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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman obat yang digunakan untuk pengobatan herbal harus memiliki 

efek terapi sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan (Hargono, 

1985). Tanaman obat yang digunakan harus memiliki efek samping yang sangat 

minimal, tidak toksik dan tambah lebih efektif ketika digunakan untuk pengobatan 

(Depkes RI,1986). Pembuktian empiris tentang khasiat dan pengawasan efek 

samping obat herbal hingga saat ini belum banyak dilakukan (Maheswari, 2002). 

Pengobatan tradisional telah lama dikenal dan dipraktekkan oleh 

masyarakat kita, terutama bahan-bahan dari tanaman. Tanaman tapak dara telah 

dikenal memiliki berbagai khasiat dalam mengobati kanker payudara, kanker 

rahim, kanker saluran pencernaan, hepatitis, demam, anemia, parotitis, haid tidak 

teratur, abses, konstipasi, dan lain-lain (Wijayakusuma, 2000) sedangkan tanaman 

belimbing wuluh banyak dipergunakan masyarakat untuk mengobati antara lain 

sebagai anti radang, tekanan darah tinggi, memperbaiki fungsi pencernaan 

(Dalimartha, 2007). 

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, pemberian ekstrak etanol 

belimbing wuluh dengan dosis 1,75 g/kgBB dapat menurunkan demam pada tikus 

galur Sprague Dawley (Sastra, 2014). Pemberian kombinasi ekstrak temulawak 

dan daun tapak dara tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada 

Mus musculus yang diinokulasi Adenocarcinoma mammae (Naziya, 2006). 

Penelitian mengenai uji efek ekstrak daun belimbing wuluh terhadap kadar 

limfosit pada tikus putih jantan galur Wistar pada konsentrasi 9%, 10,5% dan 12%  

tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap penurunan kadar limfosit 

(Setiawan, 2013).  

Hasil dari penelitian kombinasi ekstrak buah belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L) dan daun tapak dara (Catharanthus rosseus G) yang berperan sebagai 
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agen hipoglikemik didapatkan data bahwa kombinasi ekstrak belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L) dan daun tapak dara (Catharanthus roseus G) dengan dosis 

40:80 mg/200gBB dan kelompok dosis 80:80 mg/200gBB mempunyai efek 

menurunkan kadar glukosa dalam darah pada hari ke-7 dan kombinasi dosis I 

40:40 mg/200gBB menurunkan kadar glukosa darah pada hari ke-9, kombinasi 

dosis II 40:80 mg/200gBB pada hari ke-13 dan kombinasi dosis III 80:40 

mg/200gBB pada hari ke-19 (Sutrisna & Sujono, 2013).  

Syarat suatu ekstrak dapat menjadi obat herbal terstandar adalah harus 

terbukti efektif dan aman. Suatu ekstrak sebelum  menjadi obat herbal terstandar, 

ekstrak tersebut harus melalui beberapa studi ketoksikan di antaranya studi 

ketoksikan akut dan kronis. Hasil penelitian uji ketoksikan akut kombinasi ekstrak 

belimbing wuluh dan daun tapak dara yang telah dilakukan sebelumnya 

didapatkan hasil LD50 16,14 gr/kgBB yang termasuk kategori tidak toksik 

(Sutrisna & Sujono, 2014). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian lanjutan 

tentang studi ketoksikan subkronis terhadap pemberian kombinasi ekstrak etanol 

buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) dan daun tapak dara (Catharanthus 

roseus G) yang diberikan dalam jangka lama (90 hari) terhadap tikus putih jantan 

galur Wistar karena ekstrak tersebut diharapkan dapat menjadi obat herbal 

terstandar antidiabetes yang akan dikonsumsi dalam jangka panjang.Parameter 

pengamatan studi ketoksikan subkronis yang dilakukan adalah profil darah rutin 

(eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombosit), kadar 

SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) dan kadar SGOT (Serum 

Glutamic Oxaloacetic Transaminase) pada tikus putih (Rattus novergicus) jantan 

galur Wistar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibuat rumusan masalah : 

Apakah pemberian kombinasi ekstrak buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi 



3 
 

 

L.) dan daun tapak dara (Catharanthus roseus G) jangka lama akan 

mempengaruhi profil darah rutin yang meliputi eritrosit, hemoglobin, hematokrit, 

MCV, MCH, MCHC, RDW, trombosit dan fungsi hati yang dilihat dari parameter 

kadar SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) dan kadar SGOT (Serum 

Glutamic Oxaloacetic Transaminase) pada tikus putih jantan galur Wistar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji toksisitas subkronis pemberian 

kombinasi ekstrak buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) dan daun tapak 

dara (Catharanthus roseus G)  jangka lama terhadap profil darah rutin dan fungsi 

hati dilihat dari parameter kadar SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) 

dan kadar SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) pada tikus putih 

jantan galur Wistar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh 

pemberian kombinasi ekstrak  buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) dan 

daun tapak dara (Catharanthus roseus G) jangka lama terhadap profil darah rutin, 

kadar SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) dan kadar SGOT (Serum 

Glutamic Oxaloacetic Transaminase) tikus putih jantan galur Wistar. 

2. Aspek aplikatif 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi data awal untuk melakukan uji 

klinis pada manusia dan mengetahui dosis yang aman bagi manusia. 

 

 

 

 

 


