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BAB 3 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Determinasi Tanaman Sampel 

Rimpang kunyit merupakan spesies Curcumadomestica Val. dengan 

sinonimCurcumalonga L (gambar 3 (a)). Pisang ambon muda merupakan spesies 

Musa paradisiaca L dengan sinonim Musa sapientum L (gambar 3 (b)).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambar sampel. (a) rimpang kunyit. (b) pisang ambon muda. 

B. Hasil Rendemen, Uji Kualitatif dan Uji KLT Ekstrak 

Ekstrak air rimpang kunyit menghasilkan serbuk ekstrak sebanyak 3,75 g, 

sehingga rendemen yang didapatkan sebesar 112 % b/b. Hasil rendemen ekstrak 

air rimpang kunyit yang melebihi 100% menandakan bahwa pengadukan dan 

pemanasan pada proses ekstraksi dengan metode dekokta menyebabkan pelarut 

dapat mengekstraksi seluruh komponen pada sampel. Maserasi singkat dalam 

mengekstraksi kulit pisang yang menggunakan sentrifugasi diduga agar senyawa 

asam amino triptofan keluar dari sel dan ikut tersari (Bacher and Ellington, 2007). 

Ekstrak kental yang diperoleh sebesar 7,315 g sehingga didapatkan rendemen 

sebesar 1,22% b/b. Kecilnya hasil rendemen diduga akibat waktu kontak pelarut 

dengan sampel terlalu singkat akibat kekuatan sentrifugasi 6000 rpm  yang 

termasuk kategori sedang sehingga pelarut tidak maksimal mengekstraksi seluruh 

senyawa metabolit sekunder. Ekstrak air rimpang kunyit dan ekstrak aseton kulit 

pisang yang diperoleh masing-masing diuji senyawa flavonoid dan asam amino/ 

alkaloidnya secara kualitatif (tabel 2).  

 

(a) 
 

(b) 
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Tabel 1. Hasil identifikasi senyawa flavonoid dan alkaloid 

Senyawa 
Metode 

Uji 
Hasil Rujukan Identifikasi 

Alkaloid 

(dari 

ekstrak 

aseton kulit 

pisang) 

Hager 
Endapan 

berwarna kuning 

Endapan berwarna kuning 

(Sawant and Godghate, 

2013) 

Alkaloid 

Wagner 

Endapan 

berwarna merah 

kecoklatan 

Endapan berwarna coklat 

kemerahan (Sawant and 

Godghate, 2013) 

Flavonoid 

(dari 

ekstrak air 

rimpang 

kunyit) 

Shinoda Merah tua 
Merah tua (Mukherjee, 

2002) 
Flavonoid 

Alkali Kuning 
Kuning/ merah 

(Mukherjee, 2002) 

 

Ekstrak aseton kulit pisang ambon positif mengandung senyawa asam 

amino dan alkaloid akibat reaksi asam pikrat jenuh yang mengandung gugus H+ 

disumbangkan ke gugus NH pada struktur asam amino sehingga menghasilkan 

endapan berwarna kuning pada uji Hager, selain itu kalium iodida 

menyumbangkan gugus K+ke struktur asam amino sehingga terjadi endapan 

alkaloid dan menghasilkan reaksi peruraian KI yaitu I3-yang berwarna coklat  

sehingga terbentuk endapan coklat kemerahan pada uji Wagner (Mamonto et al., 

2008; El-shenawy et al., 2015). Hasil ini sejalan dengan penelitian Ittiyavirah and 

Anurenj (2014) serta Akula et al.(2011) yang menyatakan bahwa kulit pisang 

ambon mengandung senyawa asam amino triptofan dan alkaloid indol, serotonin.   

Ekstrak air rimpang kunyit positif mengandung flavonoid akibat reaksi 

agen pereduksi dari campuran serbuk magnesium dan HCl terhadap senyawa 

flavonoid sehingga menghasilkan warna merah tua pada uji Shinoda serta 

pembentukan senyawa kompleks kurkumin dan NaCl yang menghasilkan warna 

kuning pada uji alkali (Marliana and Suryanti, 2005). Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Rajeshet al., (2013) yang menyatakan bahwa rimpang kunyit 

mengandung senyawa kurkumin. Keberadaan senyawa kurkumin dari ekstrak air 

rimpang kunyit serta senyawa asam amino triptofan dari esktrak aseton kulit 

pisang terbukti pada uji KLT (tabel 4).  
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Tabel 2. Hasil uji KLT ekstrak kunyit dan ekstrak pisang pada UV 366 nm 

Ekstrak Eluen Reagen Semprot UV 366 nm 

Ekstrak 

air 

rimpang 

kunyit 

kloroform : etanol : 

asam asetat glacial (94 

: 5: 1) (Yusuf, 2015). 

- 

 

Ekstrak 

aseton 

kulit 

pisang 

metanol : 28% 

ammonia (100 : 1,5) 

(Kato et al., 2007). 

1,5 g Sodium 

hipoklorit dalam 

100 mL 0,1 M 

NaoH  (Kato et 

al., 2007). 

 

 

Tabel 3. Hasil uji KLT ekstrak rimpang kunyit dan kulit pisang 

Ekstrak 

Hasil Rujukan 

Identifikasi Rf 
Rf 

254 nm 366 nm 

Kunyit 0,37 0,37 
0,37 (Ati et al., 

2006) 
Kurkumin 

Pisang 0,76 0,76 

Serotonin = 0,21 

Triptofan = 

0,76(Kato et al., 

2007) 

Triptofan 

 Kurkumin memiliki struktur ikatan rangkap terkonjugasi (gugus kromofor) 

yang tersambung dengan gugus auksokrom sehingga menghasilkan fluorosensi 

hijau kekuningan pada UV 366 nm. Triptofan memiliki gugus kromofor yang 

lemah sehingga diperlukan reagen semprot natrium hipoklorit yang memiliki 

Rf= 0,37, 

kurkumin 

Rf= 0,76, 

triptofan 
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ikatan rangkap terkonjugasi sehingga triptofan yang terelusi menghasilkan 

fluorosensi warna vivid blue pada UV 366 nm. Hasil KLT seluruhnya terjadi 

tailing akibat dari kondisi eluen yang belum tuntas dalam mengelusi spot sampel. 

Bercak spot yang terlihat menandakan adanya senyawa aktif yang berkontribusi 

terhadap efek antidepresan (Gandjar I.G. and Rohman A., 2007). 

C. Hasil Uji Pendahuluan 5 Ekor Mencit (Keberhasilan Model CMS) 

1. Pengamatan Subjektif 

Tabel 4. Pengaruh 5 minggu induksi CMS terhadap persentase perubahan perilaku, BAB 

dan nafsu makanhewan uji 

Induksi 

CMS 
Minggu ke- 

Perilaku BAB Nafsu Makan  

Normal   Agresif   Pasif   Normal Sulit   Bertambah   Berkurang   

Persentase mencit (%) n=5 

1 80 20 0 100 0 80 20 

2 60 40 0 60 20 60 40 

3 40 40 20 40 60 60 40 

4 0 0 100 40 60 0 100 

5 0 0 60 0 60 0 60 

Sebelum diinduksi CMS (prestest) 100% mencit BAB dan perilakunya 

normal serta nafsu makannya bertambah. Selama induksi CMS 1 minggu (tabel 5) 

menghasilkan perubahan mencit menjadi agresif sebesar 20%. Induksi CMS 

selama 3 minggu terdapat gejala-gejala depresi yang semakin bertambah yaitu 

40% mencit agresif (gejala khas depresi bipolar (Inoue et al., 2015)), 20% mencit 

pasif dan 60% nafsu makan berkurang (gejala depresi mayor dan khas pada tipe 

depresi atipikal (Parker et al., 2002; Strekalova et al., 2004)). Induksi CMS 

selama 4 minggu menghasilkan 100% mencit pasif dan nafsu makan berkurang 

serta 60% BABnya sulit. Induksi CMS minggu ke 5 mengakibatkan 40% mencit 

mati dan 60% berperilaku pasif, nafsu makan tetap berkurang serta sulit BAB 

(tabel 5). Untuk induksi pada 5 kelompok perlakuan dilakukan selama 4 minggu 

dan agar kondisi depresi mencit tetap terjaga, maka induksi CMS tetap dilakukan 

pada minggu ke-5 dengan pemberian ekstrak dan obat pada hari ke 1, 3, dan 7. 
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Gambar 2. Profil berat badan mencit basal sebelum induksi CMS dan basal masa 

induksi CMS pada minggu ke-1hingga minggu ke- 5 

Hasil pemberian induksi CMS selama 4 minggu (gambar 4) berefek 

signifikan (p=0,005) terhadap penurunan berat badan mencit dan berat badan terus 

menurun hingga pemberian induksi CMS minggu ke-5. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Sun et al., (2013) mengenai efek induksi CMS selama 5 minggu 

signifikan menurunkan berat badan pada mencit. 

2. Hasil Uji Depresi 

Tabel 5. Pengaruh induksi CMS yang diberikan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-5 

terhadap durasi IT, climbing, rearing, grooming dan aktifitas CS 

Uji 
Depresi 

Pengukuran 

Basal 
sebelum 
Induksi 

CMS 

Basal masa induksi CMS 

3 4 5 

x ±SD (detik) 

TST 
Durasi immobility 

time(IT) 
16,1±19,1 34,6±27,8 176,6±34,9* 163,7±15,6* 

FST 
Durasi immobility 

time(IT) 
41,3±8,9 91,2±29,6 155,7±44,5* 106,5±87,0* 

Durasi Climbing 13,9±12,3 34,1±14,6 73,4±13,1* 66,8±54,6* 

OFT 

Durasi grooming 23,8±33,0 40,7±17,3 102,4±9,9* 85,5±3,4* 

Durasi rearing 87,8±12,6 73,4±33,0 9,9±6,5* 1,1±1,4* 

Durasi activity 
central square (CS) 

9,7±3,6 3,2±1,6 0,7±0,6* 0,0±0,0* 

Keterangan: *. P<0,05 yang dibandingkan dengan basal sebelum induksi CMS 
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Pada tabel 7 menunjukkan induksi CMS 3 minggu menyebabkan 

peningkatan lama IT mencit (TST dan FST) masing-masing sebesar 120,89% dan 

145,84% serta terdapat peningkatan lama climbing sebesar 120,89%. Lama waktu 

rearing, groomingdan aktivitasCSmengalami penurunan masing-masing sebesar 

16,36%, 45,68%, dan 66,67%. Namun, analisis data uji T terhadap hasil 

pengukuran depresi berupa durasi IT (FST dan TST), climbing (FST), rearing, 

grooming, dan aktivitas CS (OFT) menunjukkan bahwa induksi CMS selama 3 

minggu belum signifikan (p>0,05) membuat mencit stres dan depresi. Hasil uji T 

induksi CMS selama 4 minggu menunjukkan seluruh pengukuran depresi 

signifikan (p=0,044) meningkatkan durasi IT-TST (993,5%), IT-FST(96,5%) dan 

climbing (276,8%)serta menurunkan durasi rearing (77,08%), grooming (88,77%) 

dan aktivitas CS (93,17%). Setelah 5 minggu diinduksi CMS, durasi IT(TST dan 

FST) dan climbing semakin meningkat serta durasi rearing, grooming, dan 

aktivitas CS semakin menurun. 

Induksi CMS menyebabkan pelepasan homon kortikotropin dari 

hipotalamus untuk merespon stres psikologi oleh wilayah kortikal otak. Hormon 

kostikosteron mensekresi kortikotropin pituitari yang menstimulasi kelenjar 

adrenal sehingga kortisol lepas ke plasma. Peningkatan kadar kortisol akan 

memediasi gejala depresi mayor (Ittiyavirah and Anurenj, 2014). Respon awal 

adanya paparan stres menyebabkan peningkatan neurotransmiter serotonin, 

dopamin dan norepinefrin untuk menstabilkan emosi, fokus, kesiagaan, waspada, 

pengaturan gerak tubuh. Paparan stres yang terus menerus (hingga lebih dari 3 

minggu) menyebabkan meningkatnya kinerja reseptor re-uptake dan 

pemetabolisme neurotransmiter (MAO), akibatnya sebagian besar neurotransmiter 

inaktiv dan signifikan menurunkan kadar neurotransmiter aktif serta terjadi 

kerusakan kognitif (Dipiro et al., 2008; Buccafusco, 2009). Neurotransmiter 

serotonin memiliki peran besar terhadap rangsangan stimulus yang sedikit 

sehingga mood beraktivitas dan nafsu makan turun, bagian saluran cerna seperti 

usus motilitasnya dan jumlah flora normal menurun sehingga BAB sulit 

dikeluarkan (Hansen et al., 2008; Jenkins et al., 2016; Dipiro et al., 2008). 
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Induksi CMS selama 4 minggu (tabel 7) signifikan menurunkan kadar 

serotonin dan norepinefrin sehingga mencit menjadi “putus-asa” dengan keadaan 

ekor yang tetap digantung (TST), tidak memiliki mood semangat untuk 

membebaskan ekornya dari tiang penjepit serta mudah lelah dalam 

menggulungkan badannya untuk meraih dan membebaskan ekornya (Powell et 

al., 2011; Buccafusco, 2009). Penurunan norepinefrin dapat dipicu oleh 

penurunan kadar serotonin di otak sehingga stimulus serotonin untuk 

menggerakan ekor atau anggota tubuh lainnya (rearing dan grooming) serta 

peningkatan mood agar mencit berpindah tempat (melewati CS) menjadi minimal 

pada uji OFT (Bouwknecht et al., 2007; Buccafusco, 2009).  

Peningkatkan lama IT dan climbing (FST) pada mencit menggambarkan 

kurangnya stimulus untuk memberikan semangat (moodbooster) pada mencit agar 

terus berenang akibat kadar serotonin dan norepinefrin berkurang serta 

menyebabkan ketakutan sehingga mencit menjadi pasif (mempertahankan 

badannya terapung dan kepala tetap berada diatas air). Kadar dopamin yang 

berkurang menyebabkan mencit memiliki ketidakteraturan koordinasi gerak saat 

berenang dan memanjat yang berakibat pada durasi IT serta climbing yang 

panjang (Powell et al., 2011; Buccafusco, 2009).  

D. Hasil Pengamatan Subjektif 5 Kelompok Perlakuan pada Induksi CMS 

minggu ke-5 

Pemberian CMC Na 0,5% pada mencit selama 1 hari menyebabkan 80% 

mencit sulit BAB namun pada pemberian hari ke-3 mengalami penurunan menjadi 

60%. Nafsu makan berkurang setelah pemberian CMC Na 0,5% 1 hari pada 60% 

mencit lalu menurun pemberian hari ke-3 sebesar 40%. Hal ini diduga, larutan 

CMC Na 0,5% dapat efektif melunakkan BAB dan memasok glukosa pemecahan 

sakarida (kandungan CMC Na 0,5%) selama 3 hari (Bliss et al., 2014), namun 

kondisi mencit yang masih diberi induksi stres hingga hari ke 7 menyebabkan 

mencit tidak bisa beradaptasi terhadap stressor sehingga tingkat stres tinggi dan 

mengakibatkan 100% mencit sulit BAB, nafsu makan berkurang dan berperilaku 

pasif (tabel 8).  

Pemberian obat Sertralin selama 1 hari mulai berefek menormalkan 

perilaku dan BAB serta meningkatkan nafsu makan pada 60% mencit. Namun, 
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pemberian obat Sertralin selama 3 hari tidak efektif menormalkan perilaku. Hal 

ini diduga pada hari ke-3 mencit memiliki tingkat stres yang tinggi sehingga obat 

Sertralin tidak efektif menurunkan depresi. Setelah 7 hari pemberian obat 

Sertralin, mencit kembali berperilaku normal sebesar 60% serta menormalkan 

BAB dan meningkatkan nafsu makan pada 80% mencit (tabel 8).  

Pemberian EK selama 1 minggu pemberian efektif meningkatkan nafsu 

makan dan memperlancar BAB sebesar 100% serta 80% menormalkan perilaku 

mencit. Pemberian EKP selama 1 hari mulai efektif menormalkan perilaku 40%. 

Pemberian EKP selama 3 hari tidak efektif meningkatkan jumlah mencit untuk 

berperilaku normal. Hal ini diduga mencit kelompok EKP mengalami stres yang 

tinggi pada hari ke-3 sehingga pemberian ekstrak tidak berefek. Pemberian EKP 

selama 1 minggu, mencit kembali berperilaku normal sebesar 60%, menormalkan 

BAB sebesar 80% dan nafsu makan bertambah pada 100% mencit. Pemberian 

EKKP selama 1 minggu stabil menormalkan perilaku (60%) dan BAB (80%) serta 

meningkatkan nafsu makan pada 100% mencit (tabel 8). 

Hasil pengamatan subjektif pada tabel 8 menunjukkan pemberian EK 

dengan dosis 560 mg/ KgBB selama 1 minggu lebih efektif menormalkan 

perilaku, BAB, dan meningkatkan nafsu dibandingkan kelompok perlakuan lain. 

Kombinasi EKKP kurang efektif menormalkan perilaku, memperlancar BAB, dan 

meningkatkan nafsu makan mencit dibandingkan kelompok EK karena kelompok 

EKKP diduga memiliki stres yang tinggi Bagaimanapun, pemberian EKKP 

selama 1 minggu tetap meningkatkan nafsu makan, menormalkan perilaku mencit, 

dan memperlancar BAB. 
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Tabel 6. Pengaruh induksi CMS serta pemberian ekstrak dan obatpada masing-masing 5 

kelompok terhadap pengamatan subjektif (perilaku, BAB dan nafsu makan) 

Kelompok Pengamatan Subjektif 

Basal 

sebelum 

paparan 

stres 

Basal 

setelah 

paparan 

stres 

Pemberian Ekstrak dan Obat 

pada paparan stres minggu ke-5 

pengamatan hari ke- 

Hari ke 

1 

Hari ke 

2 

Hari ke 

3 

Persentase mencit (%) 

Kontrol negatif 

(CMC Na 0,5%) 

n=5 

Perilaku 

Normal 100 0 40 40 20 

Agresif 0 20 0 0 0 

Pasif 0 80 60 60 80 

BAB 
Normal 100 40 20 40 0 

Sulit 0 60 80 60 100 

Nafsu 

makan 

Bertambah 100 20 40 60 0 

Berkurang 0 80 60 40 100 

Kontrol positif 

(Sertralin 6,5 

mg/ kgBB) 

 n=5 

Perilaku 

Normal 100 0 60 0 60 

Agresif 0 0 20 40 40 

Pasif 0 100 20 60 0 

BAB 
Normal 100 20 40 60 80 

Sulit 0 80 60 40 20 

Nafsu 

makan 

Bertambah 100 20 40 60 80 

Berkurang 0 80 60 40 20 

EK (560 mg/ 

kgBB)  

n=5 

Perilaku 

Normal 100 20 40 0 80 

Agresif 0 0 0 40 20 

Pasif 0 80 60 60 0 

BAB 
Normal 100 0 60 40 100 

Sulit 0 100 40 60 0 

Nafsu 

makan 

Bertambah 100 0 40 20 100 

Berkurang 0 100 60 80 0 

EKP (200 mg/ 

kgBB)  

n=5 

Perilaku 

Normal 100 20 40 20 80 

Agresif 0 0 0 0 0 

Pasif 0 80 60 80 20 

BAB 
Normal 100 40 40 60 80 

Sulit 0 60 60 40 20 

Nafsu 

makan 

Bertambah 100 40 40 60 100 

Berkurang 0 60 60 40 0 

EKKP760 mg/ 

kgBB (1:1) 

 n=5 

Perilaku 

Normal 100 40 60 60 60 

Agresif 0 0 20 40 40 

Pasif 0 60 20 0 0 

BAB 
Normal 100 20 60 60 100 

Sulit 0 80 40 40 0 

Nafsu 

makan 

Bertambah 100 40 60 60 80 

Berkurang 0 60 40 40 20 



25 

 

 

 

3. Hasil Pengukuran Antidepresan 

Tabel 7. Durasi immobility time 5 kelompok perlakuan pada uji TST 

Kelompok 

perlakuan 

Durasi immobility time(IT) 

Basal sebelum 

induksi CMS 

Basal setelah 

Induksi CMS 

Pengamatan minggu ke 5 induksi CMS 

Hari ke 1 Hari ke 3 Hari ke 7 

x ±SD (detik) 

Kontrol (-) 

CMC Na 0,5% 
84,2±9,7 123,9±28,2 121,8±35,8 120,3±13,2 155,5±32,1 

Kontrol (+) 

Sertralin 6,5 mg/ 

kgBB 

72,4±7,3 118,1±45,2 84,7±27,9
a
 49,9±29,5 31,6±14,6

 a
 

EK 

560 mg/ kgBB 
86,4±23,2 133,1±51 142±14,9ab 127,7±14,5

 b
 67,7±42,5

 ab
 

EKP 

200 mg/ kgBB 
103,9±6,8 162,5±41,4 133±49,7b 105,3±50,3 87±48,8

 a
 

EKKP 57,5±10,4 91,3±5,5 91±35,9
ac

 70,3±37,2
bd

 37±16,7
acd

 

Keterangan. a, P<0,05 yang dibandingkan dengan kontrol (-). b, P<0,05 yang 

dibandingkan dengan kontrol (+). c, P<0,05 yang dibandingkan dengan EK.d 

p<0,05 yang dibandingkan dengan EKP. 

Tabel 8. Durasi climbing 5 kelompok perlakuan pada uji FST 

Kelompok 

perlakuan 

Durasi climbing 

Basal sebelum 

induksi CMS 

Basal setelah 

Induksi CMS 

Pengamatan minggu ke 5 induksi CMS 

Hari ke 1 Hari ke 3 Hari ke 7 

x ±SD (detik) 

Kontrol (-) 

CMC Na 0,5% 
86,8±6,1 123,8±12,4 146,3±16,6 157,1±7,8 172,9±3,6 

Kontrol (+) 

Sertralin 6,5 mg/ 

kgBB 

106,4±9,4 113,5±42,4 161,3±16,2 166,2±4,8 149,2±9,7 

EK 

560 mg/ kgBB 
116,2±11,7 130,4±57,8 156,8±20,8 140,4±18,9 136,8±34,5 

EKP 

200 mg/ kgBB 
108,9±17,7 122,2±12,8 158,5±25,7 159,6±12,7 165,1±12,1 

EKKP 96,7±35,7 130,4±57,8 160±8 130±42,2
 bd

 117±51,3
ad

 

Keterangan. a, P<0,05 yang dibandingkan dengan kontrol (-). b, P<0,05 yang 

dibandingkan dengan kontrol (+). c, P<0,05 yang dibandingkan dengan EK.d 

p<0,05 yang dibandingkan dengan EKP.



26 

 

 

 

Tabel 9. Durasi immobility time  5 kelompok perlakuan pada uji FST 

Kelompok 

perlakuan 

Durasi immobility time (IT) 

Basal sebelum 

induksi CMS 

Basal setelah 

Induksi CMS 

Pengamatan minggu ke 5 induksi CMS 

Hari ke 1 Hari ke 3 Hari ke 7 

x ±SD (detik) 

Kontrol (-) 

CMC Na 0,5% 
12±14,7 11,5±13,7 58,4±29,3 73,8±47,3

 b
 51,3±15,8 

Kontrol (+) 

Sertralin 6,5 mg/ 

kgBB 

53,7±51,4 67,2±42,4 72,4±39 145±83,3 149,2±9,7
 a

 

EK 

560 mg/ kgBB 
42,7±29,8 56,6±30,7 8,6±8,1

 ab
 24,6±5,9

 b
 11,8±3,7

 a
 

EKP 

200 mg/ kgBB 
30,9±14,7 42,3±22,8 36,8±47,8 13,8±7,7

 b
 3,7±1,2

 a
 

EKKP 17,6±21 22,5±25,1 0,8±0,4
ab

 58,6±46,5
b
 3,7±2,6

a
 

Keterangan. a, P<0,05 yang dibandingkan dengan kontrol (-). b, P<0,05 yang 

dibandingkan dengan kontrol (+). c, P<0,05 yang dibandingkan dengan EK.d 

p<0,05 yang dibandingkan dengan EKP. 

Tabel 10.Durasi grooming 5 kelompok perlakuan pada uji OFT 

Kelompok 

perlakuan 

Durasi grooming  

Basal sebelum 

induksi CMS 

Basal setelah 

Induksi CMS 

Pengamatan minggu ke 5 induksi CMS 

Hari ke 1 Hari ke 3 Hari ke 7 

x ±SD (detik) 

Kontrol (-) 

CMC Na 0,5% 
28,6±7,4 7±6,8 16,4±14,5 46,6±39 66,1±39,6 

Kontrol (+) 

Sertralin 6,5 mg/ 

kgBB 

53,2±5,7 32,6±4,2 30,1±8,9 34,4±26 41,1±9 

EK 

560 mg/ kgBB 
36,8±6,7 33,4±6,8 43,1±44,1 38,1±6,4 43,1±344,1 

EKP 

200 mg/ kgBB 
57,1±18 23,6±11,9 8,8±0,7

a
 53,2±40 90,6±46,7

bc
 

EKKP 38,3±24,2 10,1±12,1 135,7±17,2abcd
 10,1±12,1

d
 60,5±6,7 

Keterangan. a, P<0,05 yang dibandingkan dengan kontrol (-). b, P<0,05 yang 

dibandingkan dengan kontrol (+). c, P<0,05 yang dibandingkan dengan EK.d 

p<0,05 yang dibandingkan dengan EKP. 
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Tabel 11. Durasi rearing 5 kelompok perlakuan pada uji OFT 

Kelompok 

perlakuan 

Durasi rearing 

Basal sebelum 

induksi CMS 

Basal setelah 

Induksi CMS 

Pengamatan minggu ke 5 induksi CMS 

Hari ke 1 Hari ke 3 Hari ke 7 

x ±SD (detik) 

Kontrol (-) 

CMC Na 0,5% 
48,5±23,8 7,3±7,4 14,8±16 45,2±36,1 25,8±17,4 

Kontrol (+) 

Sertralin 6,5 mg/ 

kgBB 

50,8±11,6 17,3±6,7 29,3±14,4 22,9±32,4 45,1±20,6 

EK 

560 mg/ kgBB 
32,1±11,7 11,8±9,6 4,8±1,6

b
 35,7±36,7 64,4±6,6

a
 

EKP 

200 mg/ kgBB 
36,3±14 13,1±3,9 14,7±2

b
 22,8±4,7 29,5±20,5

d
 

EKKP 51,9±15,9 11,8±9,6 16,5±10,5 7,6±1,4
a
 35,7±36,9 

Keterangan. a, P<0,05 yang dibandingkan dengan kontrol (-). b, P<0,05 yang 

dibandingkan dengan kontrol (+). c, P<0,05 yang dibandingkan dengan EK.d 

p<0,05 yang dibandingkan dengan EKP. 

Tabel 12. Durasi melintasi Central Square 5 kelompok perlakuan pada uji OFT 

Kelompok 

perlakuan 

Durasi melintasi central square (CS) 

Basal sebelum 

induksi CMS 

Basal setelah 

Induksi CMS 

Pengamatan minggu ke 5 induksi CMS 

Hari ke 1 Hari ke 3 Hari ke 7 

x ±SD (detik) 

Kontrol (-) 

CMC Na 0,5% 
16,2±6,5 0,7±0,5 0,8±0,4 9,1±4,7 10,5±5,6 

Kontrol (+) 

Sertralin 6,5 mg/ 

kgBB 

10±5,8 3,8±3,7 10±6,4
a
 10,7±8,4 8,2±6,4 

EK 

560 mg/ kgBB 
19,5±4,3 1,8±0,6 2,3±0,5

b
 15,4±2,5

a
 13,9±2,9 

EKP 

200 mg/ kgBB 
15,7±11,2 12,4±10,3 4,9±2,6 7,8±2,6

c
 9,3±9,3 

EKKP 18,2±5,9 1,8±0,6 6,4±6,8 2,2±2,2
abc

 9,5±6,9 

Keterangan. a, P<0,05 yang dibandingkan dengan kontrol (-). b, P<0,05 yang 

dibandingkan dengan kontrol (+). c, P<0,05 yang dibandingkan dengan EK.d 

p<0,05 yang dibandingkan dengan EKP. 
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Induksi CMS selama 4 minggu pada seluruh kelompok mencit signifikan 

(p<0,05) membuat mencit stres dan depresi (tabel 9-14) yang ditinjau dari 

penurunan durasi IT (TST dan FST), climbing (FST), rearing, grooming dan 

durasi melintasi CS. Pemberian CMC Na 0,5% (tabel 9-10) selama 7 hari tidak 

memiliki efek yang signifikan (p>0,05) untuk menurunkan durasi IT (TST dan 

FST) serta climbing (FST). Pemberian CMC Na 0,5% (tabel 12-14) selama 3 hari 

signifikan meningkatkan durasi grooming 541,7% (p=0,026) dan meningkatkan 

rearing 519,2% secara signifikan (p=0,14), dan meningkatkan durasi mencit 

melintasi CS 1.037,5% signifikan (p=0,006). Setelah 7 hari pemberian, rearing 

dan grooming menurun kembali namun tidak signifikan (p>0,05) sedangkan untuk 

durasi melewati CS tidak signifikan meningkat (p>0,05). Hal ini diduga mencit 

kontrol negatif memiliki tingkat stres yang rendah saat ditempatkan pada kotak 

OFT. 

 Pemberian Sertralin(tabel 9-11)dapat meningkatkan kadar serotonin 

yang terlihat dari penurunan durasi IT(TST) yang signifikan (p=0,043) sebesar 

57,73% selama 3 hari pemberian dan semakin menurun hingga pemberian hari ke-

7. Pemberian Sertralin selama 7 hari tidak signifikan (p<0,05) menurunkan durasi 

IT dan climbing(FST). Hasil ini sejalan dengan teoritis Bilge and Erol (2012) 

bahwa Sertralin memiliki efek melawan ESO berupa ekstrapiramidal (bradikardi, 

kehilangan keseimbangan, rigiditas dan tremor) pada terapi psikosis sehingga 

dapat meningkatkan kecepatan climbingdan menurunkan durasi IT pada awal 

pemberian, namun ketika diberikan berulang, maka terjadi penurunan kecepatan 

climbingdan durasi IT. Pemberian Sertralin dari hari ke-1 hingga ke-7 tidak 

signifikan (p>0,05) meningkatkan durasi rearing, grooming, dan aktivitas CS 

pada uji OFT (tabel 12-14). Hal tersebut diduga pemberian Sertralin selama 7 hari 

kurang efektif menstabilkan kadar serotonin agar tetap merata hingga ke bagian 

dorsal, amigdala dan hippocampus otak sehingga tidak mempengaruhi uji OFT . 

Pemberian EK dapat meningkatkan kadar neurotransmiter otak melalui 

penghambatan MAO-A dan B yang terlihat dari penurunan IT (FST) yang 

signifikan (p=0,001) sejak pemberian hari pertama sebesar 84,79%dan terus 

berlanjut hingga 7 hari pemberian serta signifikan (p=0,023)menurunkan durasi 
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IT(TST) 73,24%, dan signifikan meningkatkan durasirearing 446,33%(p=0,000) 

setelah 7 hari pemberian (tabel 9,11,13). Namun tidak efektif (p>0,05) 

menurunkan durasi climbing (FST) dan tidak signifikan meningkatkan 

durasigrooming dan aktivitas CS (tabel 10,12,14).Hal tersebut diduga, 

penghambatan MAO oleh kurkumin dari EK masih kurang efektif meningkatkan 

kadar serotonin dan dopamin hingga ke seluruh saraf otak. Pemberian EKP 

selama 7 haridapat memasok triptofan ke otak mencit yang ditinjau dari 

penurunan IT pada uji TST(35,18%, p=0,016) dan FST (91,30%, p=0,023) yang 

signifikan dan peningkatan durasi rearing sebesar 125,6% (p=0,035) (tabel 

9,11,13).Namun untuk menurunkan durasi climbing serta meningkatkan lama 

grooming dan aktivitas CS tidak signifikan (tabel 10,12,14).Hasil pemberian EKP 

selama 7 hari sesuai dengan penelitian Ittiyavirah and Anurenj (2014) yang 

menyatakan bahwa ekstrak aseton kulit pisang dapat menurunkan depresi yang 

ditinjau dari penurunan IT (TST dan FST) serta meningkatkan rearing (OFT) 

secara signifikan. 

Pemberian kombinasi EKKP diduga dapat meningkatkan kadar 

neurotransmiter otak melalui penghambatan MAO dan meningkatkan serotonin 

dari pasokan triptofan sehingga menurunkan depresi yang terlihat pada penurunan 

lama IT (FST) sebesar 96,35%selama 3 hari pemberian dan terus menurun 

hinngga hari ke-7 (tabel 11) serta signifikan (0,003) menurunkan IT (TST)59,44% 

selama 7 hari pemberian (tabel 9). Namun penurunan durasi climbing (tabel 

10)pada uji FST sebesar 10,28% tidak signifikan (p<0,05). Durasi IT mencit pada 

posttest hari ke-7 yang diberi perlakuan EKKP dan kontrol positif tidak berbeda 

signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pemberian EKKP dan kontrol positif 

memiliki efek yang setara dalam menurunkan IT mencit pada uji TST. Pemberian 

kombinasi EKKP terhadap penurunan durasi IT (FST) lebih unggul daripada 

ekstrak tunggalnya dan Sertralin, hal ini menunjukkan bahwa kombinasi EKKP 

berkhasiat sebagai moodbooster pada mencit stres kronis ringan. Pemberian 

kombinasi EKKP selama 1 minggu tidak signifikan (p>0,05) efektif menaikkan 

durasi grooming, rearing dan melewati CS (tabel 12-14). 
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4. Perubahan Berat Badan 5 Kelompok Mencit dari Minggu ke 1 – Minggu ke 5 

 
Gambar 3. Profil berat badan mencit pada basal sebelum dan selama masa induksi CMS serta efek 

setelah diberi 5 perlakuan pada minggu ke-5 

Pada gambar 5 menunjukkan induksi CMS selama 4 minggu menurunkan 5 

kelompok perlakuan secara signifikan (p=0,018). Pemberian 5 perlakuan (CMC Na 0,5%, 

Sertralin, EK, EKP, dan EKKP) signifikan (p<0,05) meningkatkan berat badan mencit. Efek 

peningkatan berat badan mencit yang diberi EK selama 1 minggu memiliki efek yang sama 

pada mencit yang diberi Sertralin (pada seluruh kelompok perlakuan setelah diberi stressor 

selama 4 minggu. Efek peningkatan berat badan yang diberi kombinasi EKKP setara dengan 

efek yang diberi EKP. Hal tersebut diduga akibat mekanisme kombinasi EKKP yang 

menghambat MAO  dan memasok triptofan ke otak mencit sehingga menghasilkan kadar 

serotonin yang meningkat. Reseptor postsinaptik menjadi jenuh akibat diduduki kadar 

serotonin yang banyak sehingga stimulus mood untuk makan yang berfefek pada peningkatan 

berat badan setara dengan efek pemberian EKP. Peningkatan berat badan akibat pemberian 

CMC Na 0,5% selama 1 minggu tetap lebih rendah dibandingkan mencit yang diberi ekstrak 

dan obat.  
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E. Hasil Peningkatan Kombinasi Ekstrak Kunyit-Kulit Pisang (EKKP) yang 

dibandingkan dengan Ekstrak Tunggalnya 

Tabel 13. Hasil respon uji antidepresan kombinasi EKKP yang dibandingkan dengan ekstrak tunggalnya 

pada pemberian hari ke 7 

Uji 

antidepresan 

Ekstrak 

tunggal 

Respon (detik) 

x ±SD 

Respon 

EKKP (detik) 

x ±SD 

Keterangan 

TST-

Immobility 

time (IT) 

EK 
67,7±42,5 

37±16,7 

EKKP menurunkan IT 2x 

lipat dibandingkan EK 

EKP 87±48,8 
EKKP menurunkan IT 2x 

lipat dibandingkan EKP 

FST-

Climbing 
EK 

136,8±34,5 117±51, EKKP menurunkan lama 

climbing 1,2x lipat 

dibandingkan EK 

 
EKP 

165,1±12,1 

 

EKKP menurunkan lama 

climbing 1,4x lipat 

dibandingkan EKP 

FST-

Immobility 

time(IT) 

EK 
11,8±3,7 3,7±2,6 EKKP menurunkan lama IT 

3x lipat dibandingkan EK 

 
EKP 

3,7±1,2 

 
EKKP menurunkan lama IT 

sama dengan EKP 

OFT-

Grooming 

EK 
43,1±344,1 

60,5±6,7 

EKKP menaikkan lama 

grooming 1,4x lipat 

dibandingkan EK 

EKP 90,6±46,7 
EKKP menaikkan lama 

grooming lebih rendah 1,5x 

lipat dibandingkan EKP 

OFT-

Rearing 

EK 
64,4±6,6 

35,7±36,9 

EKKP menaikkan lama 

rearing lebih rendah 2x lipat 

dibandingkan EK 

EKP 29,5±20,5 
EKKP menaikkan lama 

rearing lebih tinggi 1,2x 

lipat dibandingkan EKP 

OFT-Central 

square 

EK 
13,9±2,9 

9,5±6,9 

EKKP menaikkan aktivitas 

central square lebih rendah 

1,5x lipat dibandingkan EK 

EKP 9,3±9,3 
EKKP menaikkan aktivitas 

central square lebih tinggi 

0,9x dibandingkan EKP 

Pemberian EKKP dosis 760 mg/ kgBB (1:1) selama 7 hari dapat meningkatkan 

aktivitas antidepresan dalam menurunkan IT (TST) yang 2x lebih 
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efektif dibandingkan ekstrak tunggalnya, menurunkan durasi climbing (FST) 1,2x lebih 

efektif dari pemberian EK dan 1,4x lebih efektif dibandingkan EKP serta menurunkan IT 

(FST) 3x lebih efektif dibandingkan pemberian EK meskipun memiliki respon penurunan 

yang sama dengan pemberian EKP. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekstrak tunggal EKP 

memiliki respon yang minimal terhadap menurunkan IT pada uji TST. Pemberian EKKP 

selama 1 minggu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan rearing, 

grooming, dan aktivitas central square (tabel 14). 
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