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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hati merupakan organ terbesar yang sangat penting untuk pertahanan hidup 

dan berperan hampir dalam setiap fungsi metabolik tubuh. Fungsi hati antara lain 

untuk pembentukan dan ekskresi empedu. Empedu dibentuk di dalam hati dan sekitar 

1 liter empedu diekskresikan oleh hati dalam sehari. Disamping menghasilkan energi 

dan tenaga, hati memiliki peranan penting pada metabolisme karbohidrat, protein dan 

lemak, selain itu juga berperan dalam pertahanan tubuh, baik berupa detoksifikasi 

maupun fungsi perlindungan. Detoksifikasi dilakukan dengan berbagai proses yang 

dilakukan oleh enzim-enzim di hati terhadap zat-zat beracun. Fungsi perlindungan 

dilakukan oleh sel kupffer yang berada dalam dinding sinusoid (Price and Wilson, 

2006). 

Sel-sel hati sering sekali mengalami kerusakan. Kerusakan hati akibat infeksi, 

obat ataupun virus dapat menyebabkan kerusakan menetap pada sel-sel hati yang 

berakibat pada peradangan (hepatitis) ataupun kematian sel-sel hati (nekrosis). 

(Underwood, 2004). Salah satu penyebab hepatitis adalah senyawa radikal bebas. 

Karbon tetraklorida merupakan salah satu jenis hepatotoksin yang dapat 

menghasilkan senyawa radikal bebas (Zimmerman, 1978). Karbon tetraklorida 

tertimbun secara besar-besaran dalam lemak tubuh, hati dan sumsum tulang belakang 

(Klassen, 2001). Karbon tetraklorida diaktifkan oleh enzim sitokrom P-450 menjadi 

radikal triklorometil peroksi (CCl3O2
•)  yang  reaktivitasnya tinggi. Radikal yang 
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dihasilkan dapat menyebabkan autooksidasi pada asam lemak yang terdapat dalam 

membran sel. Maka dari itu, CCl4 dapat menyebabkan nekrosis yang hebat di dalam 

sentrobuler hati yang mengandung isoenzim sitokrom P-450 dengan konsentrasi 

tertinggi (Hodgson and Levi, 2002).   

Pengobatan pada hepatitis sangat terbatas maka perlu dilakukan alternatif 

lain. Salah satunya dengan tanaman obat tradisional yang ada di Indonesia. Dewasa 

ini masyarakat mulai melirik pengobatan tradisional karena obat tradisional tidak 

memerlukan biaya yang mahal dan dapat diramu sendiri, selain itu obat tradisional 

memiliki efek samping yang relatif kecil dibandingkan obat-obat sintetik 

(Dalimartha, 1997). 

Salah satu tanaman obat yang terdapat di Indonesia adalah daun salam. Daun 

salam mengandung saponin, triterpen, flavonoid, tanin, dan alkaloid. Minyak atsiri 

dalam daun salam terdiri dari seskuiterpen, lakton dan fenol. Secara empiris daun 

salam digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan pada penyakit kolesterol tinggi, 

kencing manis, hipertensi, gastritis dan diare (Soedarsono et al; 2002). Alasan 

pemilihan daun salam karena pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ekstrak 

etanol daun salam dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus dengan metode 

aloksan. Daun salam diduga mengandung flavonoid yang dapat menangkap radikal 

hidroksil sehingga menghambat aksi diabetogenik dari aloksan (Studiawan, 2004). 

Alasan lain, daun salam (Syzygium polyanthum) merupakan tanaman segenus dengan 

daun dewandaru (Eugenia uniflora dengan sinonim Syzygium uniflora) yang menurut 

penelitian daun dewandaru memiliki aktivitas sebagai antioksidan secara in vitro, 

dengan mekanisme kerja menangkap radikal bebas. Hasil penelitian tersebut 
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menunjukkan aktivitas penangkap radikal pada ekstrak etanol, etil asetat dan 

kloroform dengan nilai IC50 berturut-turut 8,87; 12,01; dan 53,30 µg/ml (Wahyu dan 

Da’i, 2005). Penelitian lain juga menyatakan bahwa daun dewandaru memiliki 

aktivitas menangkap radikal bebas dengan nilai IC50 ekstrak heksana, kloroform, etil 

asetat dan air masing-masing 13,0; 21,4; 1,3; dan 7,0 µg/ml (Velaquez et al; 2003). 

Penelitian lain menyatakan infusa daun salam mempunyai aktivitas menurunkan 

kadar asam urat darah pada mencit putih  jantan yang diinduksi dengan potasium 

oxonat dosis 300 mg/kgBB. Infusa daun salam dosis 1,25g/kgBB, 2,5 g/kgBB dan 

5,0 g/kgBB mampu menurunkan kadar asam urat darah mencit jantan berturut-turut 

sebesar 54,30%, 76,22% dan 76,54. Kemungkinan kandungan flavonoid dari daun 

salam dapat menurunkan kadar asam urat dalam serum darah mencit, karena flavonoid 

mempunyai aktifitas sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim xantin 

oksidase sehingga pembentukan asam urat terhambat (Ariyanti, 2003). 

Oleh sebab itu, perlu dibuktikan apakah daun salam yang satu genus dengan 

daun dewandaru juga memiliki efek menangkap radikal bebas, dibuktikan dengan 

efek hepatoprotektif dari daun salam terhadap CCl4 yang merupakan penyebab 

kerusakan pada sel-sel hati. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Apakah ekstrak etanol 70% daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] 

Walp.) pada pemberian dosis tunggal dan dosis berulang memiliki efek 

hepatoprotektif terhadap tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi karbon 

tetraklorida? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan adanya efek hepatoprotektif ekstrak etanol 70% daun salam dosis 

tunggal pada tikus jantan galur Wistar yang diinduksi dengan karbon tetraklorida. 

2. Membuktikan adanya efek hepatoprotektif ekstrak etanol 70% daun salam dosis 

berulang pada tikus jantan galur Wistar yang diinduksi dengan karbon 

tetraklorida. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Tanaman Salam 

a. Sistematika tanaman 

Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Ordo : Myrtales 

Familia  : Myrtaceae 

Genus : Syzygium 

Spesies : Syzygium polyanthum (Wight) Walp. 

 (Backer and Van Den Brink, 1965) 

b. Sinonim 

Eugenia  polyanthum (Wight) Walp., Eugenia lucidum Miq. 

(Tjitrosoepomo, 1988) 

c. Nama daerah 
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 Meselanagan, ubar serai (Melayu), salam, gowok (Sunda), salam, manting 

(Jawa), salam (madura) (Dalimartha, 2003). 

d. Morfologi tanaman 

 Salam tumbuh liar di hutan dan pegunungan, atau ditanam di pekarangan atau 

disekitar rumah dan dapat ditemukan di dataran rendah sampai 1400 m dpl. Salam 

merupakan pohon dengan tinggi mencapai 25 m, batang bulat, permukaan licin, 

bertajuk rimbun dan berakar tunggang, daun tunggal, letak berhadapan, panjang 

tangkai daun 0,5 - 1 cm. Helaian daun berbentuk lonjong sampai elips atau bundar 

telur sungsang, ujung meruncing pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, 

permukaan atas licin berwarna hijau tua, permukaan bawah berwarna hijau muda, 

panjang 5-15 cm, lebar 3-8 cm, jika diremas berbau harum. Bunga majemuk yang 

tersusun dalam malai yang keluar dari ujung ranting, berwarna putih, baunya harum. 

Buahnya buah buni, bulat, diameter 8-9 mm, buah muda berwarna hijau, setelah 

masak menjadi merah gelap, rasanya agak sepat. Biji bulat, diameter sekitar 1 cm, 

berwarna coklat (Tjitrosoepomo, 2002). 

e. Kandungan kimia  

 Daun salam mengandung saponin, triterpen, flavonoid, tanin, dan alkaloid. 

Minyak atsiri dalam daun salam terdiri dari seskuiterpen, lakton dan fenol 

(Soedarsono et al; 2002). 

f. Manfaat tanaman 

 Secara empiris daun salam digunakan untuk obat pada penyakit diabetes, 

jantung koroner, hipertensi, sakit maag dan diare (Sudarsono et al;2002). 
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2. Hati 

1) Anatomi dan fisiologi hati 

Alat tubuh terbesar adalah hati, beratnya sekitar 1500 gram pada orang 

dewasa dan menempati hampir seluruh bagian kanan atas rongga abdomen, mulai 

dari sela interkostal kelima sampai pada tulang iga (Underwood, 2004). Hati 

merupakan organ plastis lunak yang tercetak oleh struktur sekitarnya. Hati memiliki 

dua lobus utama, kanan dan kiri. Lobus kanan dibagi menjadi segmen anterior dan 

posterior. Lobus kiri dibagi menjadi segmen media dan lateral. Hati memiliki dua 

sumber suplai darah dari saluran cerna dan limpa melalui vena porta dan dari aorta 

melalui ateri hepatica (Price and Wilson, 2006). 

Fungsi hati banyak sekali, mungkin lebih dari 500 fungsi, diantaranya: 

1) Metabolisme 

a)  Hidrat arang 

 Misalnya glikogen → glukosa → asam laktat (toksik) → glukosa 

b) Protein  

 Misalnya pembentukan ureum dari ammonia (toksik) → deaminasi asam 

amino 

c) Lemak 

Misalnya emulsifikasi dan pencernaan lemak, kolesterol serta pembentukan 

ester dari asam lemak menjadi lemak tubuh. 

2) Memproduksi protein plasma, yaitu albumin dan globulin, dan empedu 

3) Pembekuan darah, yaitu sumber dari protrombin, fibrinogen dan  mengabsorbsi 

vitamin K dengan garam empedu. 
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4) Eritropoiesis 

5) Detoksifikasi kuman, mineral dan hormon (Husadha, 1996). 

Hati merupakan alat tubuh yang paling sering mengalami kerusakan, tetapi 

beruntung sekali bahwa alat ini memiliki cadangan fungsional yang luar biasa. Pada 

binatang percobaan telah dibuktikan bahwa 10% parenkim hati saja sudah cukup 

untuk mempertahankan fungsi hati normal. Pada manusia mungkin demikian juga 

sifatnya, sehingga kerusakan hati haruslah luas sekali untuk menimbulkan gejala 

klinik insufisiensi hepatik. Kelainan fokal seperti metastasis, nekrosis fokal atau 

abses kecil mungkin tidak menimbulkan gejala klinik, sedangkan kelainan luar 

seperti intoksikasi dengan fosfor atau CCl4, infeksi virus atau penyakit gizi kadang-

kadang menyebabkan gangguan fungsi hati yang memburuk (Underwood, 2004). 

b. Kerusakan pada hati 

1) Struktur histologi hati normal 

 Hati menerima semua bahan yang diserap dari usus kecuali lemak. 

Disamping bahan yang dicerna, darah portal juga membawa berbagai bahan toksik 

ke dalam hati yang kemudian didetoksikasi atau diekskresikan oleh hati. Hati diliputi 

oleh simpai jaringan ikat fibrosa, dan disini membentuk septa jaringan ikat tipis yang 

masuk ke dalam hati di daerah porta hepatik dan membagi-bagi hati ke dalam lobus 

dan lobulus (Tambajong, 1995). 

Beradasarkan kedekatan sel-sel parenkim hati dengan pembuluh darah 

(vena distribusi), maka sel-sel tersebut dapat dibagi menjad 3 zona: 
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a) Zona 1 :  sel-sel pada zona I menempati daerah yang paling dekat dengan 

pembuluh darah, sehingga sel-sel ini yang pertama dipengaruhi oleh 

perubahan darah yang masuk. 

b) Zona 2 :  sel-sel pada zona 2 memberikan respon kedua terhadap darah yang 

masuk setelah sel-sel pada zona 1. 

c) Zona 3 :  sel-sel pada zona 3 atau disebut juga zona pasif memberikan respon 

terakhir terhadap perubahan darah yang masuk ( Tambajong, 1995). 

2) Kelainan hepatosit 

Kelainan patologik pada hepatosit yang sering ditemukan antara lain: 

a) Degenerasi 

 Degenerasi adalah perubahan-perubahan morfologik akibat jejas-jejas yang 

non fatal dan perubahan-perubahan tersebut masih dapat pulih (reversible), tetapi 

apabila berjalan lama dan derajatnya berlebih, akhirnya megakibatkan kematian sel 

(nekrosis). Degenerasi terjadi akibat jejas sel dan kemudian baru timbul perubahan 

metabolisme. Pada pemeriksaan, luas degenerasi lebih penting dari jenis degenerasi 

(Zimmerman, 1978). 

 Macam atau jenis degenerasi antara lain degenerasi lemak, degenerasi 

hidrofilik, degenerasi “feathery”, degenerasi hialin dan penimbunan glikogen. 

b) Nekrosis  

 Nekrosis adalah kematian hepatosit. Nekrosis dapat bersifat fokal (sentral, 

petengahan, perifer) atau masif. Biasanya nekrosis bersifat akut (Lu, 1995). Ciri 

nekrosis ialah tampaknya fragmen atau sel hati nekrotik tanpa pulasan inti atau tidak 

tampaknya sel disertai reaksi radang. Kolaps atau bendungan rangka hati dengan 
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eritrosit, kelainan itu adalah tingkat lanjut dari degenerasi dan sifatnya tidak 

reversibel sebab nekrosis hati merupakan kerusakan susunan enzim dari sel. Tampak 

atau tidaknya sisa sel hati tergantung pada lama dan jenis nekrosis (Hodgson and 

Levi,2002).  

3) Kerusakan hati karena CCl4 

Efek toksik CCl4 dapat timbul pada manusia setelah pemaparan kronis 

maupun akut. Pada keracunan akut, efek yang segera timbul adalah mual, muntah, 

depresi pada sistem saraf pusat, yang berkisar antara kejang sampai koma dan 

depresi pernapasan. Setelah dua hari sampai dua minggu tanda kerusakan hati dan 

ginjal mungkin akan terlihat (Fauci et al; 1998). Gejala pada saluran pencernaaan 

termasuk hemetemesis dan nyeri abdominal dan mungkin terjadinya kerusakan hati 

yang lebih hebat jika diberikan secara oral (Klassen, 2001). 

CCl4 diaktifkan oleh enzim sitokrom P-450 menjadi radikal bebas yang 

reaktivitasnya tinggi. Pertama, CCl4 diubah menjadi bentuk radikal triklorometil 

(CCl3
•) dan kemudian menjadi radikal triklorometil peroksi (CCl3O2

•) yang sangat 

reaktif. Maka dari itu CCl4 menyebabkan nekrosis yang hebat di dalam sentrobuler 

hati yang mengandung isoenzim P-450 dengan konsentrasi tertinggi. Radikal bebas 

yang dihasilkan akan menyebabkan autooksidasi asam lemak polienoik yang terdapat 

dalam fosfolipid selaput. Terjadinya dengan cara dekomposisi oksidatif lemak dan 

terbentuk peroksida lemak setelah bereaksi dengan oksigen. Jadi, pemecahan ini 

tidak hanya menyebabkan kerusakan pada membran seperti retikulum endoplasma, 

mitokondria, dan lisosom, tetapi juga pada jaringan lain (Hodgson and Levi, 2002). 
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Jejas sel hati sebagai akibat CCl4 terjadi sangat cepat dan hebat. Kurang dari 

30  menit didapat pengurangan sintesis protein hati, protein plasma dan enzim-enzim 

protein endogen. Dalam waktu 2 jam, pembengkakan retikulum endoplasma dan 

pemisahan ribosom dari retikulum endoplasma kasar. Kemudian timbul penimbunan 

lemak, karena ketidakmampuan sel melakukan sintesis lipoprotein, dari trigliserida 

dan “protein penerima lemak”. Jejas mitokondria terjadi setelah jejas pada retikulum 

endoplasma, diikuti pembengkakan progresif sel-sel karena peningkatan 

permeabilitas selaput plasma. Kerusakan membran plasma terutama disebabkan oleh 

aldehida lemak yang relatif stabil, yang disebabkan oleh peroksidasi lemak dalam 

retikulum endoplasma tetapi dapat bekerja pada tempat-tempat yang jauh. Hal ini 

disusul oleh influks masif kalsium dan kematian sel (Robbins and Kumar, 1995). 

Pada kematian sel atau nekrosis sel ini, umumnya inti sel yang paling jelas 

menunjukan perubahan. Biasanya inti sel yang mati itu menyusut, batas tidak teratur 

dan berwarna gelap. Kemungkinan lain inti dapat hancur dan meninggalkan zat 

kromatin yang tersebar dalam sel, proses ini disebut karioreksis. Akhirnya pada 

beberapa keadaan, inti sel yang mati menghilang yang disebut kariolisis 

(Underwood, 2004). 

3. Karbon tetraklorida (CCl4) 

Karbon tetraklorida (CCl4) adalah cairan yang mudah terbakar, jernih, tidak 

berwarna, sifat pelarutnya sama dengan kloroform. Dapat bercampur dengan alkohol, 

eter, benzene, dan pelarut organik lainnya, tetapi praktis tidak larut dalam air. Harus 

disimpan dalam wadah tertutup dan kedap cahaya (Doerge, 1982).  
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steatosis 
nekrosis 

Pertama kali dibuat tahun 1849 dan digunakan untuk anestesi, shampo kering 

dan obat cacing. Namun semua kegunaan dalam rumah tangga telah ditingalkan 

karena toksisitasnya yang hebat, dan hanya digunakan untuk industri, ilmu 

pengetahuan dan penggunaan non rumah tangga (Klassen, 2001). 

Ingesti CCl4 secara oral dengan mudah diabsorbsi dari tractus 

gastroinstestinal, berlangsung lambat dan tidak mudah diramalkan. Absorbsi ini 

mengalami peningkatan jika bersamaan dengan ingesti lemak dan alkohol (Fauci et 

al; 1998). CCl4 dihimpun secara besar-besaran dalam lemak tubuh, hati dan sumsum 

tulang belakang. Pada hewan percobaan, penghirupan CCl4 diekskresikan dalam 2-3 

bulan, sekitar setengahnya hilang karena penguapan dan sisanya dikeluarkan sebagai 

urea dan metabolit lain dalam urin dan feses (Klassen, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kemungkinan Mekanisme Kerusakan Hati oleh CCl3
● (Zimmerman,1978) 

 
4. SGPT (Serum Glutamat Piruvat Transaminase) 

 Beberapa enzim serum digunakan sebagai indikator pada kerusakan hati. 

Enzim transaminase adalah sekelompok enzim yang bekerja sebagai katalisator 
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dalam proses pemindahan gugus amino antara suatu asam α amino dengan asam α 

keto. Serum transaminase adalah indikator yang peka terhadap kerusakan sel-sel hati. 

Dua transaminase yang sering digunakan dalam menilai penyakit hati adalah serum 

glutamat oksaloasetat transaminase (SGOT) dan serum glutamat piruvat 

transaminase (SGPT). Peningkatan aktivitas transaminase dalam serum disebabkan 

oleh sel-sel yang kaya akan transaminase mengalami nekrosis atau hancur. Kenaikan 

enzim tersebut meliputi kerusakan sel-sel hati oleh virus, obat-obatan, atau toksin 

yang menyebabkan hepatitis dan penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol 

(Husadha, 1996). 

Diantara 2 enzim tersebut, pemeriksaan SGPT merupakan indikator yang 

spesifik terhadap tes fungsi hati sebab enzim GPT sumber utamanya di hati 

sedangkan enzim GOT banyak terdapat pada jaringan terutama jantung, otot rangka, 

ginjal dan otak (Wilson dkk, 1993). Selain itu SGPT juga merupakan tes fungsi hati 

yang lebih sensitif untuk hepatitis yang disebabkan oleh senyawa toksin (Widmman, 

1995). 

Aktivitas GPT serum dapat diukur secara kuantitas dengan alat fotometer dan 

menggunakan metode kinetik GPT-ALAT (Glutamat Piruvat transaminase-Alanin 

Amino Transaminase). Serum yang akan dianalisis direaksikan dengan 2-

oksoglutarat dan L-alanin dalam larutan buffer. Enzim GPT yang terdapat pada 

serum akan mengkatalisis pemindahan gugus amino dari L-alanin ke 2-oksoglutarat 

sesuai dengan persamaan (1). Piruvat yang terbentuk oleh NADH dengan adanya 

laktat dehidrogenase (LDH), diubah secara enzimatik menjadi laktat seperti tampak 

pada persamaan (2) 
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                                                          GPT 
2-oksoglutarat  + L-alanin              glutamat + piruvat (1)          

    LDH 
Piruvat + NADH + H+                   laktat + NAD+ (2) 

NADH mempunyai serapan pada panjang gelombang 334, 340 dan 365 nm. 

Pada pemeriksaan ini akan mengukur sisa NADH yang tidak bereaksi. Menurunya 

serapan menunjukan bahwa NADH meningkat. Penggunaan NADH sebanding 

dengan aktivitas GPT (Campbell et al; 2005). 

5. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah 

obat dan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan dapat larut. 

Bahan mentah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan tidak perlu 

diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap bahan mentah 

obat disebut ekstrak, tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi berbagai unsur, 

tergantung pada obat yang digunakan dan kondisi dari ekstraksi. Ekstraksi atau 

penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif yang semula berada 

dalam sel, ditarik oleh cairan penyari. Pada umumnya penyari akan bertambah baik 

bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan semakin luas (Ansel, 1989). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya 

matahari langsung (Anonim, 1979). 

Sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan 

kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimum dari zat aktif dan 

seminimal mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). 
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Kriteria cairan penyari yang baik haruslah memenuhi syarat antara lain : 

a. Murah dan mudah didapat 

b. Stabil secara fisika dan kimia 

c. Bereaksi netral 

d. Tidak menguap dan mudah terbakar 

e. Selektif yaitu hanya menarik zat yang  berkhasiat yang dikehendaki 

f. Tidak mempengaruhi zat berkhasiat 

g. Diperbolehkan oleh peraturan 

(Anonim, 1986) 

Etanol 70% adalah campuran dua bahan pelarut yaitu etanol dan air dengan 

kadar etanol 70% (v/v). Etanol tidak menyebabkan pembengkakan pada membran sel 

dan memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah sifatnya 

yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. Etanol 70% 

sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal (Voight, 1984). 

Maserasi (maserace = mengairi,melunakkan) adalah cara ekstraksi yang 

paling sederhana. Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai syarat-syarat farmakope 

(umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan bahan 

pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan, terlindungi dari cahaya 

langsung (mencegah reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan 

dikocok kembali. Waktu maserasi pada umumnya 5 hari. Setelah waktu tersebut, 

artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan 

yang masuk dalam cairan telah tercapai. Dengan pengocokan dijamin keseimbangan 

konsentrasi bahan ekstraksi lebih cepat dalam cairan. Keadaan diam selama maserasi 
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tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan 

simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak yang diperoleh 

(Voight, 1984). 

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau 

pelarut lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan kerugian 

dari maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Anonim, 1986). 

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan 

derajat halus yang cocok dimasukkan dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 

bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, 

sambil berulang-ulang diaduk. Hasil penyarian dengan maserasi perlu dibiarkan 

selama waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang 

tidak diperlukan dan tidak terlarut dalam cairan penyari seperti malam dan lain-lain 

(Anonim, 1986). 

 

E. Keterangan Empiris 

 Diharapkan dari penelitian ini didapatkan data ilmiah tentang efek 

hepatoprotektif ekstrak etanol 70% daun Salam (Syzygium polyanthum [Wight.] 

Walp.) pada pemberian dosis tungal dan dosis berulang pada tikus putih jantan galur 

Wistar yang diinduksi karbon tetraklorida (CCl4). 

 

 




