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ABSTRAK 

Nugroho Tri Wibowo, J500090052, 2012. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% 

Lengkuas (Alpinia galanga) Terhadap Penurunan Kadar Alanine 

Aminotransferase (ALT) pada Tikus yang diinduksi Asetaminofen. 

Latar Belakang : Lengkuas (Alpinia galanga) merupakan tanaman yang banyak 

ditemukan di Indonesia diketahui bisa sebagai hepatoprotektor dan mengandung 

flavonoid yang berfungsi untuk melindungi hati dari radikal bebas. 

Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak lengkuas terhadap kadar ALT pada 

tikus yang di induksi asetaminofen. 

Metode Penelitian : Eksperimental laboratorik, rancangan  penelitian pretest - 

posttest with control group design. Sampel 30 tikus putih jantan dibagi secara 

random menjadi 5 kelompok. Kelompok KI (ekstrak lengkuas 200 mg/200 g), 

kelompok KII (asetaminofen 1440 mg/200 g), kelompok P1 (Ekstrak lengkuas 

100 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g), kelompok  P2 (Ekstrak lengkuas 

200 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g), dan kelompok  P3 (Ekstrak 

lengkuas 300 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g). Hasilnya dianalisis 

dengan uji Oneway ANOVA dan dilanjutkan uji Post Hoc LSD. 

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai p = 0,005 

dengan demikian p < 0,05 maka pada 5 kelompok tersebut terdapat perberbedaan 

kadar ALT secara bermakna. Kemudian dilanjutkan uji post-hoc LSD untuk 

mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil kelompok K II – P2, 

P1 - P2, dan P2 - P3 terdapat perbedaan yang bermakna (p < 0,05). Sedangkan 

perbedaan yang tidak bermakna terdapat pada kelompok KII – P1, K II – P3, dan 

P1 - P3 (p > 0,05). 

Kesimpulan : Pemberian ekstrak lengkuas dosis 200 mg/200 gram BB dapat 

menghambat kenaikan kadar ALT pada tikus yang diinduksi asetaminofen 

Kata Kunci : Ekstrak lengkuas, kadar ALT, asetaminofen 

 



ABSTRACT 

Nugroho Tri Wibowo, J500090052, 2012. The Galangal Extract of 70% 

Ethanol Effects Test (Alpinia galanga) toward the decrease of Alanine 

Aminotransferase’s (ALT) degree for the Asetaminofen inducted rat. 

Background : The galangal (Alpinia galangal) is a plant that most founded in 

Indonesia and detected efficacious as hepatoprotector and contains (flavonoid) 

that has function to protect the liver from the free radicals. 

Objective : Knowing the effect of galangal extract toward the degree of ALT for 

the asetaminofen inducted rat. 

Methodology : Laboratory experimental, research plan pretest - posttest with 

control group design. The sample are 30 male white rats that is divided randomly 

into 5 groups. Group KI (galangal extract 200mg/200g), group KII (asetaminofen 

1440 mg/200g), group PI (galangal extract 100 mg/200 g + Asetaminofen 1440 

mg/200 g), group PII (galangal extract 200 mg/200 g + Asetaminofen 1440 

mg/200 g), and group PIII (galangal extract 300 mg/200 g + Asetaminofen 1440 

mg/200 g). The results of each group are analyzed by Oneway ANOVA test and 

then continued by Post Hoc test. 

Result: Based on the result of ANOVA test  obtains significant probability value 

p = 0,005 therefore p<0,05 thus in the 5 groups there are differences degree of 

ALT meaningfully. Then, continued by LSD test to know the comparison of each 

group and obtain the group result KII – P2, P1-P2, and P2-P3 there are differences 

that has meaning to (p<0,05). While the differences that non significant are found 

in the group KII-P1, KII-P3, and P1-P3 (p>0,05).   

Conclusion : The giving of galangal extract with the doses 200mg/200 gram BB 

can inhibit the increase of ALT degree for the asetaminofen inducted rats. 

Keywords: Galangal extract, ALT degree, asetaminofen 

 

  



PENDAHULUAN 

Asetaminofen adalah salah satu obat yang sering digunakan sebagai penurun 

panas (antipiretik) dan penghilang nyeri (analgesik). Obat ini dijual di pasaran 

dengan banyak nama dagang, salah satu diantaranya adalah parasetamol (Sumioka 

et al., 2004). Namun beberapa kasus menunjukkan penggunaan obat ini sudah 

melebihi dosis yang ditentukan. Obat ini bersifat aman jika digunakan dalam dosis 

yang tepat, akan tetapi penggunaan dalam dosis yang berlebihan dapat 

menyebabkan nekrosis hati bahkan dapat berakibat fatal (Freddy, 2002). 

Hepatotoksisitas atau penyakit hati akibat obat adalah komplikasi potensial pada 

pemberian farmakoterapi. Hal ini terjadi karena hati merupakan pusat proses 

metabolik hampir semua obat dan substansi asing lainnya. Pada penyakit ini 

didapatkan kelainan pada hati, yaitu gangguan faal hati dan/atau struktur anatomi 

hati, yang mempunyai hubungan kausal dengan pemakaian obat (Abdurachman, 

2007). 

Untuk mengetahui hepatotoksisitas dilakukan pemeriksaan enzim pada darah. 

Pemeriksaan enzim dilakukan karena pada umumnya enzim berada dalam sel dan 

bisa berada dalam struktur yang spesifik seperti organel, mitokondria atau juga 

terdapat di dalam sitosol. Dalam keadaan normal terdapat keseimbangan antara 

pembentukan enzim dengan penghancurannya. Apabila terjadi kerusakan sel atau 

peningkatan permeabilitas membran sel, enzim akan banyak  keluar ke ruang 

ekstra seluler dan dapat digunakan sebagai sarana untuk membuat diagnosis 

(Akbar, 2009). 

Untuk menanggulangi hepatotoksisitas peneliti tertarik untuk memanfaatkan 

tumbuhan berkhasiat obat (herbal). Karena di Indonesia terdapat ribuan jenis obat-

obatan tradisional yang berasal dari tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Bahan 

obat-obatan tradisional umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan (tanam-tanaman) 

yang sering disebut Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Obat-obatan tradisional 

tersebut memiliki beberapa keunggulan antara lain : memiliki khasiat 

penyembuhan, mudah didapat khususnya di lingkungan pedesaan, harganya relatif  

lebih murah dibandingkan dengan obat-obatan kimia, pada umumnya tidak 

memiliki efek samping (Winoto, 2009). 

Tanaman tradisional yang tumbuh di Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk 

pengobatan adalah lengkuas (Alpinia galanga). Lengkuas termasuk salah satu 

suku dari Zingiberaceae (Kuntorini, 2005). Lengkuas tumbuh di tempat terbuka, 

yang mendapat sinar matahari langsung, dan hidup baik di tanah yang lembab dan 

gembur. Di Indonesia banyak tumbuh liar di hutan jati dan di semak belukar 

(Sinaga, 2012).  Biasanya lengkuas digunakan oleh masyarakat sebagai bahan 

bumbu dapur sehari-hari sebagai penyedap masakan karena aromanya yang khas 

(Saparinto, 2006). Kegunaan lain dari rimpang lengkuas adalah sebagai obat 

tradisional berkhasiat menetralkan racun (antitoksik), penurun panas (antipiretik), 

menghilangkan rasa sakit (analgesik) (Wijayakusuma, 2001), pencegah kanker, 

antioksidan, anti tumor (Kardono et al., 2003), anti radang, (Kaushik et al., 2011).  

Flavonoid yang terkandung dalam rimpang lengkuas adalah jenis flavonoid yaitu 

galangin, kaemferol dan kuersetin, dimana ketiga senyawa flavonoid ini memiliki 

efek antioksidan yang sangat baik (Wathoni, 2009) 

  



LANDASAN TEORI 

1. Lengkuas 

Lengkuas atau laos adalah nama salah satu rimpang dari suku 

Zingiberaceae, yang memiliki batangnya tegak, tersusun oleh pelepah-pelepah 

daun yang bersatu membentuk batang semu, berwarna hijau agak keputih- 

putihan. Daun tunggal, berwarna hijau, bertangkai pendek, tersusun berseling. 

Bunga lengkuas merupakan bunga majemuk berbentuk lonceng, berbau harum, 

berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan, terdapat dalam tandan 

bergagang panjang dan ramping, yang terletak tegak di ujung batang. Rimpang 

besar dan tebal, berdaging, berbentuk silindris. Lengkuas tumbuh di tempat 

terbuka, yang mendapat sinar matahari penuh atau yang sedikit terlindung. 

Lengkuas menyukai tanah yang lembab dan gembur, tetapi tidak suka tanah 

yang becek. Tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1200 

meter di atas permukaan laut. Di Indonesia banyak ditemukan tumbuh liar di 

hutan jati atau di dalam semak belukar (Wijayakusuma, 2002). 

Senyawa flavonoid diduga sangat bermanfaat dalam makanan karena 

berupa senyawa fenolik, senyawa ini yang bersifat antioksidan kuat (Heinrich, 

2009). Lengkuas mengandung flavonoid jenis galangin, kaemferol dan 

kuersetin, dimana ketiga senyawa flavonoid ini memiliki efek antioksidan yang 

sangat baik (Wathoni, 2009).  

Beberapa manfaat dari tanaman lengkuas diantaranya : antitoksik, 

(antipiretik),  (analgesik), (diuretik), (Wijayakusuma, 2001), antioksidan, anti 

tumor, (Kardono et al., 2003), anti radang,  (Kaushik et al., 2011) 

2. Asetaminofen 

Nama generik asetaminofen antara lain N-hidroksi asetanilida, N-asetil-p-

aminofenol dan asetaminofen (Sumioka et al., 2004). Khasiatnya analgetik dan 

antipiretik, tetapi tidak antiradang (Tan Hoan Tjay, 2002). 

Asetaminofen diberikan secara oral. Penyerapan dihubungkan dengan 

tingkat pengosongan perut, dan konsentrasi darah puncak biasanya tercapai 

dalam 30-60 menit (Freddy, 2002). Asetaminofen sedikit terikat pada protein 

plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim miksosomal hati dan diubah 

menjadi sulfat dan glukoronida asetaminofen, yang secara farmakologis tidak 

aktif . Kurang dari 5% dieksresikan dalam keadaan tidak berubah. Metabolit 

minor tetapi sangat aktif (N-acetyl-p-benzoquinone) adalah penting dalam dosis 

besar karena efek toksiknya terhadap hati dan ginjal. Waktu paruh 

asetaminofen adalah 2-3 jam dan relatif tidak terpengaruh oleh fungsi ginjal. 

Dengan kuantitas toksik atau penyakit hati, waktu paruhnya dapat meningkat 

dua kali lipat atau lebih (Katzung, 2002). 

Pada dosis terapi (500mg – 2 g), 5-10% obat ini umumnya dikonversi oleh 

enzim sitokrom P450 di hati menjadi metabolit reaktifnya, yang disebut N-

Acetyl-p-benzoquoinoneimine (NAPQI). Proses ini disebut aktivasi metabolik, 

dan NAPQI berperan sebagai radikal bebas yang memiliki lama hidup yang 

sangat singkat. Dalam keadaan normal, NAPQI akan didetoksikasi secara cepat 

oleh enzim glutation dari hati. Glutation mengandung gugus sulfhidril yang 

akan mengikat kovalen radikal bebas NAPQI, menghasilkan konjugat sistein. 

Sebagiannya lagi akan diasetilasi menjadi konjugat asam merkaprutat, yang 



kemudian keduanya dapat diekskresikan melalui urin. Pada paparan 

asetaminofen overdosis, jumlah dan kecepatan pembentukan NAPQI melebihi 

kapasitas hati untuk mengisi ulang cadangan glutation yang diperlukan.  

NAPQI kemudian menyebabkan kerusakan intraseluler diikuti nekrosis 

(kematian sel) hati (Ikawati, 2010). 

3. Hati 

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

kurang lebih 2% berat badan orang dewasa yang menempaati sebagian besar 

kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan 

fungsi yang sangat komplek. Batas atas hati berada sejajar dengan ruang 

interkostal V kanan dan batas bawah menyerong ke atas iga IX kanan ke iga 

VIII kiri. Permukaan posterior hati berbentuk cekung dan terdapat celah 

transversal sepanjang 5 cm dari system porta hepatis. Secara mikroskopis di 

dalam hati manusia terdapat 50.000-100.000 lobuli, setiap lobules berbentuk 

heksagonal yang terdiri atas sel hati berbentuk kubus yang tersusun radial 

mengelilingi vena sentralis. Di antara lembaran sel hati terdapat kapiler yang 

disebut sinusoid. Sinusoid dibatasi oleh sel fagositik (sel kupfer) yang 

merupakan system retikuloendotelial dan berfungsi menghancurkan bakteri dan 

benda asing lain di dalam tubuh, jadi hati merupakan salah satu organ utama 

pertahanan tubuh terhadap serangan bakteri dan organ toksik (Amirudin, 

2009).  

4. Tikus Putih 

Pada penelitian ini digunakan tikus putih jantan sebagai binatang 

percobaan. Tikus putih jantan mempunyai kecepatan metabolisme obat yang 

lebih cepat dan kondisi biologis tubuh yang lebih stabil dibandingkan tikus 

betina. Tikus putih sebagai hewan coba relatif resisten terhadap infeksi dan 

sangat cerdas. Tikus putih tidak begitu fotofobik seperti halnya mencit, dan 

kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya tidak begitu besar. 

Aktivitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia disekitarnya. Sifat yang 

membedakan tikus putih dari hewan uji yang lain yaitu tikus putih tidak dapat 

muntah karena struktur anatomi yang tidak lazim di tempat esophagus yang 

bermuara ke dalam lambung dan tikus putih tidak mempunyai kandung 

empedu (Mangkoewidjojo, 1998). 

Hipotesis 

H0  : Tidak terdapat efek penurunan kadar ALT pada tikus yang diinduksi 

asetaminofen yang di beri ekstrak lengkuas 

H1  : terdapat efek penurunan kadar ALT pada tikus yang diinduksi 

asetaminofen yang di beri ekstrak lengkuas 

 

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. Pada bulan September 2012. Subyek penelitian yang 

digunakan adalah rimpang lengkuas (Alpinia galanga). Sampel penelitian berupa  

30  ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan, berat badan 200-300 gram dan 



berumur 2 – 3 bulan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Penentuan besar sampel tiap kelompok dihitung berdasarkan rumus 

Federer diperoleh hasil 6 ekor tikus setiap kelompok. Kriteria Restriksi terdiri dari 

kriteria inklusi (tikus jantan, galur Wistar, umur 2 – 3 bulan, berat badan 200 – 

300 gram. kriteria eksklusi (tikus yang sakit, kematian selama eksperimen 

berlangsung). Dalam penelitian kali ini, subyek dibagi dalam 5 kelompok secara 

acak. Perlakuan diberikan pada 3 kelompok dan dua kelompok dengan perlakuan 

lain sebagai kontrol, masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. 

Identifikasi variable terdiri dari variable bebas : ekstrak lengkuas (skala rasio), 

variable terikat : kadar ALT (skala rasio). Alat yang digunakan meliputi kandang 

tikus 5 buah, timbangan, gelas ukur dan pengaduk, sonde lambung, tabung 

mikrokapiler, tabung reaksi dan rak kecil. Bahan yang digunakan : larutan 

asetaminofen, ekstrak lengkuas, makanan hewan percobaan, aquades. 

Cara Kerja 

Langkah I : Tikus dilakukan adaptasi terlebih dahulu selama 3 hari. Subyek 

penelitian dibagi dalam 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. 

Langkah II  : pada hari ke 1 hewan percobaan diambil darahnya  sebanyak 1 ml, 

selanjutnya  dilakukan  pengukuran  kadar  enzim  ALT. Langkah III : Pembuatan 

ekstrak lengkuas dilakukan secara maserasi, yaitu dengan menimbang serbuk 

lengkuas kemudian ditambahkan pelarut etanol 70 % dengan perbandingan bahan 

dan pelarut 1 : 7. Proses maserasi dibantu dengan pengadukan. Jika larutan sudah 

jenuh maka dilakukan remaserasi dengan perbandingan 1 : 4. Setelah proses 

pengadukan selesai lalu didiamkan dan direndam selama lima malam, kemudian 

dilakukan penyaringan. Filtrat yang dihasilkan diuapkan pelarutnya menggunakan 

evaporator dengan pengurangan tekanan sampai dihasilkan ekstrak kental. 

Langkah IV : menetapkan dosis asetaminofen. Pada penelitian menggunakan 10g 

dan dikonversi ke dosis tikus diperoleh 180 mg/200gBB. Dosis tersebut di kalikan 

8 didapatkan dosis 1440 mg, yang diperoleh saat uji orientasi sampai bisa berefek 

toksik. Langkah V  :  Perlakuan : Kelompok I sebagai kelompok KI dengan 

ekstrak. Kelompok II sebagai kelompok KII dengan aquadest + asetaminofen. 

Kelompok III sebagai kelompok PI, ekstrak lengkuas dosis 100 mg/200g. 

Kelompok IV sebagai kelompok PII, ekstrak lengkuas dosis 200mg/200g. 

Kelompok V sebagai kelompok PIII, ekstrak lengkuas dosis 300mg/200g. Semua 

kelompok perlakuan ekstrak diberikan peroral untuk  tiap ekor tikus pada hari ke 

1 - 12 dan pada hari ke 11-12 dilakukan pemberian asetaminofen dosis tunggal. 

Langkah VI  :  48 jam setelah pemberian  asetaminofen terakhir semua subyek 

penelitian (kelompok I, II, III, IV dan V) diambil darahnya dengan menggunakan 

tabung mikrokapiler sebanyak 1 ml kemudian diperiksa kadar ALT. Langkah VII 

:  Membandingkan kadar ALT antara KII, P1, P2, P3. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Determinasi 

      Determinasi tanaman dilakukan untuk identifikasi tanaman sehingga 

menghindari kesalahan dalam pengambilan tanaman.  Determinasi dilakukan di 

Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



2. Randemen 

Tujuan dilakukan randemen adalah mengetahui perbandingan antara 

simplisia (lengkuas) dengan ekstrak. Didapatkan hasil 1 gram lengkuas kering 

menghasilkan 0,13 gram ekstrak kental. 

3. Hasil uji orientasi efek hepatoprotektor 

Tabel 1 Hasil Uji Orientasi Dosis Efek Hepatoprotektor 

Hewan uji 
Kadar ALT 

Sebelum Sesudah 

Kontrol  (parasetamol 1440 mg/200 g BB) 45 82 

Ekstrak lengkuas dosis 100 mg/200 g BB 12 14 

Ekstrak lengkuas dosis 200 mg/200 g BB 10 10 

4. Hasil uji efek hepatoprotektor 

Tabel 2 Hasil uji efek hepatoprotektor 

Kelompok 
Kadar ALT Rata-rata 

kadar sesudah Sebelum Sesudah  

 

Kontrol I  

(Ekstrak Lengkuas 200 mg/200 g BB) 

37 42 

42,17 

22 54 

25 42 

10 44 

10 29 

34 42 

Kontrol II  

(parasetamol 1440 mg/200 g BB) 

40 54 

56,00 

34 57 

37 56 

33 59 

39 54 

Perlakuan I  

(Ekstrak lengkuas 100 mg/200 g BB + 

Parasetamol 1440 mg/200 g BB) 

29 35 

48,33 

43 44 

31 55 

40 45 

27 58 

47 53 

Perlakuan II  

(Ekstrak lengkuas 200 mg/200 g BB + 

Parasetamol 1440 mg/200 g BB) 

24 22 

35,67 

45 35 

36 37 

37 38 

40 40 

38 42 

Perlakuan III  

(Ekstrak lengkuas 300 mg/200 g BB + 

Parasetamol 1440 mg/200 g BB) 

35 30 

46,17 

62 40 

40 42 

31 54 

25 49 

32 62 



5. Analisis data 

Uji statistik yang digunakan yaitu : uji normalitas, uji varians, uji one-way 

ANOVA, uji post-hoc LSD, uji T tidak berpasangan 

6. Hasil analisis statistik 

Hasil uji normalitas dengan melihat uji Shapiro-Wilk data kadar ALT 

setelah perlakuan adalah p = 0,272, dengan demikian nilai probabilitas (p) 

lebih dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kadar ALT 

setelah perlakuan pada tiap kelompok berdistribusi normal. Uji varians (Test of 

Homogenecity of Variance) dilakukan pada kelima kelompok menggunakan 

data kadar ALT setelah perlakuan. Pada uji varians, diperoleh nilai p = 0,071. 

Karena nilai p lebih dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada 

perbedaan varians antara kelompok data yang dibandingkan, dengan kata lain 

varians data adalah sama. 

Tabel 3 Hasil uji analisis varians satu arah  

Kelompok N Rata-rata Probabilitas (p) 

K II 5 56.00 ± 2.12 

0.005 
P I 6 48.33 ± 8.57 

P II 6 35.67 ± 7.12 

P III 6 46.17 ± 11.29 

Pada uji ini, diperoleh nilai probabilitas (p) = 0.005 kurang dari 0.05 yang 

artinya paling tidak terdapat perbedaan rata – rata kadar ALT setelah perlakuan 

yang bermakna pada dua kelompok. 

Tabel 4 hasil uji post-hoc LSD    

Kelompok 
Perbedaan 

rata-rata 
p Keterangan 

KII – P1 7,67 0,139 Perbedaan tidak bermakna 

KII – P2 20,33 0,001 Perbedaan bermakna 

KII – P3 9,83 0,062 Perbedaan tidak bermakna 

P1 – P2 12,67 0,015 Perbedaan bermakna 

P1 – P3 2,17 0,652 Perbedaan tidak bermakna 

P2 – P3 -10,5 0,039 Perbedaan bermakna 

 Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas. Jika nilai 

probabilitas < 0,05, maka perbedaan bermakna. Sedangkan jika nilai 

probabilitas > 0,05, maka perbedaan tidak bermakna. Dari hasil di atas dapat 

disimpulkan bahwa kadar ALT kontrol II = perlakuan 1 = perlakuan 3 > 

perlakuan 2. Dengan kata lain kadar ALT pada perlakuan dualah yang paling 

rendah. 

Uji t tidak berpasangan digunakan pada dua kelompok data yaitu pada 

kelompok kontrol I dan kontrol II untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

rata-rata antara dua kelompok tersebut. Hal ini digunakan untuk mengetahui 

apakah meningkatnya kadar ALT disebabkan oleh asetaminofen atau ekstrak 

lengkuas. Dari hasil analisis uji t tidak berpasangan diperoleh nilai probabilitas 

(p) = 0,005. Karena nilai p < 0,05, maka terdapat perbedaan bermakna antara 

kelompok kontrol I dan kontrol II dengan selisih nilai rata-rata 13,83 yang 



berarti bahwa kadar ALT kelompok kontrol I lebih rendah secara bermakna 

dibandingkan dengan kontrol II. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini untuk menguji efek ekstrak lengkuas (Alpinia galanga) 

terhadap penurunan kadar alanin aminotransferase (ALT) pada tikus putih yang 

diinduksi asetaminofen. 

Asetaminofen memiliki khasiat analgetik dan antipiretik, tetapi tidak 

antiradang (Tan Hoan Tjay, 2002). Efek analgesiknya yaitu menghilangkan atau 

mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Obat ini bersifat aman jika digunakan 

dalam dosis yang tepat, akan tetapi penggunaan dalam dosis yang berlebihan 

dapat menyebabkan kerusakan hati (Freddy, 2002). 

Induksi kenaikan ALT dilakukan dengan pemberian parasetamol dengan 

dosis 1440 mg/200g BB. Dosis didapat dari uji orientasi yang mana hasil sesudah 

perlakuan menunjukan kenaikan signifikan. Peningkatan kadar enzim ALT ini 

sesuai dengan yang diuraikan oleh Imaeda et al (2009) bahwa pemberian 

parasetamol dosis toksik dapat menyebabkan hepatotoksik terutama melalui 

metabolit reaktifnya yang ditandai dengan peningkatan kadar ALT. 

Penelitian ini menggunakan 5 kelompok tikus yang diberi perlakuan berbeda 

untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap kadar ALT. Kelompok I sebagai 

kontrol I (ekstrak lengkuas),  kelompok II sebagai kontrol II (asetaminofen), 

kelompok III sebagai perlakuan I (ekstrak lengkuas dosis 100 mg/200 g BB), 

kelompok IV sebagai perlakuan II (ekstrak lengkuas dosis 200 mg/200 g BB), dan 

kelompok V sebagai perlakuan III (ekstrak lengkuas dosis 300 mg/200 g BB). 

Pada pengukuran ALT sebelum perlakuan pada semua kelompok didapatkan 

hasil semua kelompok tidak terdapat perbedaan bermakna.  

Selanjutnya ekstrak lengkuas diberikan sesuai dosis yang ditentukan pada 

semua kelompok, kecuali kelompok kontrol 2 yang dibiarkan terlebih dahulu. 

Setelah pemberian ekstrak selama 10 hari dilanjutkan pemberian asetaminofen 

dan ekstrak selama 2 hari pada semua kelompok. 

Pemeriksaan kadar ALT tikus putih dilakukan 48 jam setelah perlakuan 

terakhir. Data hasil pemeriksaan kadar ALT tikus putih dianalisis dengan 

menggunakan uji one-way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji post-hoc LSD. 

Uji post-hoc LSD untuk membandingkan kelompok perlakuan I dengan 

kelompok yang lain adalah sebagai berikut : 

a) Membandingkan kelompok perlakuan I dengan kontrol II 

Hasil perbandingan kelompok kontrol II dan perlakuan I didapatkan selisih 

rata-rata ALT sebesar 7,67 (dengan rata-rata kadar ALT kontrol II > 

Perlakuan I). Berdasarkan analisis statistik menunjukkan p : 0,139 (p > 0,05) 

sehingga perbedaan rata-rata tersebut tidak bermakna. 

b) Membandingkan kelompok perlakuan I dengan perlakuan II 

Hasil perbandingan kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II 

didapatkan selisish rata-rata ALT sebesar 12,67 (dengan rata-rata kadar ALT 

perlakuan I > perlakuan II). Berdasarkan analisis statistik menunjukkan p : 

0,015 (p < 0,05) sehingga perbedaan rata-rata tersebut bermakna.  

 



c) Membandingkan kelompok perlakuan I dengan perlakuan III 

Hasil perbandingan kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II 

didapatkan selisih rata-rata ALT sebesar 2,17 (dengan rata-rata kadar ALT 

perlakuan I > perlakuan III). Berdasarkan analisis statistik diperoleh p : 0,652 

(p > 0,05) sehingga perbedaan rata-rata tersebut tidak bermakna. 

Kelompok perlakuan I tidak berbeda bermakna dengan kontrol II 

kemungkinan disebabkan oleh dosis ekstrak yang belum mencukupi untuk 

bisa bertindak sebagai hepatoprotektor. 

Uji post-hoc LSD untuk membandingkan kelompok perlakuan II dengan 

kelompok yang lain adalah sebagai berikut : 

a) Membandingkan kelompok perlakuan II dengan kontrol II 

Hasil perbandingan kelompok kontrol II dan perlakuan II didapatkan selisih 

rata-rata ALT sebesar 20,33 (dengan rata-rata kadar ALT kontrol II > 

Perlakuan II). Berdasarkan analisis statistik menunjukkan p : 0,001 (p > 0,05) 

sehingga perbedaan rata-rata tersebut bermakna. 

b) Membandingkan kelompok perlakuan II dengan perlakuan III 

Hasil perbandingan kelompok perlakuan II dan kelompok perlakuan III 

didapatkan selisih rata-rata ALT sebesar 10,5 (dengan rata-rata kadar ALT 

perlakuan III > perlakuan II). Berdasarkan analisis statistik diperoleh p : 

0,039 (p > 0,05) sehingga perbedaan rata-rata tersebut bermakna. 

Kelompok perlakuan II dibandingkan dengan kontrol II terdapat perbedaan 

yang bermakna, hal ini menunjukkan bahwa dosis 200mg /200gr BB bisa 

memberikan efek hepatoprotektor. 

Uji post-hoc LSD untuk membandingkan kelompok perlakuan III dengan 

kelompok yang lain adalah sebagai berikut : 

Membandingkan kelompok perlakuan III dengan kontrol II 

Hasil perbandingan kelompok kontrol II dan perlakuan III didapatkan selisih 

rata-rata ALT sebesar 9,83 (dengan rata-rata kadar ALT kontrol II > 

Perlakuan III). Berdasarkan analisis statistik menunjukkan p : 0,062 (p > 

0,05) sehingga perbedaan rata-rata tersebut tidak bermakna. 

Kelompok perlakuan III dibandingkan dengan kontrol II  jika dibandingkan 

rata-ratanya lebih rendah kelompok perlakuan III, namun dari hasil statistik 

menunjukkan perbedaan tidak bermakna. Kemungkinan hal ini disebabkan 

oleh keadaan awal tikus dan kondisi psikis yang mempengaruhinya. 

Analisis data kadar ALT setelah perlakuan dengan uji one-way ANOVA 

dengan menggunakan α = 95% didapatkan p <  0,05 menunjukkan terdapat 

perbedaan yang bermakna antara keempat kelompok perlakuan. Sehingga 

pemberian perlakuan dengan ekstrak lengkuas dapat mempengaruhi kadar  ALT, 

serta pada peningkatan pemberian konsentrasi ekstrak lengkuas memberikan 

hambatan kadar ALT yang fluktuatif. Pengaruh kadar ALT terbesar dicapai oleh 

kelompok tikus yang mendapat perlakuan ekstrak lengkuas perlakuan II yaitu 

35.67 ± 7.12. 

Hasil uji statistik antara kelompok KII dengan P2 menunjukkan hambatan 

yang bermakna terhadap kenaikan kadar ALT. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian  ekstrak lengkuas memperlihatkan efek sebagai hepatoprotektor yaitu 

dapat melindungi terhadap kerusakan jaringan hati yang diinduksi dengan 



asetaminofen. Tingginya ALT dalam plasma memberi dugaan ada perlukaan 

hepatoseluler yang diakibatkan pemberian asetaminofen dosis toksik. Lengkuas 

mengandung flavonoid sebagai antioksidan yang mampu mencegah dan 

menghambat efek  toksik  asetaminofen (Hemabarathy, 2009). 

Menurut penelitian Wathoni (2009), flavonoid yang terkandung dalam 

rimpang lengkuas adalah jenis flavonoid yaitu galangin, kaemferol dan kuersetin, 

dimana ketiga senyawa flavonoid ini memiliki efek antioksidan yang sangat baik. 

Pada penelitian Hemabarathy (2009), penggunaan ekstrak lengkuas dosis 200 mg 

/ 200 gram BB dan dosis 400 mg/ 200 gram BB pada tikus yang diinduksi 

asetaminofen dapat menghambat kenaikan kadar ALT.  

Penelitian ini terdapat kelemahan yaitu uji orientasi yang tidak cukup baik 

karena hewan uji yang digunakan hanya satu hewan uji untuk setiap kelompok. 

Dosis efektif ekstrak lengkuas belum diketahui karena variasi dosis masih kurang. 

Selain itu senyawa aktif apa yang berperan sebagai hepatoprotektor dalam ekstrak 

lengkuas dan mekanisme penurunan kadar ALT darah tikus putih belum diketahui 

secara pasti. Kesalahan teknis sering terjadi pada penelitian ini diantaranya proses 

pemberian ekstrak dengan menggunakan sonde yang sering kurang efektif, tempat 

tikus dan suhu ruangan yang sering berubah, kemudian pengambilan, pengiriman, 

dan pengukuran sampel yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hasil 

laboratorium pengukuran ALT dapat dipengaruhi beberapa hal diantaranya 

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. Terjadinya 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 cukup jauh juga dapat 

menyebabkan terjadinya hemolisis (Dufour, 2000). 

 

KESIMPULAN 

Pemberian ekstrak etanol 70% lengkuas dosis 200 mg/200 gram berat badan 

dapat menghambat kenaikan kadar enzim ALT pada tikus yang diinduksi 

asetaminofen. 

SARAN 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan dosis yang lebih 

bervariasi, sehingga dapat diketahui dosis yang lebih efektif dalam 

mengurangi kerusakan sel hepar. 

2. Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  waktu  penelitian  yang  lebih 

lama, sehingga  diketahui  waktu  terapi  yang  cukup  dan  diperoleh  hasil 

yang maksimal. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai zat- zat aktif lain di dalam 

lengkuas dan manfaatnya bagi tubuh. 
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