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EFEKTIVITAS  EKSTRAK  ETANOL  KULIT MANGGIS  
  (Garcinia mangostana  L.)   BERBAGAI   KONSENTRASI 

(10%,  20% dan 30%) TERHADAP  PENGOBATAN 
ULKUS TRAUMATIK PADA MENCIT 

Fil‘Ilmi1 , drg. Nanang Krisnawan2
,drg. Ana Riolina MPH.3 

INTISARI 

Latar belakang:Pemanfaatan tanaman obat tradisional olehmasyarakat Indonesia 
untuk menanggulangibeberapa penyakit, secara luas telah dirasakanoleh 
masyarakat. Hal ini tercermindengan semakin meningkatnya konsumen obat 
tradisional dan  meningkatnya produksiobat dari industri-industri obat 
tradisional.Krisis ekonomi yang berkepanjanganmengakibatkan penurunan daya 
beli masyarakatterutama masyarakat golongan menengah kebawah, memilih 
menggunakan obat tradisional dibandingkan obat kimia. Pengetahuan tentang 
tumbuhan obat didapatkanmelalui  warisan budaya bangsa secara turun temurun. 
Salah satutanaman yang dapat dijadikan obat tradisional adalah buah manggis 
(Garcinia mangostana L) yaitu dengan cara mengisolasi kulit buah manggis 
tersebut.Tujuan :Untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis (Garcinia 
mangostana L)  konsentrasi 10 %, 20%, 30 % terhadap pengobatan  ulkus 
traumatik pada mencit 

Metode :Penelitian ini menggunakan desain penelitianeksperimental 
laboratoris murni dengan metodePost-test Only Control Grup Design. Sampel 
menggunakan mencit jantan Mus musculus albinus yang diperoleh dari tempat 
pembiakan mencit, berumur 2-3 bulan dengan berat antara 20-30 gram.Uji 
normalitas data menggunakan uji shapiro-wilk (n<50)dan pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA.Hasil :Hasil uji ANNOVA dua jalur 
menunjukkan bahwa nilai Sig. antar kelompok adalah 0,000 (P < 0,05), maka 
ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.)efektif terhadap 
penyembuhan ulkus traumatik. Hasil uji Tukey menunjukkan terdapat perbedaan 
yang bermakna P = 0,00 (P > 0,05). 

 

Kata Kunci : Ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L), Ulkus 
trumatik. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE ETHANOL EXTRACT OF 

MANGOSTEEN PEEL (Garcinia mangostana L.) OF VARIOUS 
CONCENTRATIONS (10%, 20% and 30%) TO TREATMENT OF 

TRAUMATIC ULCERS IN MICE 
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ABSTRACT 

Background :Indonesian people to overcome some diseases,the utilization of 
traditional medicinal plants has been widely perceived by the people. This was 
reflected by the increasing consumers of traditional medicine. The economic 
crisis which has long resulted in purchasing power, especially middle-class 
people, they choose to used traditional medicine than chemical drugs. The 
knowledge of medicinal plants obtained through national heritage for 
generations. The plants which can be used as traditional medicine was 
mangosteen fruit ( Garcinia mangostana L ) by means of isolating the mangosteen 
peel.Objective :To examine the effectiveness  ekstract of mangosteen peel 
(Garcinia mangostana L.) at a concentration 10 %, 20 %, 30 %  of the treatment 
of traumatic ulcers in mice. 

Methods :This study was used pure laboratory experimental with Post-test 
Only Kontrol Group Design.Sampleusing male mice (Mus musculus Albinus)from 
breeding mice, aged 2-3 months, weighing between 20-30 grams. The normality 
test using Shapiro Wilk test ( n< 50) and hypothesis test used ANOVA.Results 
:The results of two way ANOVA test  showed sig. between groups was 0.000 ( p < 
0.05 ), the ethanol ekstract of mangosteen peel ( Garcinia mangostana L ) was 
effective against traumatic ulcer healing. Tukey test results showed significant 
difference p = 0.000 ( p< 0.05 ). 

 

Keyword :Ekstract of mangosteen peel (Garcinia mangostana L.), Traumatic 
ulcer. 
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PENDAHULUAN 
Penyakit rongga mulut yang sering terjadi adalah peradangan seperti 

ulkustraumatik.Ulkus traumatikadalahbentuk lesi ulseratif yang disebabkan oleh 
adanya trauma, dapat terjadi pada semua usia dan kedua jenis kelamin. Ulkus 
traumatik  dapat terjadi dibeberapa lokasi seperti : mukosa pipi, bibir, palatum dan 
tepi lidah, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu  bahan-bahan kimia, 
panas, listrik atau gaya mekanik.3 

Pemanfaatan tanaman obat tradisional olehmasyarakat Indonesia untuk 
menanggulangibeberapa penyakit, secara luas telah dirasakanoleh masyarakat. Hal 
ini tercermindengan semakin meningkatnya konsumen obat tradisional dan  
meningkatnya produksiobat dari industri-industri obat tradisional. Krisis ekonomi 
yang berkepanjanganmengakibatkanpenurunana daya beli masyarakatterutama 
masyarakat golongan menengah kebawah, memilih menggunakan obat tradisional  
dibandingkan obat kimia. Pengetahuan tentang tumbuhan obat didapatkanmelalui  
warisan budaya bangsa secara turun temurun. Salah satu tanaman yang dapat 
dijadikan obat tradisional adalah buah manggis (Garcinia mangostana L) dengan 
cara mengisolasi kulit buah manggis tersebut.4 

Kulit buah manggisdigunakan sebagai obat sariawan dengan cara kulit 
buah ditambah air dan direbus kemudian digunakan sebagai obat kumur.4Khasiat 
penyembuhan terhadap sariawan didapat karena kulit buah manggis mengandung 
senyawa golongan xanthone. Xanthone adalah metabolit sekunder yang terdapat 
dalam manggis yang dapat diisolasi dari buah,  kulit batang, daun dan kulit buah. 
Xanthone juga memiliki aktivitas antioksidan, antialergi, antibakteri, antifungi, 
antitumor dan antivirus.6,7 

Penelitian sebelumnya telah menggunakan ekstrak kulit buah manggis 
terhadap sel glioma tikus untuk antiperadangan dengan konsentrasi 40 %, 70 % 
dan 100 %, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol 
40%menunjukkan efek paling poten dan  terbukti dapat menghambat sintesa PGE2  
dan  menghambat aktivitas enzim siklooksigenase.5 

Kandungan antiperadangan pada xanthoneyang terdapat didalam kulit 
buah manggis (Garcinia mangostana L.) mandasari penulis ingin melakukan uji 
coba pengobatan ulkus traumatik pada mukosa mulut mencit mengunakan ekstrak 
kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) dengan konsentrasi  yang lebih  
rendah yaitu 10 %, 20 %, 30 %, sebagai obat antiperadangan. 

Penelitian ini menggunakan mencit jantan karena dapat memberikan hasil 
penelitian yang lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh siklus menstruasi dan 
kehamilan seperti pada mencit betina.Banyak keunggulan yang dimiliki oleh 
mencit sebagai hewan percobaan, yaitu memiliki kesamaan fisiologis dengan 
manusia, siklus hidup yangrelatif  pendek, jumlah anak setiapkelahiran banyak, 
variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganan.Mencit jantan juga 
mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat dan kondisi biologis 
tubuh dan lebih stabil dibanding mencit betina.1 
 
 
 
 



METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan desain penelitianeksperimental laboratoris 

murni. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Post-test Only Control Grup 
Design untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana 
L)  konsentrasi 10 %, 20%,  30 %  terhadap pengobatan  ulkus traumatik pada 
mencit. Penelitian dilaksanakanpada bulan April 2014. Subyek penelitian adalah 
mencit jantan Mus musculus albinus yang dari tempat pembiakan mencit, berumur 
2-3 bulan dengan berat antara 20-30 gram. Kriteria inklusi: Kriteria Inklusi a.) 
Kulit buah manggis segar.b.)Buah manggis yang didapatkan dari 
perkebunan.Kriteria Eksklusi a.)kulit buah manggis yang sudah busuk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian pada setiap  kelompok, berupa diameter kesembuhan 

ulkus traumatik yang di ukur pada hari ke-0, ke-3 dan ke-5 dengan  menggunakan 
sliding kaliper. Diameter kesembuhan ulkus traumatik hari ke-0, ke-3 dan ke-
5,dari masing-masing kelompok perlakuan dianalisis dengan menggunakan SPSS 
21.0   for Windows. 

Rerata kesembuhan ulkus traumatik dihitung dan dibandingkan dengan 
setandar deviasi untuk mengtahui representasi data baik atau buruk, ditunjukkan 
pada tabel 3. 
Tabel 1. Hasil pengukuran diameter  kesembuhan ulkus traumatik. 
PERLAKUAN N Hari ke-0 Hari ke-3 Hari ke-5 
  X±SD X±SD X±SD 
Kontrol negatif 8 4.2000±.18516 3.7000±.16903 3.2000±.16903 
Konsentrasi 10% 8 4.1750±.13887 3.2000±.14142 2.2000±.17728 
Konsentrasi 20% 8 4.2500±.16036 2.8000±.11952 1.3625±.10607 
Konsentrasi 30% 8 4.2750±.15811 2.3375±.09161 .8750±.16690 

Keterangan :  

N  : jumlah sampel 

Mean > SD : representatif data baik 

Dari tabel 1,dapat diartikan bahwa nilai rerata lebih besar daripada nilai 
standar deviasi, maka nilai tersebut dapat mewakili keseluruhan data pada tiap 
kelompok perlakuan atau representatif data baik. Hasil dari data diatas yang 
diukur dari hari ke-3 dan ke-5 setelah pemberian perlakuan menunjukkan, bahwa 
diameter  ulkus traumatik yang diberi ekstrak  etanol  kulit  manggis konsentrasi 
30 %  memiliki rata-rata paling sedikit, diikuti ekstrak etanol kulit manggis 20 % 
dan ekstrak etanol kulit manggis 10 %. Sedangkan kontrol negatif yang diberi 
aquadest memiliki rata-rata tertinggi. 

Hasil penelitian yang telah didapatkan, dilakukan uji normalitas data 
menggunakan uji Shapiro-wilk.Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
data tersebut berdistribusi normal atau tidak.Hasil analisis uji normalitas 
diperlihatkan pada tabel 2. 

 



Tabel 2. Hasil analisis uji normalitas Shapiro-Wilk 

Perlakuan I II III IV 
Konsentrasi (-) 

(P) 
10 % 
(P) 

20 % 
(P) 

30 % 
(P) 

Hari ke-0 0.424 0.521 0.975 0.651 
Hari ke-3 0.208 0.273 0.534 0.324 
Hari ke-5 0.208 0.056 0.366 0.051 
 

Keterangan: 
 P = probabilitas 

Hasil uji normalitas Shapiro-wilk menunjukkan probabilitas masing-
masing kelompok lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa semua data 
yang diuji berdistribusi normal.Setelah diketahui data berdistribusi normal maka 
dilakukan uji homogenitas menggunakan Levene test.Uji homogenitas bertujuan 
untuk menguji bahwa setiap kelompok yang akan dibandingkan memiliki variansi 
yang sama. Hasil analisis uji homogenitas terdapat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis uji homogenitaslevene test 

 Sig. 
Hari ke-0 0.800 
Hari ke-3 0.580 
Hari ke-5 0.287 

 
Tabel 2 menunjukkan, hasil uji homogenitas dengan Levene testsecara 

berurutanhari kenol (0,800), hari ketiga (0,580) dan hari kelima (0,287), diketahui 
bahwa data yang didapat memiliki variasi yang sama (ρ>0,05) . Setelah diketahui 
bahwa data berdistribusi normal dan memiliki variasi yang sama, maka data ini 
memenuhi syarat untuk dilakukan uji analisis Anova dua jalur. Uji anova dua jalur 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara setiap kelompok 
perlakuan dalam penelitian.Hasil analisis uji Anova dua jalur terdapat pada tabel 3 
dan 4. 

Tabel 4. Hasil uji ANOVApada hari ke-0 

 Sig 

Antar kelompok 

 

Hari ke-0 

Hari ke-3 dan ke-5 

0.596 

0.000 

Hasil uji tabel 4 analisis anova dua jalur adalah ρ= 0,596 (ρ<0,05), 
sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara keempat 
kelompok penelitian. Hari ke-0 merupakan diameter awal ulkus traumatik dan 
belum diberi perlakuan.  Hasil uji analisis anova dua jalur pada hari ke-3 dan ke-5 
adalah ρ= 0,000 (ρ<0,05), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan 



antara keempat kelompok penelitian. Setelah diketahui terdapat perbedaan antara 
keempat kelompok penelitian di atas, maka akan dilanjutkan dengan uji Tukey. 
Uji Tukey bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 
antar kelompok perlakuan kontrol negatif dan konsentrasi 10 %, 20%, 30%.Hasil 
analisis uji Tukey terdapat pada tabel 5. 
Tabel 5. Hasil Analisis Uji  Tukey. 

 

konsentrasi 

Hari ke-0 Hari ke-3 Hari ke-5 

(-) 0.989 0.000* 0.000* 

10 % 0.790 0.000* 0.000* 

20 % 0.925 0.000* 0.000* 

30 % 0.605 0.000* 0.000* 

Keterangan tabel : 
* : terdapat perbedaan yang signifikan. 

Tabel 7, hasil uji analisis Tukey pada hari ke-0 menunjukkan nilai 
probabilitas lebih dari 0,05 (ρ<0,05), sehingga dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat  perbedaan yang bermakna antara keempat kelompok penelitian, 
dikarenakan diameter awal ulkus traumatik dan belum diberi perlakuan. 

Hasil uji analisis Tukey pada hari ke-3 dan ke-5 menunjukkan nilai 
probabilitas 0,000  (ρ<0,05), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat  perbedaan 
yang bermakna antara keempat kelompok penelitian, dikarenakan mulai 
mengecilnya diameter ulkus traumatik  dan terjadi proses penyembuhan diameter 
ulkus traumatik setelah diberi perlakuan dengan menggunakan ekstrak etanol kulit 
manggis dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30%. 

Pada perlakuan ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.) 
konsentrasi 10 % terdapat pengurangan diameter ulkus traumatik sebesar 1 mm, 
konsentrasi 20 % terdapat pengurangan diameter ulkus traumatik sebesar 1,5 mm 
dan konsentrasi 30 % terdapat pengurangan diameter ulkus traumatik sebesar 2 
mm, ini terjadi karena iritan penyebab dihilangkan, maka terjadinya proses 
keratinisasi dan pembaharuan sel-sel epitel mukosa oral.2Hal ini menunjukkan 
bahwa kandungan zat aktif dalam  ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia 
mangostana l.) yaitu xanthone dapat menghambat perubahan asamarakidonat 
menjadi PGE2 dalam mikrosomal,ini ada kemungkinan penghambatan pada jalur 
siklooksigenase.5Salah satu efek farmakologi dari kandungan zat aktif dalam 
esktrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana l.) yaitu xanthone adalah 
sebagai obat antiperadangan. 

Proses penyembuhan diameter ulkus traumatik dipengaruhi dengan 
bertambahnya konsentrasi ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.) 
yaitu 20 % dan 30 %. Konsentrasi ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia 
mangostana l.) yang optimal dalam mempercepat proses penyembuhan diameter 
ulkus traumatik  pada konsentrasi 30 % karena konsentrasi tersebut mendekati 
konsentrasi yang poten terhadap antiperadangan, diameter ulkus traumatik 



semakin lebih cepat menutup dan menurut penelitan sebelumnya bahwa yang 
paling poten terhadap antiperadangan terdapat pada konsentrasi 40 %.5 

Hasil uji Tukeyhari ke-0, ke-3 dan ke-5 pada penelitian ini menunjukkan 
adanya perbedaan yang bermakna pada tiap-tiap kelompok perlakuan ekstrak 
etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.) pada konsentrasi 10 %, 20 % dan 
30 %. Nilai rerata perbedaan (mean difference)  pada  uji  Tukey  menunjukkan 
hasil  yang  signifikan karena nilai P (< 0,05), kecuali pada hari ke-0 tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan dikarenakan pada hari tersebut 
merupakan diameter awal ulkus traumatik dan belum diberi perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan, terdapat proses penyembuhan diameter 
ulkus traumatik, pada hari ketiga, kelima dan ketujuh sudah terjadi penutupan 
diameter ulkus traumatik.  Perlakuan dengan menggunakan ekstrak etanol kulit 
manggis sangat berpengaruh terhadap proses terjdinya penyembuhan ulkus 
traumatik dibandingkan kontrol negatif.  Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 
penelitian ini yaitu terdapat efektifitas ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia 
mangostana l.) pada konsentrasi 10%, 20% dan 30% terhadap pengobatanulkus 
traumatik. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektifitas ekstrak etanol kulit 

manggis (Garcinia mangostana l.) pada konsentrasi 10%, 20% dan 30% terhadap 
pengobatanulkus traumatik. dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.) pada konsentrasi 
10%, 20% dan 30% efektif terhadap pengobatanulkus traumatik dengan 
nilai sig (0.000). 

2. Ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.) pada konsentrasi 
30 %, lebih efektif membantu dalam mempercepat proses penyembuhan 
ulkus traumatik dibandingankan konsentrasi 10 % dan 20 % dengan nilai 
sig. (0.000). 

 
SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pengobatan penyakit periodontal yang 
lain dan perlu dilakukan penelitian secara in vivo untuk mengetahui efek kulit 
manggis (Garcinia mangostana l.). 
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