek untuk 

hepatoprotektor. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  mengenai pengaruh pemberian 

ekstrak daun Binahong terhadap hepatoprotektor dengan deteksi parameter 

kerusakan hati yang lain, yaitu dengan  melihat histopatologi hepar. 
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