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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETIL ASETAT BUAH 

MENGKUDU (Morinda citrifolia L.) TERHADAP KADAR ALT (alanin 

amino transaminase) PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) GALUR 

WISTAR YANG DIINDUKSI DENGAN ASETAMINOFEN 
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Latar belakang: Mengkudu merupakan tanaman obat yang cukup potensial untuk 

dikembangkan. Hampir semua bagian tanaman dapat digunakan sebagai obat-

obatan. Salah satu kandungan kimia pada buah mengkudu adalah flavonoid. 

Flavonoid merupakan antioksidan yang potensial sehingga bisa digunakan sebagai 

hepatoprotektor. 

 

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak 

buah mengkudu (Morinda citrifolia) berpengaruh terhadap kadar ALT hepar tikus 

yang diinduksi dengan asetaminofen. 

 

Metode: penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan 

rancangan penelitian  pre and post test control group design. 

 

Hasil: Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil pada kelompok perlakuan 

I (dosis 9 mg/200grBB) dan perlakuan II (dosis 18 mg/200grBB) tidak terdapat 

penurunan kadar ALT. Pada uji Mann-Whitney didapatkan pada perlakuan I 

dibandingkan dengan kontrol II (dosis toksik asetaminofen) nilai p = 0,209 

sehingga tidak didapatkan perbedaan yang signifikan karena nilai p > 0,05. Pada 

perlakuan II dibandingkan dengan kontrol II didapatkan nilai p = 0,219 sehingga 

tidak didapatkan perbedaan yang signifikan karena nilai p > 0,05. Pada kelompok 

perlakuan III (dosis 36 mg/200grBB) terdapat penurunan kadar ALT. 

Dibandingkan dengan kontrol II nilai p = 0,024 sehingga terdapat perbedaan yang 

signifikan karena nilai p < 0,05. 
 

Kesimpulan: Pemberian ekstrak etil asetat buah mengkudu (Morinda citrifolia L) 

mampu menghambat kenaikan kadar ALT (Alanin Aminotransferase) tikus putih 

yang diinduksi asetaminofen dengan dosis 36 mg/200grBB. 

 

Kata kunci: Mengkudu, hepatoprotektor, ALT 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT GIVING OF ETHYL ACETATE EXTRACT MENGKUDU 

FRUIT (Morinda citrifolia L.) ON LEVELS OF ALT (alanine amino 

transaminase) IN WHITE RATS (Rattus norvegicus) WISTAR INDUCED 

BY ACETAMINOPHEN 
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Background: Mengkudu is a medicinal plant that has good potential to be 

developed. Almost all parts of the plant can be used as drugs. One of the chemical 

constituents in noni fruit is a flavonoid. Flavonoids are antioxidants that can 

potentially be used as hepatoprotektor. 

 

Purpose: The purpose of this study was to determine whether the extract of 

Mengkudu fruit (Morinda Citrifolia) effect on the levels of ALT liver white rats 

induced by acetaminophen. 

 

Methods: The study was an experimental laboratory with research design pre and 

post test with control group design.  

 

Results: From the research conducted results obtained in the treatment group I 

(dose 9 mg/200grBW) and treatment II (dose 18 mg/200grBW) there is no 

reduction in ALT levels. In the Mann-Whitney test was found in the treatment I 

compared to the control II (toxic dose of acetaminophen) value of p = 0.209 so it 

is not found significant differences because the value of p> 0.05. In the treatment 

II compared with control II obtained p-value = 0.219 so do not get a significant 

difference because the value of p> 0.05. In the treatment group III (dose 36 

mg/200grBW) contained decreased levels of ALT. Compared with controls II p = 

0.024, so there is a significant difference because the value of p <0.05. 

 

Conclusions: Provision of noni fruit extract (Morinda Citrifolia L) have effect to 

decreas levels of ALT (Alanine Aminotransferase) in the liver of white rats 

induced by acetaminophen dosage 36 mg/200grBW. 

 

Keywords: Mengkudu, hepatoprotektor, ALT 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 
Sejak jaman dahulu, manusia sangat mengandalkan lingkungan sekitarnya 

untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk makan, tempat berteduh, 

pakaian, termasuk untuk obat. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan 

menggunakan tanaman berkhasiat sebagai salah satu upaya menanggulangi 

masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasarkan 

pada pengalamanan dan keterampilan yang secara turun temurun telah diwariskan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya (Lusia, 2006). 

Obat-obatan herbal pada umumnya lebih aman daripada obat modern. Hal 

ini disebabkan oleh sedikitnya efek samping yang ditimbulkan obat-obatan herbal 

daripada obat modern. Efek samping dari obat herbal dapat dikurangi dengan cara 

dosis yang digunakan tepat dan akurat, cara penggunaan yang tepat, menganalisa 

informasi yang tepat dan tanpa menyalahgunakan dari obat herbal itu sendiri 

(Lusia, 2006). 

Indonesia  memiliki  banyak  tanaman  yang  berpotensi  sebagai  tanaman 

obat, hal  ini  tidak bisa dilepas dari sumber daya alam  Indonesia. Allah 

menciptakan  semua yang ada di dunia  ini  tidaklah  sia-sia. Makhluk hidup 

(hewan, tumbuhan dan lain-lain) semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia jika 

manusia itu berfikir.  

Allah telah menjelaskannya dalam surat an Nahl 11:.  

                               

             

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 

zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

memikirkan.” 

Morinda citrifolia dikenal sebagai Noni India atau India murbei atau yang 

lebih dikenal dengan mengkudu adalah pohon kecil hijau yang mempunyai bunga 

dan berbuah sepanjang tahun. Tumbuhan ini adalah  keluarga Rubiaceae, dan 

tumbuh di daerah tropis (Wang et al., 2007). 

Buah dari pohon ini memiliki sejarah penggunaan sebagai obat herbal di 

Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara. Buah ini  adalah unit farmasi terbesar di 

alam semesta karena memiliki lebih dari  150 nutrisi, beberapa vitamin, mineral, 

nutrisi makro dan mikro yang membantu tubuh dengan berbagai cara mulai 

tingkat sel hingga ke tingkat organ. Buah ini juga penting karena memiliki 

berbagai potensi terapi seperti anti-bakteri, anti-virus, anti-tumor, anti cacingan, 

analgesik, anti-hipertensi, anti-inflamasi dan mempunyai efek meningkatkan 

kekebalan tubuh (Wang et al., 2007). 

Dilaporkan oleh Stadlbauer et al. (2005), bahwa terjadi dua kasus 

hepatotoksisitas setelah mengkonsumsi jus buah mengkudu, akan tetapi 

dilaporkan oleh West et al. (2006), bahwa jus buah mengkudu tidak menyebabkan 

terjadinya hepatotoksisitas. 

Dalam upaya pengembangan  buah mengkudu (Morinda citrifolia) 

menjadi salah satu obat tradisional  yang aman digunakan pada manusia, maka 



perlu  dilakukan serangkaian uji. Salah satu uji yang dilakukan  adalah 

mengetahui bagaimana pengaruh penggunaannya terhadap fungsi hati. Pada 

penelitian sebelumnya didapatkan dosis hepatoprotektif ekstrak buah mengkudu 

pada tikus adalah 9 mg/ 200grBB (Masruroh, 2009). 

Hati dianggap sebagai salah satu organ paling vital yang berfungsi sebagai 

pusat metabolisme nutrisi seperti karbohidrat, protein dan lipid dan ekskresi 

metabolit limbah. Selain itu, hati juga menangani metabolisme dan ekskresi obat 

dari tubuh sehingga memberikan perlindungan terhadap zat asing dengan 

detoksifikasi kemudian menghilangkan mereka (Phaneendra, 2011). 

Penyakit hati telah menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan 

mortallitas pada manusia dan hewan di seluruh dunia dan hepatotoksisitas karena 

obat tampaknya merupakan faktor yang paling umum memberikan kontribusi. 

Penggunaan solusi alami untuk pengobatan penyakit hati memiliki sejarah 

panjang dan tanaman obat masih digunakan semua dunia dalam satu bentuk atau 

yang lain untuk tujuan ini (Sharma, 2009). 

Asetaminofen atau parasetamol merupakan metabolit fenasetin dengan 

efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1893. Efek 

hepatotoksik pada asetaminofen dapat terjadi pada pemberian dosis tunggal 10-15 

gram (200-250 mg/kgBB) (Wilmana, 2009). 

Transaminase adalah sekelompok enzim yang bekerja sebagai 

biokatalisator dalam proses pemindahan gugusan amino antara suatu asam alfa 

amino dengan asam alfa keto. Alanin amino transaminase (ALT) atau  Serum 

Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) dan Aspartat amino transaminase (AST) 

atau  Serum Oxaloacetic Transaminase (SGOT) terdapat dalam jumlah besar di 

hepatosit. Serum transaminase adalah indikator yang peka pada kerusakan sel-sel 

hati. SGOT atau AST adalah enzim sitosolik, sedangkan SGPT atau ALT adalah 

enzim mikrosomal, kenaikan enzim-enzim tersebut meliputi kerusakan sel-sel hati 

oleh virus, obat-obatan atau toksin, tetapi hanya ALT yang spesifik (Edijanti dkk., 

2009). 

Beberapa manfaat buah mengkudu berdasarkan penelitian yang sudah ada 

antara lain mengobati penyakit degeneratif seperti kanker, tumor, dan diabetes. 

Bisa juga mengobati berbagai jenis penyakit seperti tekanan darah tinggi, radang 

ginjal, disentri, liver, dan cacingan (Cristina, 2005).. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak 

buah mengkudu (Morinda citrifolia) berpengaruh terhadap kadar ALT hepar tikus 

yang diinduksi dengan asetaminofen. 

 

METODE PENELITIAN 
Rancangan penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik 

dengan rancangan penelitian  pre and post test control group design. Penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Subjek penelitian ini adalah buah mengkudu (Morinda 

citrifolia L.) yang diperoleh dari daerah Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur pada 

bulan September 2012. Hewan uji adalah tikus jantan dengan galur Wistar 

(Rattusnorvegicus) dengan berat badan 200-250 g dan berumur ± 3-4 bulan. Tikus 

diperoleh dari Laboratorium Farmakologi Universitas Surakarta dengan bahan 



makanan adalah pelet. Pengambilan sampel sebanyak 30 ekor, dilakukan secara 

purposive sampling yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.  

Penentuan besar sampel tiap kelompok dihitung berdasarkan rumus 

Federer, dimana (t) merupakan jumlah ulangan tiap perlakuan dan (n) adalah 

jumlah perlakuan. Rumus yang digunakan adalah (n-1) (t-1) > 15. Jumlah sampel 

yang digunakan penulis minimal 5 ekor tikus per-kelompok. Selama penelitian 

kemungkinan tikus mengalami kematian dan sakit cukup besar sehingga jumlah 

sampel ditambah satu ekor. Jadi penulis menggunakan 6 ekor tikus per-kelompok. 

 

CARA KERJA 
Langkah I: Tikus percobaan diadaptasikan terlebih dahulu selama 3. 

Langkah II: 30 ekor tikus dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I sebagai kontrol 

positif. Kelompok II sebagai kontrol negatif. Kelompok III, IV, V adalah sebagai 

kelompok perlakuan. Langkah III: Pengkuran kadar ALT yang pertama. Langkah 

IV: Membuat ekstrak buah mengkudu. Langkah V: Pemberian ekstrak buah 

mengkudu (hari 1-12). Langkah VI: Pemberian asetaminofen dosis toksik (hari 

11-12). Langkah VII: Pengukuran kadar ALT (hari 13). 

 

HASIL PENELITIAN 
Determinasi tanaman 

Determinasi tanaman dilakukan untuk identifikasi tanaman sehingga 

menghindari kesalahan dalam pengambilan tanaman. Kebenaran tanaman 

merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian farmakologis 

terhadap tanaman tersebut. Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Hasil determinasi tanaman mengkudu adalah sebagai berikut: 

1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 16a, 239b, 243b, 244b, 

248b, 249b, 250a, 251a, 252b, ……       Familia: Rubiaceae 

1b, 3b, 4b, 5a, …………………….        Genus: Morinda 

                     Species: Morinda citrifolia L. 

(Tjitrosoepomo, 2007; Steenis, 2005) 

 

Rendemen 

 Randemen dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara simplisia 

(buah mengkudu) dengan ekstrak 

Perhitungan: 

Berat kering bahan = 500 gr 

Hasil ekstraksi  = 25 gr 

Randemen  = 25/500 = 0,05 

Jadi 1 gr buah mengkudu kering = 0,05 gr ekstrak kental. 

 

 

 



Hasil uji orientasi dosis efek hepatoprotektor 

 

Tabel 4. Hasil uji orientasi dosis efek hepatoprotektor 

Kelompok 
Kadar ALT 

Awal (mg/dL) Akhir (mg/dL) 

Kontrol I (Parasetamol) 45 82 

Dosis Ekstrak 9 mg/ 200 gr 

tikus 
25 23 

Dosis Ekstrak 18 mg/ 200 gr 

tikus 
12 9 

 

Tabel 4 menunjukkan kadar ALT pada pengukuran awal (sebelum diberi 

perlakuan) dan akhir (setelah diberi perlakuan). Kelompok kontrol I mengalami 

peningkatan kadar ALT setelah diberi parasetamol dosis toksik. Peningkatan 

kadar parasetamol dikatakan toksik jika kadar ALT setelah diberi perlakuan 

meningkat dibawah lima kali dari kadar ALT awal (sebelum diberi perlakuan) 

(Tendean, 2009). Pada pemberian ekstrak dengan dosis 9 mg/ 200gr yang diambil 

dari penelitian sebelunya yang dilakukan oleh Masruroh (2009), tikus sudah 

mampu memproteksi fungsi hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberian 

parasetamol dosis toksik. Kemudian pada dosis 18 mg/ 200gr tikus memberikan 

hasil lebih baik dari dosis 9 mg/ 200gr tikus. 

 

Hasil uji efek hepatoprotektor 

 

Tabel 5. Hasil uji efek hepatoprotektor pada tikus jantan galur Wistar 

Kelompok 

Kadar ALT 

Awal (sebelum 

perlakuan) 

Akhir (sesudah 

perlakuan) 

Kelompok Kontrol I 

(Ekstrak dosis 18 

mg/200gr tikus) 

34 42 

22 55 

31 10 

45 23 

Kelompok kontrol II 

(Parasetamol) 

40 54 

34 57 

39 54 

33 59 

37 56 

Kelompok Perlakuan I 

(Dosis 9 mg/200gr Tikus) 

35 68 

37 60 

14 53 

24 57 

23 62 

   

   

   



Kelompok 

Kadar ALT 

Awal (sebelum 

perlakuan) 

Akhir (sesudah 

perlakuan) 

Kelompok Perlakuan II 

(Dosis 18 mg/200gr 

Tikus) 

31 51 

26 62 

23 66 

16 64 

Kelompok Perlakuan III 

(Dosis 36 mg/200gr 

Tikus) 

17 14 

26 17 

22 42 

 

 Tabel 5 menunjukkan kadar ALT awal (sebelum diberi perlakuan) dan 

akhir (setelah diberi perlakuan) pada lima kelompok: yaitu kelompok kontrol I, 

kelompok kontrol II dan kelompok perlakuan (perlakuan I, II, III). 

 

Analisis Data 

 Data hasil pengukuran kadar ALT serum darah tikus kemudian dianalisa 

menggunakan uji statistik dengan software program SPSS versi 17 for windows. 

 

Hasil analisis statistik 

a. Uji distribusi data 

   Uji distribusi data dilakukan pada kelima kelompok akhir dengan 

menggunakan uji Shaphiro-Wilk. Uji Shaphiro-Wilk digunakan untuk 

mengetahui distribusi data kelompok kecil yang kurang dari 50 sampel. 

Hasil analisa Shaphiro-Wilk didapatkan nilai p = 0,001, karena nilai p < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data tidak normal.  

b. Hasil uji Tes of Homogenecity of Variance 

   Hasil uji tes of Homogenecity of Variance pada levene test 

didapatkan nilai p = 0.001 (p < 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa varian 

data yang ada tidak homogen. 

   Karena data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen maka 

tidak dapat dilakukan uji statistik Anova, sehingga dilakukan uji statistik 

alternatifnya yaitu uji Kruskal-Wallis. 

   Data yang diuji adalah data posttest. Karena pada data pretest 

didapatkan hasil tidak berbeda bermakna. 

c. Hasil uji Kruskal-Wallis 

   Uji Kruskal-Wallis didapatkan hasil nilai p = 0.014, oleh karena 

nilai p < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat 2 kelompok 

yang memiliki perbedaan kadar ALT. Hasil perhitungan lengkap disajikan 

pada lampiran. Untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara 

bermakna dilakukan analisis Post Hoc. Alat untuk melakukan analisis Post 

Hoc untuk uji Kruskal-Wallis adalah uji Mann-Whitney. 

 

 

 

 



d. Hasil uji Mann-Whitney 

 Tabel 6. Hasil uji Mann-Whitney  

Kelompok P Keterangan 

K1 – K2 0.049 Berbeda signifikan 

K1 – P1 0.027 Berbeda signifikan 

K1 – P2 0.047 Berbeda signifikan 

K1 – P3 0.593 Tidak berbeda 

K2 – P1 0.207 Tidak berbeda 

K2 – P2 0.219 Tidak berbeda 

K2 – P3 0.024 Berbeda signifikan 

P1 – P2 0.712 Tidak berbeda 

P1 – P3 0.025 Berbeda signifikan 

P2 – P3 0.034 Berbeda signifikan 

    

  Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui signifikansi dari 

perbedaan antar dua kelompok, dan didapatkan: 

- K1 – K2, p = 0.049 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir yang 

signifikan antara kelompok kontrol 1 dan kelompok kontrol 2. 

- K1 – P1, p = 0.027 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir yang 

signifikan antara kelompok kontrol 1 dan kelompok perlakuan 1. 

- K1 – P2, p = 0.047 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir yang 

signifikan antara kelompok kontrol 1 dan kelompok perlakuan 2. 

- K1 – P3, p = 0.593 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT akhir 

yang signifikan antara kelompok kontrol 1 dan kelompok perlakuan 3. 

- K2 – P1, p = 0.207 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT akhir 

yang signifikan antara kelompok kontrol 2 dan kelompok perlakuan 1. 

- K2 – P2, p = 0.219 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT akhir 

yang signifikan antara kelompok kontrol 2 dan kelompok perlakuan 2. 

- K2 – P3, p = 0.024 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir yang 

signifikan antara kelompok kontrol 2 dan kelompok perlakuan 3. 

- P1 – P2, p = 0.712 sehingga tidak terdapat perbedaan kadar ALT akhir 

yang signifikan antara kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2. 

- P1 – P3, p = 0,025 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir yang 

signifikan antara kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 3. 

- P2 – P3, p = 0.034 sehingga terdapat perbedaan kadar ALT akhir yang 

signifikan antara kelompok perlakuan 2 dan kelompok perlakuan 3.  

 

PEMBAHASAN 
Pengamatan pada penelitian ini adalah pengaruh pemberian ekstrak buah 

mengkudu sebagai hepatoprotektor terhadap hati tikus yang diinduksi dengan 

asetaminofen/ parasetamol. 

Parasetamol juga dikenal sebagai natrium asetaminofen adalah turunan 

non-opiat sintesis p-aminofenol yang menghasilkan efek analgesia dan antipiretik 

(Margaret et al., 2012). Ini secara efektif mengurangi demam ringan dan nyeri 

sedang, dan dianggap secara umum sebagai obat yang sangat aman. Namun 



demikian, overdosis dari asetaminofen adalah penyebab umum dari kerusakan hati  

(Wallace, 2004). 

Induksi hepatotoksik dilakukan dengan pemberian asetaminofen dengan 

dosis 1440 mg/200grBB. Dosis ini diperoleh dari uji orientasi ketoksikan dari 

asetaminofen terhadap hati tikus putih dengan ditandai dengan peningkatan kadar 

ALT. Perhitungan dosis toksik asetaminofen diperoleh dari konfersi dosis toksik 

manusia. Menurut Goodman and Gillman (2007), hepatotoksisitas asetaminofen 

pada manusia terjadi jika dosis yang digunakan antara 10 gr – 15 gr (150 mg – 

250 mg/kgBB). Manifestasi klinis yang menandai kerusakan hati terjadi setelah 2-

6 hari setelah pemberian asetaminofen dosis toksik. 

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 perbedaan dosis antara masing-

masing kelompok. Ketiga dosis didapatkan dari uji orientasi, dimana didapatkan 

dosis 1 = 9 mg/200grBB, dosis 2 = 18 mg/200grBB, dosis 3 = 36 mg/200grBB. 

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 kondisi awal fungsi hepar dan dijadikan sebagai kadar ALT tanpa 

perlakuan. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik penyarian maserasi dengan 

menggunakan larutan penyari etil asetat karena bersifat non-polar. Dengan 

menggunakan larutan etil asetat diharapkan semua zat aktif yang terdapat dalam 

buah mengkudu dapat terserap semuanya yang bersifat non-polar. Menurut 

Ramamoorthy and Bono (2007), aktivitas antioksidan tertinggi, senyawa fenolik 

total, dan flavonoid tertinggi ditunjukkan oleh pelarut etil asetat. Karena pada 

buah mengkudu komponen antioksidannya banyak yang bersifat non-polar (Zin et 

al., 2002).  

Pada pengukuran ALT awal pada semua kelompok didapatkan hasil semua 

kelompok tidak terdapat perbedaan bermakna maka dilanjutkan dengan pemberian 

ekstrak buah mengkudu sesuai dosis yang ditentukan pada semua kelompok 

kecuali kelompok kontrol 2 yang baru diberikan pada hari ke 11 dan 12. Setelah 

pemberian ekstrak selama 10 hari dilanjutkan pemberian asetaminofen dan ekstrak 

selama 2 hari pada semua kelompok. 

Dalam penelitian ini kadar ALT mengalami penurunan signifikan pada 

kontrol 1 ekstrak 18 mg/200grBB dan perlakuan 3 dosis 36 mg/200grBB, selain 

itu pada analisis data Mann-Whitney pada kelompok kontrol 1 dibandingkan 

dengan kelompok kontrol 2 didapatkan nilai p = 0,049 jadi dapat dikatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan karena nilai p < 0,05. Kemudian pada 

kelompok perlakuan 3 dibandingkan dengan kelompok kontrol 2 didapatkan nila p 

= 0,024 jadi dapat dikatakan juga terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini 

sesuai dengan dengan penelitian Masruroh (2009) yang memberikan hasil buah 

mengkudu berhasil menjadi hepatoprotektor dengan dosis 9 mg/ 200grBB. 

Kemungkinan penurunan ALT disebabkan oleh kandungan flavonoid pada 

buah mengkudu yang berfungsi sebagai antioksidan terhadap radikal bebas. 

Senyawa antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda, menghambat, atau 



mencegah oksidasi lipid atau molekul dengan inisiasi menghambat reaksi 

oksidatif  berantai (Rohman dkk., 2006). Antioksidan dari tumbuhan dapat 

menghalangi kerusakan oksidatif melalui reaksi dengan radikal bebas, membentuk 

kelat dengan senyawa logam katalitik, dan menangkap oksigen (Khlifi et al., 

2005). 

Menurut Bijanti (2008), buah mengkudu menghasilkan sederetan 

antioksidan diantaranya: scopoletin, flavonoid, vitamin C, dan nitrit oxide. 

Oksidan termasuk golongan senyawa oksigen reaktif yang berasal dari oksigen 

(O2) dan sebagian diantaranya berbentuk radikal bebas digolongkan dalam 

oksidan akan tetapi radikal bebas lebih berbahaya. Oksidan dapat mengganggu 

integritas sel karena dapat bereaksi dengan komponen fungsional sel yang penting 

sehingga dapat menimbulkan kerusakan sel dan menjadi penyebab berbagai 

keadaan patologis. 

Pada kelompok perlakuan 1 dosis 9 mg/200grBB dan kelompok perlakuan 

2 dosis 18 mg/200grBB tidak didapatkan penuruanan kadar ALT. Selain itu pada 

analisis data Mann-Whitney kelompok perlakuan 1 dibandingkan dengan 

kelompok kontrol 2 didapatkan hasil p = 0,207 jadi dapat dikatakan tidak terdapat 

perbedaan signifikan karena nilai p > 0,05. Kemudian pada kelompok perlakuan 2 

dibandingkan dengan kelompok kontrol 2 didapatkan hasil p = 0,219 jadi dapat 

dikatakan tidak terdapat perbedaan signifikan. Dengan kata lain dengan dosis 9 

mg/200grBB dan 18 mg/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. Pada penelitian ini proses pengambilan 

sampel dilakukan pada waktu siang hari, jadi faktor ini tidak 

berpengaruh. 

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. Pada penelitian ini sampel disimpan selama 

kurang lebih selama 24 jam, jadi kemungkinan sampel juga mengalami 

kerusakan. 

c. Hemolisis 

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. 

Jadi pada kelompok perlakuan 1 dan 2 belum bisa dipastikan apakah 

dengan dosis 9 dan 18 mg/200grBB memiliki efek hepatoprotektor atau tidak 

karena banyak hal yang mempengaruhi kualitas pengukuran kadar ALT. 



Kelemahan dari penelitian ini adalah uji orientasi yang tidak cukup baik 

karena kurangnya sampel tikus. Kurangnya variasi dosis sehingga belum 

diketahui dosis efektif dari ekstrak buah mengkudu  tersebut. Selain itu tidak 

diketahui secara pasti senyawa aktif apa saja yang berperan sebagai 

hepatoprotektor dalam ekstrak buah mengkudu. Kesalahan teknis sering terjadi 

pada penelitian ini mulai dari proses pemasukan ekstrak dengan menggunakan 

sonde yang sering tidak sempurna, tempat tikus dan suhu ruangan yang sering 

berubah, kemudian pengambilan, pengiriman, dan pengukuran sampel yang tidak 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 

KESIMPULAN 
Pemberian ekstrak etil asetat buah mengkudu (Morinda citrifolia L) dosis 

36 mg/200gBB mampu menghambat kadar ALT (Alanin amino transaminase) 

tikus putih yang diinduksi asetaminofen. 

 

SARAN 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek hepatoprotektif 

ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia L) 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 buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L) sangat diperlukan untuk mengetahui senyawa 

mana yang berefek dalam penurunan kadar ALT. 
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