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ABSTRAK 

Radikal bebas dapat disebabkan salah satunya oleh penggunaan parasetamol dengan dosis 
berlebih. Senyawa antioksidan merupakan senyawa yang dapat menstabilkan radikal bebas di 
dalam tubuh. Kandungan senyawa flavonoid, fenolik, vitamin C, A, E, dan β-karoten pada buah 
kurma (Phoebix dactylifera) dapat berfungsi sebagai antioksidan dengan menurunkan kadar 
malondialdehid (MDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antioksidan ekstrak etanol 
buah kurma Sukkari pada tikus jantan yang diinduksi parasetamol. Penelitian ini menggunakan 
20 ekor tikus jantan galur Wistaryang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. Kelompok 1 adalah 
kontrol negatif, diberi parasetamol 2,5 g/KgBBdan kelompok II-IV diberi ekstrak etanol buah 
kurma Sukkariselama 10 hari dengan dosis 250, 500, dan 1000mg/KgBB. Induksi parasetamol 
dosis 2,5 gram/KgBB diberikan pada hari ke-7, pengukuran kadar MDA dilakukan pada hari ke-8, 
9 dan 10 dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 530 nm. Analisis data menggunakan 
One Way ANOVAmenunjukkan penurunan kadar MDA yang signifikan (P>0,05) pada ketiga 
kelompok perlakuan dosis esktrak kurma sukkari, kelompok 1 (0.803±0.174 µmol/ml dan 
kelompok 3 (0.796±0.125µmol/ml) jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif 
(1.298±0.321µmol/ml).  

Kata kunci :ekstrak etanol buah kurma sukkari (Phoenix dactylifera), antioksidan, 
malondialdehid (MDA) 

ABSTRACT 

Free radicals can be triggered  by  using of paracetamol overdose. Antioxidant compounds 
are compounds that can stabilize free radicals in the body. The content of flavonoids, phenolics, 
vitamin C, A, E, and β-carotene on a date (Phoebix dactylifera) can function as an antioxidant by 
reducing the levels of malondialdehyde (MDA). This study aims to determine the antioxidant 
effects of ethanol extract of dates Sukkari on paracetamol-induced male rats. This study used 20 
male Wistar rats were divided into four treatment groups. Group 1 is a negative control, were 
given paracetamol 2.5 g/KgBB and group II-IV were given a date Sukkari ethanol extract for 10 
days at doses of 250, 500, and 1000 mg/KgBB. Induction of paracetamol dose of 2.5 g/KgBB given 
on day 7, MDA measurements performed on day 8, 9 and 10 with a spectrophotometer at a 
wavelength of 530 nm. Analysis of the data using One Way ANOVA showed a significant 
decrease in MDA levels (P> 0.05) in all three treatment groups sukkari date extract dose, group 1 
(0803 ± 0174 µmol/ml) and group 3 (0796 ± 0125 µmol/ml) when compared to the negative 
control group (1298 ± 0321 mol / ml). 
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PENDAHULUAN  

Penyakit degeneratif disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat menstabilkan 

molekul radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, contoh penyakit degeneratif 

adalah jatung, diabetes melitus, kanker dan kerusakan hati1. Kerusakan hati dapat 

disebabkan karena penggunaan obat-obatan, parasit, alkohol, bakteri dan virus5. 

Salah satu contoh obat yang dapat menyebabkan kerusakan hati adalah 

parasetamol yang berkhasiat sebagai antipiretika dan analgetika. Parasetamol 

bersifat hepatotoksik jika digunakan jangka panjang dan pemberiaan dosis tunggal 

10-15 gram atau pemberian dosis 200-250 mg/kgBB15, karena dapat membentuk 

senyawa NAPQI (N-asetil-p-benzokuinon) dari hasil metabolisme parasetamol 

yang tidak dapat berikatan dengan reseptor sehingga dapat menyebabkan radikal 

bebas dan bersifat toksik2. 

Radikal bebas merupakan suatu molekul atau atom yang tidak memiliki 

pasangan elektron pada orbital luar sehingga tidak stabil dan sangat reaktif 

terhadap sel-sel didalam tubuh untuk mendapatkan pasangan elektron. Kelainan 

pada protein, lipid, dan karbohidrat dapat terjadi karena kerusakan penyusun sel 

yang disebabkan oleh aktivitas radikal bebas didalam tubuh1. Kadar 

Malondialdehid (MDA) yang tinggi dalam plasma dapat digunakan sebagai 

indikator adanya radikal bebas dan kerusakan oksidatif pada membran sel, karena 

senyawa radikal bebas menyerang membran lipid yang mengandung asam lemak 

tak jenuh ganda akan membentuk MDA yang merupakan salah satu produk akhir 

peroksidasi lipid. Radikal bebas dan kerusakan oksidatif dapat dihambat dan 

dicegah dengan senyawa antioksidan, dengan cara menambahkan gugus atom 

hidrogen pada elektron yang tidak memiliki pasangan sehingga dapat stabil14. 

Buah kurma (Phoenix dactylifera) merupakan salah satu buah yang 

mempunyai efek antioksidan, buah kurma yang digunakan pada penelitian ini 

adalah buah kurma jenis Sukkari yang berasal dari kawasan Qasim Arab Saudi8. 

Buah kurma mengandung senyawa aktif alkaloid, flavonoid, steroid, tannin, 

estertepen, karbohidrat, vitamin, asam fenolik, β-karoten11,13, gula, protein,lemak, 
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serat, kalium, kalsium, besi, klorin, tembaga, magnesium, sulfur, fosfor, dan 

beberapa enzim3. Kandungan flavonoid, total fenolik, vitamin dan β-karoten 

mempunyai aktivitas antioksidan dengan cara mengikat radikal bebas sehingga 

menurunkan konsentrasi lipid peroksida, dan malondialdehid tidak terbentuk12,13. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental dengan 

menggunakan  rancangan acak pola searah untuk mengetahui efek antioksidan 

pada ekstrak etanol buah kurma Sukkari. 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kelompok kontrol negatif dan 

berbagai tingkatan dosis ekstrak etanol buah kurma Sukkari, yaitu 250, 500, 

dan 1000 mg/KgBB.  

2. Variabel tergantung pada penelitian ini adalah nilai konsentrasi MDA 

(malondialdehid). 

3. Variabel terkendali pada penelitian ini adalah hewan uji tikus jantan meliputi 

galur, umur, berat badan, perlakuan, dan lingkungan pemeliharaan. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat yang Digunakan 

 Oven, blender, bejana kaca, corong Buchner, vacuum rotary evaporator, 

waterbath (penangas air), timbangan tikus, timbangan analitik, sonde oral, 

scalpel, spuit dispossable, tabung eppendrof, sentrifugator, sonifikator, 

spektrofotometer UV-Vis (UV Mini SHIMADZU), dan alat-alat gelas. 

2. Bahan yang Digunakan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah buah kurma jenis 

Sukkari yang diekstraksi menggunakan penyari etanol 96%, TBA 0,067%, TCA 

20% (sebagai pereaksi pada penetapan kadar MDA), 1,1,3,3-tetrametoksi propane 

(TMP) sebagai larutan standar, parasetamol, dan aquades. Hewan uji yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tikus jantan galur Wistar. 
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D. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi dan Farmasi Klinik 

Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

E. Jalannya Penelitian 

1. Determinasi buah kurma 

Determinasi buah kurma dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Determinasi buah kurma 

dilakukan untuk mengetahui kebenaran sampel terkaitan dengan jenis buah dan 

ciri-ciri makroskopis dengan mencocokkan morfologi tanaman terhadap pustaka. 

2. Pembuatan Ektrak Etanol Buah Kurma Sukkari 

Daging buah kurma dipisahkan dari biji, daging buah kurma dikeringkan 

selama 2 minggu dalam lemari pengering dengan suhu 300C. Daging buah kurma 

yang telah kering kemudian dipotong kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan 

blender. Daging buah kurma kering sebanyak 1 kg dimasukkan ke dalam bejana 

kaca dan direndam dengan etanol 96% sebanyak 7 liter (semua bagian terendam) 

selama 3 hari sambil sesekali diaduk. Setelah direndam selama 3 hari, rendaman 

disaring menggunakan vacuum Buchner yang dilapisi kertas saring. Maserat 

disimpan dan ampas direndam kembali sebanyak 2 kali dengan penambahan 

etanol 96% 3,5 liter tiap remaserasi. Maserat yang terkumpul kemudian diuapkan 

menggunakan vacuum rotary evaporator pada suhu 600C dan diletakan di atas 

waterbath sampai terbentuk ekstrak yang kental. 

3. Penentuan dosis parasetamol dan dosis ekstrak buah kurma Sukkari 

Dosis parasetamol yang digunakan pada tikus adalah 2,5 gram/KgBB yang 

disuspensikan dengan CMC Na 1%. Dosis ekstrak buah kurma Sukkari ditentukan 

melalui percobaan trial error pada hewan uji, tingkatan dosis yang diperoleh 

untuk setiap kelompok perlakuan adalah dosis pertama diberikan ekstrak buah 

kurma Sukkari 250 mg/KgBB, dosis kedua diberikan ekstrak buah kurma Sukkari 

500 mg/KgBB, dan dosis ketiga diberikan ekstrak buah kurma Sukkari 1000 

mg/KgBB. Ekstrak buah kurma Sukkari dilarutkan dengan aquades. Kelompok 

kontrol negatif dan setiap kelompok perlakuan diinduksi dengan suspensi 

paracetamol secara peroral pada hari ke-7.  
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4. Perlakuan pada hewan uji 

Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus jantan galur 

wistar umur 6 bulan dengan berat badan ± 200-360 gram sebanyak 20 ekor dibagi 

secara acak 5 ekor untuk setiap kelompok perlakuan. 

Kelompok I : kelompok kontrol negatif  

  hewan uji diberi perlakuan aquades 2,5  ml/200gBB. 

Kelompok II : kelompok perlakuan dosis I 

  hewan uji diberi perlakuan ekstrak etanol buah kurma Sukkari 

 dosis 250 mg/kgBB. 

Kelompok III : kelompok perlakuan dosis II 

  hewan uji diberi perlakuan ekstrak etanol buah kurma Sukkari 

 dosis 500 mg/kgBB. 

Kelompok IV: kelompok perlakuan dosis III 

 hewan uji diberi perlakuan ekstrak etanol buah kurma Sukkari 

dosis 1000 mg/kgBB. 

Kelompok I sampai kelompok IV diberi perlakuan selama 10 hari dan 

pada hari ke-7 diinduksi parasetamol dengan dosis 2,5 gram/KgBB, dan diukur 

absorbansi malondialdehid (MDA) pada hari ke-1, 2, dan 3 setelah pemberian 

parasetamol.  

Sebelum mendapatkan perlakuan semua hewan uji diadaptasikan selama 7 

hari dan dipuasakan selama 12-18 jam dengan tetap diberi minum hal ini 

bertujuan untuk mengurangi pengaruh pemberian makanan pada hewan uji dan 

untuk menghindari stress pada hewan uji. 

Skema pengujian antioksidan ekstrak etanol buah kurma Sukkari pada 

tikus jantan yang diinduksi paracetamol ditunjukan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema pengujian antioksidan ekstrak etanol buah kurma pada tikus jantan yang 
diinduksi parasetamol. 

 
5. Analisis aktivitas antioksidan metode MDA 

Pada penelitian ini aktifitas antioksidan ditentukan dengan parameter 

penanda adanya radikal bebas, yaitu mengukur kadar malondialdehid (MDA) 

pada hewan uji. 

a. Preparasi serum darah 

Darah tikus diambil melalui vena lateraris pada bagian ekor, darah diambil 

± 1 ml. Darah disentrifugasi menggunakan minispin dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 20 menit untuk mendapatkan serum darah yaitu bagian yang berwarna 

bening. 

b. Preparasi reagen TBA dan TCA 

TBA (tiobarbituric acid) 0,67 %, dibuat dengan menimbang 0,067 gram 

dan dilarutkan di dalam 10 mL aquadest sampai larut. TCA (trichloroacetic acid) 

20 %, dibuat dengan menimbang 2 gram dan dilarutkan di dalam 10 mL aquadest 

sampai larut.  

 

20 ekor tikus jantan galur wistar berusia ± 6 bulan dengan berat ± 200-360 
gram 

Diadaptasi selama 7 hari dan dipuasakan selama 12-18 jam 

Kelompok I 
(Kontrol negatif) 

aquadest 2,5 
ml/200g BB, selama 

10 hari

Kelompok II ekstrak 
buah kurma Sukkari 

250mg/kg BB, 
selama 10 hari 

Kelompok IIIekstrak 
buah kurma Sukkari 

500 mg/kg BB, 
Selama 10 hari 

Kelompok IVekstrak 
buah kurma Sukkari 

1000 mg/kg BB, 
selama 10 hari 

Diberikan suspensi parasetamol 2,5 g/kg BB pada hari ke 7 

Serum darah diambil pada hari ke-0, 8, 9 dan  10kemudian  diukur kadar MDA 

Penetapan kadar MDA  
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c. Pengukuran kadar MDA 

Kadar malondialdehid dapat diukur dengan metode tiobarbituric acid 

(TBA), yang akan bereaksi dengan gugus karbonil dari MDA membentuk 

senyawa kompleks berwarna merah7. Untuk mengukur kadar MDA diambil serum 

darah 100 µL  dicampurkan dengan 2,4 mL TCA dan 2,4 mL TBA sampai 

homogen, kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 10 menit. Setelah 

dingin campuran disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit. 

Diambil supernatan yang berwarna merah muda dibaca absorbansinya pada 

panjang gelombang 530 nm menggunakan spektrofotometer dengan operating 

time selama 10 menit. 

 
Gambar 2.  Reaksi serum darah MDA dan TBA membentuk kompleks warna merah muda9 

 
d. Pembuatan kurva baku 

Kurva baku dibuat dengan menggunakan larutan stok 1,1,3,3-

tetrametoksipropana (TMP) 99% yang diencerkan dengan aquades menjadi 7 seri 

konsentrasi 0,02 µmoL/mL; 0,07 µmoL/mL; 0,13 µmoL/mL; 0,17 µmoL/mL; 

0,33 µmoL/mL; 0,99 µmoL/mL; dan 1,65 µmoL/mL. Masing-masing konsentasi 

larutan diambil 1000 µL kedalam tabung reaksi dan ditambahkan 2,4 ml TCA 

20% dan 2,4 ml TBA 0,67% dicampur sampai homogen. Pada air mendidih 

dipanaskan selama 10 menit, didinginkan dan disentrifuge dengan kecepatan 6000 
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rpm selama 10 menit diukur absorbansinya pada panjang gelombang 530 nm 

dengan operating time selama 10 menit. Buat regresi linear antara absorbansi 

sehingga didapatkan kurva baku10. 

6. Analisis data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui kadar MDA dengan 

membandingkan kelompok yang diberi perlakuan ekstrak kurma sukkari dengan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan ekstrak kurma sukkari. Kadar MDA pada 

kelompok negatif diuji Analisis Deskriptif untuk melihat normalitas data 

kelompok negatif. Kadar MDA pada semua kelompok perlakuan diuji Repeated 

ANOVA untuk melihat pada hari ke-berapa (waktu) terjadi perubahan kadar MDA 

yang signifikan. Kadar MDA semua kelompok pada hari ke-10 diuji 

normalitasnya menggunakan One Way ANOVA jika P<0,05 maka dilanjutkan 

dengan uji Post Hoc pada taraf kepercayaan 95% untuk mengetahui berbedaan 

yang bermakna antar dua kelompok. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ekstraksi Etanol Buah Kurma Sukkari 

Pada penelitian ini menggunakan metode maserasi untuk menyari zat aktif 

yang terkandung didalam buah kurma Sukkari, dengan etanol 96% sebagai larutan 

penyari. Menurut Saleh et al (2011) bahwa buah kurma Sukkari yang diekstraksi 

menggunakan alkohol (etanol) menghasilkan kandungan total fenol dan flavonoid 

yang tinggi. Hasil ekstrak etanol buah kurma Sukkari yang didapatkan adalah 

869,57 gram dan rendemen ekstrak etanol buah kurma sukkari yang diperoleh 

sebanyak 86,957 %. 

B. Uji Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Kurma Sukkari 

Kerusakan hati ditandai dengan tingginya kadar malondialdehid4 yang 

disebabkan karena terjadinya peroksidasi lipid oleh metabolit NAPQI yang 

bersifat radikal bebas akibat penggunaan dosis parasetamol yang berlebihan6. 

Untuk menetapkan waktu hepatotoksik dosis parasetamol yang digunakan 2,5 

g/kgBB.  
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Uji pendahuluan dilakukan pada kelompok kontrol negatif untuk melihat 

waktu hepatotoksik parasetamol. Kelompok kontrol negatif diambil darahnya 

terlebih dahulu sebelum diinduksi parasetamol (baseline) kemudian pada hari ke-

7 diinduksi parasetamol. Malondialdehid (MDA) digunakan sebagai penanda 

adanya radikal bebas, yaitu suatu produk akhir dari lipid peroksida yang berikatan 

dengan radikal bebas. Kadar rata-rata MDA pada hari ke-10 (1,35±0,34µmol/ml), 

yaitu 72 jam atau hari ke-3 setelah diinduksi parasetamol kadar ini mengalami 

kenaikan jika dibandingkan dengan kadar rata-rata MDA baseline 

(0,41±0,11µmol/ml). Dari data tersebut dapat disimpulkan menggunakan metode 

analisis Repeated ANOVA, keberhasilan induksi parasetamol yang ditandai 

dengan kenaikan kadar MDA yang signifikan (P<0,05). 
Tabel 1. Kadar MDA kelompok kontrol negatif (n=5) 

No 
Sampel 

Kadar hari ke-0 
(µmol/ml) 

Kadar hari ke-8 
(µmol/ml) 

Kadar hari ke-9 
(µmol/ml) 

Kadar hari ke-10 
(µmol/ml) 

1 0,51 0,69 0,55 1,90 
2 0,25 0,51 0,07 0,99 
3 0,36 0,25 0,75 1,29 
4 0,53 0,24 0,22 1,24 
5 0,38 0,03 0,80 1,34 

Rata-rata±SD 0,41±0,11 0,35±0,26 0,48±0,32 1,35±0,34 
     

 

 
Gambar 3. Grafik peningkatan kadar MDA kontrol negatif setelah diinduksi 

Parasetamol. 
 

Pengujian antioksidan ekstrak kurma Sukkari, dilakukan dengan cara 

membuat tiga kelompok perlakuan dengan tingkatan dosis ekstrak kurma Sukkari 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Hari ke‐0 Hari ke‐1 Hari ke‐2 Hari ke‐3

ka
da

r 
M
D
A
 (µ

m
ol

/m
l)

waktu sebelum dan sesudan induksi parasetamol

Kadar MDA



10 
 

yang berbeda, yaitu dosis 250, 500 dan 1000 mg/kgBB. Ketiga kelompok 

perlakuan diberikan ekstrak kurma Sukkari selama 10 hari, dan pada hari ke-7 

diinduksi dengan parasetamol. Kadar MDA dari ketiga kelompok perlakuan 

kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif (Gambar 4). 
Tabel 2. Hasil kadar MDA kontrol negatif dan kelompok perlakuan pada hari ke-10 

(n=5) 

No 
Sampel 

Kadar kontrol 
negatif (µmol/ml) 

Kadar kelompok 
1 (µmol/ml) 

Kadar kelompok 
2 (µmol/ml) 

Kadar kelompok 
3 (µmol/ml) 

1 1,90 0,84 Mati 0,91 
2 0,99 0,58 1,37 0,75 
3 1,29 0,82 0,86 0,66 
4 1,24 0,84 0,97 0,99 
5 1,34 1,09 1,50 0,84 

Rata-rata±SD 1,35±0,34 0,84±0,18 1,17±0,31 0,81±0,16 
     

 

Dari Tabel 2, diatas dapat dibuat grafik untuk melihat penurunan kadar 

MDA pada kelompok perlakuan yang dibandingkan dengan kelompok kontrol 

negatif pada hari ke-10. 

 
Gambar 4. Grafik Perbandingan kadar MDA kontrol negatif dan kelompok 

perlakuan 
 

Berdasarkan data diatas terjadinya penurunnya kadar MDA hari ke-10 

yang signifikan (P<0,05) pada kelompok 1 (0,84±0,18µmol/ml) dan kelompok 3 

(0,81±0,16µmol/ml) yang dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif 

(1,35±0,34µmol/ml) menunjukkan bahwa ekstrak kurma Sukkari mempunyai 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Kontrol 
negatif

Dosis 250 
mg/kgBB

Dosis 500 
mg/kgBB

Dosis 1000 
mg/kgBB

ka
da

r M
D
A
 (µ

m
ol
/m

l)

kelompok kontrol dan perlakuan

Kadar MDA



11 
 

aktivitas antioksidan. Pada kelompok 2 (1,17±0,31 µmol/ml) tidak signifikan 

karena terjadi kematian satu hewan uji pada kelompok 2 yang diakibatkan karena 

pendarahan. Pendarahan yang terjadi akibat reaksi antara parasetamol yang 

mempunyai efek samping antikoagulan dengan ekstrak kurma Sukkari. Hasil ini 

diperjelas dengan menggunakan analisis One Way ANOVA, yaitu analisis 

dilakukan pada dua kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Analisis 

Homogeneity of Variances bertujuan untuk menentukan homogenitas data atau 

sebagai analisis kelayakan untuk analisis One Way ANOVA, data  pada hari ke-10, 

menunjukkan hasil homogen (P>0,05) yang dilanjutkan dengan uji One Way 

ANOVA menunjukan hasil signifikan (P<0,05) pada kelompok perlakuan ekstrak 

kurma sukkari, dilanjutkan dengan metode Post Hoc Test dengan taraf 

kepercayaan 95%, untuk mengetahui perbedaan yang bermakna antar dua 

kelompok. Hasil dari analisis ini menunjukkan terdapat perbedaan bermakna 

(P<0,05) antara kontrol negatif dengan kelompok perlakuan. Dosis ekstrak kurma 

Sukkari yang optimal sebagai antioksidan adalah dosis 250 mg/kgBB dan 1000 

mg/kgBB. 

 Hal ini menunjukan bahwa ekstrak kurma Sukkari mempunyai efek 

antioksidan dengan menurunkan produk ahkhir dari lipid peroksida yaitu MDA, 

sehingga radikal bebas yang terbentuk dari metabolisme parasetamol dapat 

distabilkan dengan pemberian ekstrak kurma Sukkari dan dapat menghindari 

kerusakan sel akibat adanya radikal bebas. Senyawa aktif yang terkandung di 

dalam buah kurma yang memiliki aktivitas antioksidan adalah flavonoid, total 

fenolik, vitamin dan β-karoten12,13 dengan mekanisme menghambat pembentukan 

lipid peroksida12. Senyawa flavonoid dan fenol dapat menghambat peroksidasi 

lipid dengan mekanisme menangkap dan bereaksi dengan radikal bebas yang 

kemudian memberikan satu atom hidrogen dari gugus hidroksi sehingga radikal 

bebas dapat stabil. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak diukurnya kadar 

MDA pada hari ke-6 (sebelum induksi parasetamol). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak etanol buah kurma Sukkari mempunyai aktivitas 

antioksidan. Pemberian pada dosis 250 dan 1000 mg/kgBB dapat menurunkan 

kadar MDA secara signifikan pada hari ke-3 setelah induksi parasetamol. 

B. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang manfaat ekstrak etanol buah 

kurma Sukkari seperti antikanker dan toksisitas ekstrak buah kurma Sukkari. 

Hewan uji yang digunakan hendaknya berumur 2-3 bulan jangan lebih agar hasil 

yang didapatkan tidak terpengaruh oleh usia hewan uji. Pada saat proses 

pengeringan hendaknya menggunakan oven bukan lemari pengering untuk 

mempersingkat waktu pengeringan. 
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