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DAN ABNORMALITAS FETUS MENCIT (Mus musculus L.) 
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Buah pare (Momordica charantia L.) dikenal luas sebagai sayuran yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan berkhasiat sebagai obat tradisional 

seperti penambah nafsu makan, peluruh dahak, obat sakit perut, dan peluruh haid. 

Buah pare mengandung senyawa aktif yang pahit yaitu momordikosida K dan L 

bersifat sitotoksik dan dapat menyebabkan kematian sel, glikosida triterpen 

bersifat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel yang sangat poten. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek sitotoksik dari ekstrak buah pare 

yang diberikan kepada induk mencit (Mus musculus L.) yang sedang bunting 

terhadap morfologi yaitu jumlah fetus, berat badan dan panjang fetus, serta 

abnormalitas pada fetus. 

Ekstrak buah pare diperoleh dengan cara maserasi menggunakan etanol 

95% sebagai pelarut. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan 

acak lengkap, yaitu dengan 20 ekor mencit betina yang bunting dibagi dalam 4 

kelompok, yaitu kelompok [K], [P1], [P2], [P3]. Setiap kelompok terdiri dari 5 

ekor mencit betina bunting. Semua kelompok perlakuan [P1], [P2], [P3] diberi 

ekstrak buah pare secara oral dimulai hari ke-6 sampai hari ke-17 kebuntingan 

secara berturut–turut, 1 kali sehari pada pagi hari dengan dosis [P1] 22,5 mg/30 gr 

BB, [P2] 30 mg/30 gr BB, [P3] 37,5 mg/30 gr BB, dan kontrol [K] diberi 

akuabides. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemberian ekstrak  

buah pare tidak mengurangi jumlah fetus dan tidak menyebabkan kematian pada 

fetus mencit, tetapi menyebabkan penurunan berat badan dan panjang fetus secara 

signifikan (p<0,05). Hasil analisis lanjut dengan BNT pada taraf 5 %  

menunjukkan bahwa pemberian dosis 22,5 mg/30 gr BB, 30 mg/30 gr BB, dan 

37,5 mg/30 gr BB, memberikan pengaruh yang nyata. Semua dosis yang 

digunakan tidak menyebabkan abnormalitas pada morfologi fetus. 

 

 

Kata kunci  : Sitotoksik, ekstrak buah pare (Momordica charantia L.), 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan jenis tanaman obat 

obatan. Masyarakat Indonesia menggunakan bahan alami dari alam 

sebagai obat tradisional. Pemakaian obat tradisional ini berkembang 

sebagai salah satu upaya alternatif guna menanggulangi masalah 

kesehatan. Hal ini terbukti dari adanya relief candi Borobudur yang 

menggambarkan orang sedang meracik obat dengan tumbuhan sebagai 

bahan bakunya (Sukandar, 2006).  

 

Seiring dengan berkembangnya ilmu telah terbuka cara-cara untuk 

menguji status toksik suatu obat. Toksikologi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang racun, terutama pengaruhnya terhadap mahkluk hidup 

(Salomo, 2002). 

 

Pare (Momordica charantia L.) adalah suatu tanaman yang tumbuh di 

daerah tropis yaitu daerah Asia, Amazon (Amerika Selatan), Afrika Timur 

dan Karibia (Williams, 1971). Di Indonesia tanaman pare hampir terdapat 

di seluruh daerah. Selain itu, pare juga merupakan sayuran favorit, 
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dan merupakan tanaman obat tradisional yang berguna sebagai peluruh 

dahak, obat penurun panas, dan penambah nafsu makan. Rasa pahit pada 

buah pare disebabkan oleh kandungan momordikosida golongan glukosida 

triterpen atau kukurbitasin. Glukosida triterpen di dalam buah pare 

(momordikosida K dan L) bersifat antipertumbuhan, zat antiproliferasi, 

dan antidiferensiasi sel yang sangat poten. Beberapa penelitian juga 

menunjukkan bahwa buah pare berkhasiat sebagai antifertilitas. Pare dapat 

memicu terjadinya aborsi (Chan et al., 1984; Chan et al., 1986; Amah et 

al., 2011), digunakan untuk meluruhkan haid (Hazarika et al., 2008; 

Borokini et al., 2013), obat sakit perut, dan menormalkan siklus 

menstruasi (Khomsan, 2009). 

 

Menurut penelitian Nurliani (2007) buah pare mengandung saponin dan 

bersifat  sitotoksik terhadap sel terutama sel yang sedang mengalami 

perkembangan, flavonoid menghambat sejumlah proses perkembangan sel 

di dalam tubuh melalui penghambatan sejumlah reaksi enzimatik (Aulya, 

2012). Alkaloid dari tanaman dapat menyebabkan berhentinya pembelahan 

mitosis zigot maupun embrio pada stadium metafase  (Wurlina, 2008). 

Selain itu, penelitian Sharanabasappa et al., (2002) menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak biji buah pare dengan menggunakan petroleum eter, 

benzen, alkohol pada dosis 25 mg/100 gram BB yang diberikan pada tikus 

putih secara oral selama 30 hari menyebabkan perubahan siklus estrus, 

penurunan berat ovarium, dan penurunan jumlah folikel, folikel de Graaf, 

dan korpus luteum. Sementara itu, folikel atresia meningkat, kadar 
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kolesterol dan glukosa dalam ovarium meningkat, berat dan ukuran uterus 

meningkat. 

 

Dari hasil penelitian Naseem (1998) zat aktif triterpenoid pada buah  dapat 

digunakan sebagai kontrasepsi alami. Triterpenoid mempunyai peran 

dalam meningkatkan sel granulose ovarium. Sel sel ini akan menghasilkan 

suatu inhibidin yang bisa menghambat sekresi hormon FSH dan LH. 

Menurut Sutyarso (1992) pemberian ekstrak alkohol buah pare 

menurunkan jumlah anak hasil perkawinan mencit betina dan mencit 

jantan perlakuan.  

 

Didukung oleh penelitian Priyandoko (2005) pemberian ekstrak buah pare 

pada mencit betina dengan dosis 1000 mg/kg BB secara signifikan dapat 

menurunkan jumlah folikel ovarium dan ketebalan endometrium. 

Presentase telur praimplantasi yang hilang pada betina yang diberi ekstrak 

pada umur kehamilan 0 sampai dengan 7 hari meningkat. Terjadinya 

kematian intrauterus pada betina yang diperlakukan pada umur 

kebuntingan hari ke-10 sampai dengan  hari ke-13 (Sihaputar, 2005). 

Sesuai dengan penelitian Rosita (2005) mengenai kajian teratogenik ektrak 

buah pare terhadap perkembangan pralahir mencit, ekstrak buah pare 

memberikan efek teratogenik dengan adanya presentase embrio resorbsi 

dan hemoragi fetus pada dosis ekstrak buah pare 2800 mg/kg BB. 

 

Mengingat banyaknya manfaat dan kegemaran masyarakat luas terhadap 

buah pare sebagai sayuran, dan dalam upaya penggunaan suatu tanaman 
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sebagai bahan baku obat diperlukan adanya keamanan dalam 

penggunaannya untuk melihat ada tidaknya dampak dari pemberian zat 

tersebut. Hal-hal tersebut dan didukung dengan penelitian sebelumnya 

mengenai kajian teratogenik ektrak buah pare terhadap perkembangan 

embrio mencit, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai uji teratogenik guna mengetahui morfologi fetus meliputi 

jumlah fetus, berat dan panjang fetus, serta kemungkinan terjadinya 

abnormalitas, jika ekstrak buah pare diberikan pada induk mencit yang 

hamil selama periode organogenesis. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan efek sitotoksik dari 

ekstrak buah pare (Momordica charantia L.) yang diberikan kepada induk 

mencit (Mus musculus L.) yang sedang bunting terhadap: 

1. jumlah fetus,  

2. berat badan,  

3. panjang fetus, dan 

4. abnormalitas bentuk fetus. 

 

C. Manfaat Penelitian  

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

lebih lanjut mengenai efek sitotoksik ekstrak buah pare  
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(Momordica charantia L.) terhadap jumlah, berat, panjang, dan 

abnormalitas bentuk fetus mencit (Mus musculus L.). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Buah pare (Momordica charantia L.) yang dikenal luas oleh masyarakat 

Indonesia sebagai sayuran, ternyata juga dapat digunakan sebagai obat 

tradisional seperti peluruh dahak, penurun panas, penambah nafsu makan, 

menyegarkan badan, antifertilitas, obat sakit perut, pembersih darah, 

peluruh haid, menormalkan siklus menstruasi dan memicu terjadinya 

aborsi.  

 

Buah pare mengandung bahan aktif diantaranya momordikosida golongan 

glikosida triterpen atau kukurbitasin, dimana golongan utama adalah 

momordikosida K dan L bersifat sitotoksik yang dapat merusak dan 

menyebabkan kematian sel. Glikosida triterpen bersifat antipertumbuhan, 

menghambat pertumbuhan sel-sel tumor dan menghambat perkembangan 

fetus, zat antiproliferasi serta antidiferensiasi sel yang sangat poten. 

 

Mengingat kegunaan buah pare yang cukup luas di kalangan masyarakat 

dan khasiatnya sebagai obat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa 

wanita hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan juga 

mengonsumsi buah pare. Zat-zat yang dikonsumsi induk selama proses 

kehamilan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan embrio (Borokini et al., 2013). 
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Ditinjau dari zat-zat kimia yang terdapat dalam buah pare serta didukung 

dengan penelitian Rosita (2005) yang menunjukkan adanya resorbsi 

embrio dan hemoragi fetus, maka diperlukan penelitian uji teratogenik 

lebih lanjut mengenai morfologi fetus yaitu jumlah fetus, berat dan 

panjang fetus serta abnormalitas pada fetus hewan uji mencit (Mus 

musculus L.) setelah induk diberikan ekstrak buah pare selama periode 

organogenesis. Berdasarkan hal tersebut serta belum banyaknya penelitian 

mengenai pengaruh ekstrak buah pare terhadap perkembangan fetus 

mencit, maka penelitian ini perlu dilakukan.  

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak buah pare 

(Momordica charantia L.) pada mencit (Mus musculus L.) betina yang 

sedang bunting: 

1. dapat mengurangi jumlah fetus,  

2. dapat menurunkan berat badan, 

3. dapat menurunkan panjang fetus, dan 

4. menyebabkan abnormalitas bentuk fetus yang dikandung dalam mencit 

betina. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Mencit (Mus musculus L.) 

1. Biologi Mencit 

Klasifikasi mencit (Mus musculus L.) menurut Mangkoewidjojo dan 

Smith (1988) adalah sebagai berikut: 

Kerajaan : Animalia 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

Bangsa : Rodentia 

Suku : Muridae 

Marga : Mus 

Jenis : Mus musculus L. 

Morfologi mencit (Mus musculus L.) disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Mencit (Mus musculus L.) (Garcia et al., 2009) 
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Menurut Mangkoewidjojo dan Smith (1988), mencit (Mus musculus 

L.) merupakan hewan pengerat yang memiliki rambut di tubuhnya 

berwarna putih atau keabu-abuan, mata berwarna hitam atau merah, 

kulit berpigmen dan perut sedikit pucat. Mencit mempunyai lama 

hidup 1-2 tahun. Mencit dewasa pada  umur 35 hari dan memiliki 

waktu kehamilan 19-21 hari dan umur sapih 21 hari. Berat dewasa 

mencit rata-rata 20-30 gram dan berat lahir 0,5-1.0 gram. Menurut 

Somala (2006) suhu rektal mencit 35-39
o
C, pernapasan 140-180 

kali/menit dan denyut jantung 600-650 kali. Mencit juga salah satu 

golongan pengerat yang bersifat omnivorus, nokturnal, takut cahaya, 

dan dapat hidup dengan baik di ruangan dengan temperatur antara 20-

25
o
C dengan kelembaban ruang 45-55% (Keane, 2011). 

 

Mencit jantan dan betina siap melakukan kopulasi pada umur 8 

minggu. Masa birahi atau siklus estrus 4-5 hari dengan lama estrus 12-

14 jam. Fase estrus dimulai antara pukul 16.00-22.00 WIB. Proses 

kopulasi untuk tujuan fertilisasi terjadi pada saat estrus, dengan 

fertilisasi 2 jam setelah kopulasi. Ciri-ciri terjadinya kopulasi adalah 

ditemukannya sumbat vagina, yaitu cairan mani jantan yang 

menggumpal. Mencit betina dapat melahirkan 6-15 ekor dengan berat 

0,1-1 gram per ekor (Mangkoewidjojo dan Smith, 1988). 

 

Mencit merupakan salah satu hewan percobaan yang sering digunakan 

dalam penelitian. Karena mencit merupakan hewan yang efisien 

sehingga mudah dipelihara, tidak memerlukan tempat yang luas, waktu 
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kehamilan yang singkat dan banyak memiliki anak perkelahiran. 

Mencit dan tikus putih memiliki banyak data toksikologi, sehingga 

mempermudah membandingkan toksisitas zat-zat kimia (Lu, 1995). 

 

2. Perkembangan Fetus Mencit 

Masa embriogenik atau masa organogenesis merupakan masa yang 

berlangsung dari perkembangan minggu ke-3 hingga minggu ke-8 dan 

merupakan masa terbentuknya jaringan dan sistem organ yang spesifik 

dari masing masing lapisan (Sadler, 2000). 

 

Morfologi fetus normal mencit (Mus musculus L.) disajikan pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Morfologi Fetus Normal Mencit (Mus musculus L.)  
                 (Iriani, 2009) 

 

Fetus adalah makhluk yang sedang berkembang dengan bentuk 

morfologi menyerupai bentuk dewasa. Tahap perkembangan embrio 

meliputi tahap progenesis, embriogenesis dan organogenesis  

(Roux, 2011). 
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Tahapan progenesis merupakan tahap perkembangan individu baru 

yang diawali dengan proses gametogenesis yaitu terbentuknya empat 

sperma pada jantan dan satu ovum pada betina yang kemudian akan 

dilanjutkan dengan terjadinya fertilisasi sehingga membentuk zigot. 

Berhasilnya suatu fertilisasi ditandai dengan adanya kebuntingan. 

Selama periode kebuntingan akan terjadi rangkaian proses 

perkembangan embrio (embriogenesis) yang terdiri dari tahap 

proliferasi, pertumbuhan dan integrasi antar sistem tubuh menjadi satu 

kesatuan fungsional (Panjaitan, 2003).  

 

Tahapan embriogenesis adalah tahap yang diawali dengan proses 

pembelahan sel atau proliferasi sel yaitu pertambahan jumlah sel 

setelah terjadi pembuahan. Zigot berproliferasi dengan cara melakukan 

pembelahan mitosis menjadi blastomer, morula, blastula dan gastrula 

(Roux, 2011). 

 

Pembelahan sel yang pertama pada tikus maupun mencit terjadi 24 jam 

setelah pembuahan. Pembelahan terjadi secara cepat di dalam oviduk 

dan secara berulang-ulang. Menjelang hari kedua setelah pembuahan, 

fetus sudah berbetuk morula 16 sel bersamaan dengan pembelahan, 

fetus bergulir menuju uterus. Menjelang hari ketiga kebuntingan, fetus 

telah masuk ke dalam uterus, tetapi masih berkelompok-kelompok. 

Pada akhirnya fetus akan menyebar di sepanjang uterus dengan jarak 

yang memadai untuk implantasi dengan ruang yang cukup selama 

masa pertumbuhan (Roux, 2011). 
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Pada akhir tahap pembelahan pada hewan mecit (Mus musculus L.) 

akan terbentuk blastula. Blastula membentuk massa sel sebelah dalam 

dan tropoderm yang akan berkembang menjadi plasenta. Massa sel 

akan berkembang menjadi hipoblas dan epiblas, dimana epiblas akan 

berkembang menjadi fetus dan hipoblas akan berkembang menjadi 

selaput ekstra fetus. Blastomer akan terimplantasi pada hari ke-4 

kehamilan dan berakhir pada hari ke-6 kebuntingan. Kemudian diikuti 

dengan proses gatrulasi, yaitu adanya perpindahan sel dan diferensiasi 

sel untuk membentuk lapisan ektoderm, endoderm dan mesoderm 

(Roux, 2011). 

 

Pada tahapan organogenesis terjadi proses pembentukan organ. Terjadi 

pada hari ke-6 sampai hari ke-11 dari kebuntingan. Dimana proses 

pembentukan organ dari lapisan ektoderm, mesoderm dan endoderm 

yang merupakan tahap akhir perkembangan embrio. Lapisan ektoderm 

akan membentuk susunan saraf, lapisan epidermis kulit, bagian mulut 

dan anus. Lapisan mesoderm akan membentuk otot, pembuluh darah 

dan jaringan pengikat. Lapisan endoderm akan membentuk lapisan 

saluran pencernaan dan berbagai organ pencernaan seperti hati dan 

pankreas. Pada masa ini, fetus cenderung memiliki respon teratogenik 

(Roux, 2011). 

 

 

 

 



12 
 

B. Berat Badan dan Panjang Fetus 

Berat dan panjang fetus merupakan salah satu parameter yang penting 

untuk diamati dalam penelitian teratogenik. Penurunan berat dan panjang 

badan fetus merupakan efek dari pemberian senyawa yang bersifat 

teratogenik (Wilson, 1973). Hewan yang sehat berdasarkan Farmakope 

Indonesia Edisi III dalam Almahdy (2007) adalah hewan yang tidak 

mengalami perubahan berat badan lebih dari 10% dan selama 

pemeliharaan menunjukkan perilaku yang normal.  

 

Laju pertumbuhan dan perkembangan fetus menentukan variasi ukuran 

fetus. Rata-rata fetus mencit normal pada umur kebuntingan hari ke-18 

adalah 1,4 gram. Penurunan berat dan panjang tubuh adalah bentuk paling 

ringan efek senyawa teratogenik dan merupakan parameter yang sensitif. 

Gangguan perkembangan individu dalam uterus menyebabkan kelainan 

antara lain kelahiran dengan berat badan yang tidak normal  

(Yantrio et al., 2002). 

 

Senyawa teratogen dengan dosis yang rendah mampu menyebabkan 

kematian beberapa sel dan dapat pula menyebabkan pergantian beberapa 

sel. Apabila satu atau sekelompok sel rusak oleh gangguan senyawa 

toksik, maka sel-sel normal di sekitarnya akan membelah dan 

menggantikan peran sel-sel yang rusak tersebut. Pergantian sel-sel yang 

rusak akan dipertahankan selama masa organogenesis agar terbentuk 

morfologi fetus yang normal. Namun apabila sel-sel yang rusak tersebut 

tidak mampu diperbaiki maka dapat menyebabkan kelainan sehingga  
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terbentuk fetus dengan morfologi normal tetapi berukuran kecil  

(Ritter, 1977; Muna et al., 2011). 

 

Pertumbuhan dan perkembangan fetus pada hewan uji mencit diawali 

dengan meningkatnya jumlah sel yang diikuti dengan diferensiasi sel dan 

perkembangan sebagai sistem organ. Perkembangan fetus dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor genetik dan status nutrisi dari kedua induk, sumber 

nutrisi fetus berasal dari induk melalui plasenta (Muna et al., 2011). 

 

Kerangka mencit (Mus musculus L.) disajikan pada Gambar 3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Mencit (Mus musculus L.) (Amsel, 2012) 

 

 

 
C. Malformasi  

Malformasi atau kelainan bentuk, malformasi kongenital dan cacat lahir 

merupakan istilah yang sama maknanya dan dapat digunakan untuk 

menerangkan kelainan struktural, fisiologi, perilaku dan kelainan 

metabolik yang terdapat pada waktu lahir (Jelodar dan Rodashtian, 2009). 
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Keadaan abnormal ditandai dengan penyimpangan dari standar normal, 

terutama sebagai akibat dari efek kongenital (Dorland, 2010). 

 

Pertumbuhan dan perkembangan fetus tidak selalu terbentuk sempurna 

kadang terjadi penyimpangan atau kelainan. Kelainan yang dibawa sejak 

lahir dapat disebabkan oleh faktor genetik, atau faktor lingkungan, yang 

bisa berupa faktor internal dan eksternal. Teratogen karena faktor 

lingkungan bisa berasal dari induksi ion Hg, Pb, virus teratogenik,  

pengaruh radiasi, ketidakseimbangan hormon, trauma fisik, dan kondisi 

stress (Jelodar dan Rodashtian, 2009). 

 

Menurut Salomo (2002) pengamatan malformasi dimulai dari daerah 

kepala, diperhatikan bentuk dan ukuran kepala, serta di kepala harus 

terdapat 2 tonjolan mata yang masih tertutup, 2 lubang hidung dan 2 

telinga. Mulut dan bibir diamati ukuran, dan bentuk. Mulut dibuka untuk 

diamati dan memastikan ada tidaknya celah dilangit-langit mulut atau 

sumbing (cleft palate). Pada tungkai diamati ukuran, kelengkapan ruas 

dan arah rotasi, siku, telapak dan jemari. Jumlah jemari masing-masing 5 

depan dan 5 belakang diamati adanya kelainan pada jumlah ukuran. Ekor 

diamati ukuran dan pembengkokannya. Dilihat dari bentuk morfologinya, 

maka kelainan kongenital dapat berbentuk suatu deformasi ataupun 

bentuk malformasi. Suatu kelainan kongenital yang berbentuk deformasi, 

secara anatomi susunannya masih sama tetapi bentuknya yang akan tidak 

normal, sedangkan bentuk kelainan kongenital malformasi, susunan 

anatomi maupun bentuknya akan berubah (Prawirohardjo, 2007). 
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Malformasi ini dapat timbul akibat dari proses perkembangan abnormal 

secara intrinsik (Dorland,2010). 

 

D. Teratogenik 

Teratogenik adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan kecacatan. 

Teratogenesis adalah proses pembentukan kelainan bawaan atau 

kecacatan. Kelainan ini merupakan penyebab utama mortalitas pada fetus 

yang lahir. Faktor-faktor yang menyebabkan teratogenesis adalah senyawa 

kimia, kekurangan gizi, infeksi virus, ketidakseimbangan hormonal dan 

berbagai kondisi stress. Menurut Lu (1995) mekanisme kerja senyawa 

kimia yang bersifat teratogen pada hewan uji coba diantaranya adalah 

gangguan terhadap asam nukleat, kekurangan pasokan energi dan 

osmolaritas dan penghambatan enzim. Gangguan terhadap asam nukleat 

apabila terdapat banyak zat kimia yang dapat mempengaruhi replikasi dan 

transkripsi asam nukleat atau translasi RNA. Contohnya: antimetabolit dan 

intercalating agent.  

 

Kekurangan pasokan energi dan osmolaritas apabila senyawa teratogen 

tertentu mempengaruhi metabolisme dengan cara mengurangi persediaan 

substrat dan ketidakseimbangan osmolaritas dapat disebabkan oleh 

hipoksida dan zat penyebab hipoksida (CO, CO2) yang bersifat teratogen. 

Hal ini dapat menyebabkan kelainan bentuk dan iskemia jaringan. 

Penghambat enzim seperti 5-flourourasil dapat menyebabkan cacat atau 

kelainan karena mengganggu diferensiasi dan pertumbuhan sel (Lu, 1995). 
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E. Toksikologi 

Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun, terutama 

pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Salah satu unsur toksikologi 

adalah zat-zat kimia yang mampu menimbulkan respon terhadap sistem 

biologi. Seiring dengan berkembangnya ilmu telah terbuka cara-cara 

untuk menguji status keteratogenikan suatu senyawa. Senyawa dapat 

berupa obat-obatan, bahan-bahan aditif untuk makanan, bahan pencemar 

di lingkungan industri, pestisida, logam-logam berat, pelarut- pelarut 

organik, gelombang elektromagnetik, bunyi, temperatur ekstrim, dan 

lain- lain.  Apabila embrio yang  sedang berkembang terpapar senyawa 

tersebut, ada peluang proses perkembangannya menjadi terganggu 

(Salomo, 2002). 

 

Tahap praimplantasi dimulai dari  fertilisasi, pembelahan awal 

(cleavage), blastula hingga gastrulasi awal. Pada tahap ini diferensiasi sel 

belum lanjut, jika satu atau sekelompok sel rusak oleh gangguan senyawa 

toksik, masih memungkinkan bagi sel-sel lain di sekitarnya membelah 

dan menggantikan posisi dan peran sel rusak tadi, dengan demikian 

embrio pulih dan perkembangan dapat berlanjut. Oleh karena itu efek 

gangguan senyawa toksik pada embrio pada tahap praimplantasi tidak 

menyebabkan kelainan perkembangan. Namun jika efek suatu senyawa 

toksik menimpa embrio pada tahap organogenesis, yaitu ketika 

pembentukan organ-organ sedang berlangsung, maka perkembangan 

organ dapat terganggu dan mungkin terjadi kecacatan yang dapat teramati 

saat lahir, dengan demikian terdapat empat kelompok wujud gangguan 
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perkembangan embrio, yaitu kematian, kecacatan, hambatan 

pertumbuhan,dan gangguan fungsi (Salomo, 2002). 

 

F. Tanaman Pare (Momordica charantia L.) 

1. Biologi Pare 

Pare (Momordica charantia L.) merupakan tanaman tropis yang hidup  

di dataran dan dapat dibudidayakan, yang ditanam di ladang, halaman 

rumah, dirambatkan pada anjang-anjang bambu atau di pohon dan 

pagar untuk diambil buahnya. Tanaman ini tidak memerlukan banyak 

sinar matahari sehingga dapat tumbuh subur di tempat-tempat yang 

agak terlindung, tergolong dalam suku Cucurbitaceae.  

 

Bentuk tanaman pare dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tanaman Pare (Momordica charantia L.) (Rukmana, 2006) 

 

Pare termasuk tanaman terna hanya setahun merambat dengan 

sulurnya berbentuk spiral. Mempunyai banyak cabang dengan batang 

segi lima dengan panjang 2-5 m yang berambut rapat, pare berdaun 

tunggal, bertangkai yang panjangnya 1,5-5,3 cm, letaknya berselang-



18 
 

seling, bentuknya bulat panjang dengan panjang 3,5-8,5 cm, lebar 2,5-

6 cm, berbagi menjari 5-7, pangkal berbentuk jantung, warnanya hijau 

tua. Bunga tunggal dan berwarna kuning, berkelamin ganda dalam satu 

pohon, bertangkai panjang. Buah bulat memanjang denga 8-10 rusuk 

memanjang, berbintil-bintil tidak beraturan, panjangnya 8-30 cm, 

rasanya pahit, warna buah hijau, bila masak menjadi oranye. Biji 

banyak, berwarna hijau, apabila tua warnanya merah atau coklat 

kekuningan, bentuknya pipih memanjang, dan keras (Rukmana, 1997).  

 

Ada beberapa jenis tanaman pare yaitu pare gajih, pare kodok dan pare 

hutan. Pare gajih berdaging tebal, berwarna hijau muda atau keputihan, 

bentuknya besar dan panjang, rasanya tidak begitu pahit. Buah pare 

kodok bulat pendek dan rasanya pahit. Pare hutan merupakan pare 

yang tumbuh liar dan buahnya kecil kecil serta rasanya pahit 

(Dinas Pertanian, 1996). 

 

Menurut Tati (2004) klasifikasi dari tanaman pare adalah : 

Regnum  : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Subdivisi : Magnoliopsida 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Cucurbitales 

Suku : Cucurbitaceae 

Marga : Momordica 

Jenis : Momordica charantia L. 
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2. Kandungan Kimiawi Pare 

Menurut penelitian Okabe et al.(1982) hasil isolasi ekstrak pare 

didapatkan beberapa jenis momordikosida yaitu, momordikosida A 

(C42H72O15), momordikosida B (C47H80O19), momordikosida C 

(C42H72O14), momordikosida D (C42H70O13) dan momordikosida E 

(C51H74O19). Isolasi dari ekstrak buah pare juga diperoleh jenis 

momordikosida yang tidak pahit yaitu, momordikosida F1 

(C45H68O12), momordikosida F2 (C36H58O8), momordikosida G 

(C45H68O12) dan momordikosida I (C36H58O8).  

 

Okabe et al.(1982) juga berhasil memperoleh jenis momordikosida 

utama yang pahit yaitu, momordikosida K (C37H58O9), dan 

momordikosida L (C36H58O9). Diduga jenis momordikosida K dan L 

inilah yang bersifat sitotoksik (Westet al.,1971). penelitian oleh 

Yasuda et al. (1984) berhasil mengisolasi jenis momordisin Pada daun 

yaitu, momordisin I (C30H48O16), momordisin II (C36H58O9) dan 

momordisin III (C48H68O16). 

 

Rumus struktur momordikosida K dan L disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rumus Struktur Momordikosida K dan L ( Ashraful, 2015) 
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Menurut Paul dan Raychaudhuri (2010) glikosida lainnya adalah 

momorkarin, momordenol, momordisilin, momordin, karantin dan 

kukurbitin. Momordin I, α-momorkarin, β-momorkarin merupakan 

senyawa Ribosome Inactivating Proteins (RIP’s). Ribosome 

Inactivating Proteins dapat menghambat sintesis protein dan 

menginduksi apoptosis sel (Shukla et al., 2012). 

 

Ekstrak etanol buah pare yang dilakukan Aulya (2012) berdasarkan uji 

fitokimia mengandung flavonoid, saponin, alkaloid dan glikosida. 

Flavonoid menghambat sejumlah proses perkembangan sel di dalam 

tubuh melalui penghambatan sejumlah reaksi enzimatik, saponin 

bersifat sitotoksik terutama terhadap sel yang sedang mengalami 

pembelahan (Nurliani, 2007). Alkaloid dapat menyebabkan 

berhentinya pembelahan mitosis zigot maupun embrio pada stadium 

metafase (Wurlina, 2006). 

 

Glikosida dalam daun, buah dan biji pare merupakan glikosida 

triterpen atau kukurbitasin yang dikenal dengan momordikosida atau 

momordisin, bahan ini bersifat sitotoksik. Glikosida triterpen bersifat 

anti pertumbuhan, terutama menghambat perkecambahan biji kapas, 

dan menghambat perkembangan fetus. Dengan demikian glikosida 

triterpen atau kukurbitasin merupakan zat anti proliferasi dan anti 

diferensiasi sel yang sangat poten (Okabe et al.,1981). 
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Hasil penelitian West et al.(1971) menunjukkan bahwa tanaman pare 

yang diekstraksi dengan alkohol 95% dapat menghambat pembentukan 

akar adventitia pada tanaman sejenis paku-pakuan, dan menghambat 

pertumbuhan sel-sel tumor. 

 

3. Manfaat Pare 

Di Indonesia pare dikenal sebagai sayuran, secara tradisional juga 

digunakan sebagai peluruh dahak, obat penurun panas, dan penambah 

nafsu makan, selain itu daunnya juga digunakan sebagai peluruh haid, 

obat luka bakar dan obat penyakit kulit (Pramono et al., 1980). 

Pemanfaatan buah pare bagi masyarakat Jepang bagian Selatan sebagai 

obat pencahar dan laksatif (Okabe et al.,1980). Di India ekstrak buah 

pare digunakan sebagai obat diabetes, obat rheumatik, obat gout, obat 

penyakit liver dan obat penyakit limfa (Dixit et al., 1978). 

 

Di dalam pengobatan tradisional Cina disebutkan, buah pare yang 

pahit berguna dalam pengobatan malaria, asma, sakit perut, luka 

gigitan serangga, serta menormalkan siklus menstruasi (Khomsan, 

2009).  Buah pare yang belum masak, menyegarkan badan dan 

menurunkan kadar glukosa darah (hipoglikemik). Buah pare masak 

berkhasiat tonik pada lambung dan peluruh haid (Dalimartha, 2008). 

 

Yudani (2012) menyatakan bahwa ekstrak tanaman pare memiliki 

aktivitas antimikroba dengan spektrum luas dan dapat mencegah 

infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit dan jamur. Buah 
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pare juga merupakan salah satu tanaman tradisional antara lain 

digunakan untuk pembersih darah, sakit saat haid, memperlancar ASI, 

obat sipilis, dan kencing nanah (Darmawati, 2008). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016-Januari 2017, di 

Laboratorium Kimia Organik, Jurusan Kimia FMIPA Unila untuk 

pembuatan ekstrak buah pare dan di Laboratorium Zoologi, Jurusan 

Biologi FMIPA Unila untuk tempat pemberian perlakuan pada mencit 

dan pengamatan.  

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat-alat 

 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit 

yang berukuran 50x30 cm beserta penutup yang terbuat dari 

kawat, tempat makan dan minum mencit sebanyak 20 unit yang 

akan terbagi dalam 4 kelompok, seperangkat alat bedah, sonde 

lambung, kertas label, kertas millimeter blok, penggaris, jangka 

sorong, timbangan digital, kamera, bak parafin, pena dan buku 

catatan. 
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2.   Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor 

mencit betina dan jantan yang berumur 3-4 bulan dengan berat 

sekitar 30 gram, sekam padi sebagai alas kandang mencit, 

alkohol 95%, alkohol 70%, benang, kapas, kloroform, pelet 

sebagai makanan mencit, aquabides, air dan ekstrak buah pare.   

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 

1.   Persiapan Kandang dan Hewan Uji 
 

 

Sebelum melaksanakan penelitian, disiapkan terlebih dahulu 

kandang yang berukuran 50 x 30 cm dan penutup dari bahan 

kawat berukuran 15x15 mm sebanyak 20 unit dan hewan uji 

yaitu 20 mencit jantan dan 20 mencit betina yang berumur 

10 minggu dengan kondisi fertil, dan berat sekitar 30 gram.  

Hewan uji diperoleh dari Balai Penyidikan dan Pengujian 

Veteriner (BBPV) Regional III Provinsi Lampung.  

 

Hewan uji kemudian diaklimatisasi selama 10 hari dalam 

kondisi laboratorium dengan tujuan penyesuaian diri dengan  

lingkungan sekitar dan membatasi pengaruh lingkungan 

dalam percobaan.  Di dalam kandang yang telah disiapkan, 

ditempatkan satu ekor mencit jantan dan satu ekor mencit 

betina serta diberi makan dan air minum secukupnya setiap 

hari. 
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2. Pembuatan Ekstrak Buah Pare 

Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buah pare. 

Buah pare diperoleh dari pasar Way Halim Bandar Lampung. Tahap 

pembuatan ekstrak buah pare ini adalah buah pare tanpa biji diiris 

tipis-tipis, diangin-anginkan kemudian dikeringkan dengan oven. 

Setelah kering dibuat serbuk dengan alat penggiling dan diayak 

untuk memperoleh serbuk yang homogen.  

 

Serbuk buah pare 500 gram dimaserasi dengan cara merendam 500 

gram serbuk buah pare dengan 5 liter larutan etanol selama 24 jam, 

kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Cairan hasil 

saringan tersebut kemudian dipekatkan dengan cara evaporasi 

menggunakan alat rotary evaporator selama 4 jam dengan suhu 

50
o
C dan tekanan 120 atm (Susilawati dan Hermansyah, 2015). 

Ekstrak cair yang diperoleh diuapkan sampai diperoleh ekstrak 

bebas alkohol (Dixit et al., 1978).  Setelah itu akan didapatkan 

ekstrak buah pare sebanyak ±200 ml. 

 

3. Pemberian Perlakuan 

Induk mencit disatukan dengan jantan dengan tujuan supaya terjadi 

perkawinan hingga terdapat adanya sumbat vagina yang dihitung 

sebagai hari kebuntingan ke-0 (Silvia, 2011). Kebuntingan dapat 

juga diketahui dengan cara mengangkat ekstrimitas depan mencit 

dan melihat apakah kelenjar mammae turun. Hal ini karena 

perkembangan kelenjar mammae berada pada tahap persiapan 
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laktasi yang dimulai selama masa kebuntingan.  

 

Pemberian ekstrak buah pare dilakukan secara oral atau dicekok 

untuk mempermudah masuknya ekstrak ke dalam tubuh mencit. 

Menggunakan alat sonde lambung mulai dari kebuntingan hari ke 6 

sampai ke 17 (Silvia, 2011). 

 

Pada penelitian ini pemberian ekstrak buah pare diberikan secara 

oral, sehingga persen pemberian aquabides adalah 1 %. Hewan uji 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit dengan berat 

sekitar 30 gram, menurut Yorijuly (2012) rumus perhitungan volume 

penggunaan aquabides yaitu: 

Volume Pemberian= Berat x Persen Pemberian 

= 30 gram x 1% 

= 30 gram x (1 ml/100 gram) 

= 0,3 ml 

 

Hasil observasi LD50  menurut Sutyarso (1992)  pada mencit: 

25 mg/25g berat mencit = (25 mg x 1.000) /25g = 1000 mg/kg BB 

 

Berdasarkan penelitian Rosita (2005) pemberian dosis ekstrak buah 

pare pada mencit yaitu 2800 mg/kg BB menyebabkan efek 

teratogenik. Dengan berat mencit sekitar 30 gram, pada kebuntingan 

ke 6 sampai ke 17 mencit yang bunting diberi dosis perlakuan 

sebagai berikut: 

1. Kelompok kontrol, dengan diberi 0,3 ml akuabides (A) 
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2. Kelompok ekstrak buah pare dosis 22,5 mg/30 gram BB, dalam 

0,3 ml akuabides (B) 

3. Kelompok ekstrak buah pare dosis 30 mg/30 gram BB, dalam 

0,3 ml akuabides (C) 

4. Kelompok ekstrak buah pare dosis 37,5 mg/30 gram BB, dalam 

0,3 ml akuabides (D) 

 

4. Pengamatan 

Semua mencit betina yang bunting baik pada kontrol dan yang 

diberi perlakuan, pada hari kebuntingan ke-17 dimasukkan ke dalam 

desikator untuk dibius menggunakan klorofom, selanjutnya mencit 

dibedah dan fetus dikeluarkan dengan memotong uterus dan 

plasenta untuk diamati. Fetus dari masing masing induk dibersihkan 

dengan dikeringkan memakai tissue. Parameter yang diukur dalam 

penelitian ini yaitu jumlah fetus yang hidup dan yang mati dihitung, 

berat badan ditimbang dengan timbangan digital untuk melihat 

apakah berat badan bertambah atau berkurang, dan panjang fetus 

diukur dari ujung moncong sampai ujung ekor, kemudian dilihat ada 

tidaknya perkembangan abnormalitas yang teramati secara visual 

pada morfologi fetus (Wilson, 1975; Setyawati, 2009).  

 

D. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), 20 ekor mencit betina yang bunting 
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dibagi dalam 4 kelompok yaitu 1 kelompok sebagai kontrol dan 3 

kelompok diberi perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 5 

ekor mencit sebagai ulangan. Menurut Federer (1997) rumus 

penentuan sampel untuk uji eksperimental dengan rancangan acak 

lengkap adalah:  

 t(n-1)≥15 

Dimana t merupakan jumlah kelompok percobaan dan n merupakan 

jumlah sampel yang diperlakukan tiap kelompok. Perhitungan sampel: 

4(n-1) ≥15 

4n-4≥15 

4n≥19 

n≥4,75 

 

Jadi, hasil nilai yang diperoleh 4.75 dibulatkan menjadi 5 sehingga 

setiap kelompok percobaan masing-masing memiliki 5 ulangan.  

Susunan rancangan percobaan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Rancangan Percobaan 

 

P1U2 

KU1 P3U1 P2U1 P1U1 

P2U2 

P2U5 P3U3 P1U3 

P1U4 P3U4 P2U4 KU4 

P2U4 KU5 P3U5 

P3U2 

KU3 

KU2 

P1U5 
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Keterangan: 

P= Perlakuan yang digunakan (P1;P2;P3) 

K= Kontrol (K) 

U= Ulangan (U1, U2, U3, U4, U5) 

 

E. Analisis Data 

Data hasil penelitian berupa morfologi fetus dianalisis dengan cara 

deskriptif. Data berupa jumlah, berat dan panjang fetus dianalisis 

dengan metode statistik ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 

nyata 5% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan efek yang 

ditimbulkan antar perlakuan. Kemudian apabila terdapat perbedaan 

yang nyata maka akan dilanjutkan uji lanjut dengan uji BNT (Beda 

Nyata Terkecil) pada taraf nyata 5%. 

 

F. Diagram Alir 

 

Diagram alir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

   

 

 

 

 

            

 

Gambar 7. Diagram Alir Percobaan 

Persiapan kandang dan hewan uji 

Aklimatisasi 

Pembuatan ekstrak buah pare dan Pemberian perlakuan 

 

Pembedahan dan pengamatan morfologi meliputi jumlah fetus, 

berat dan panjang fetus serta abnormalitas pada fetus 

Analisis Data 

Hasil dan Penyusunan Laporan 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian 

ekstrak buah pare (Momordica charantia L.) pada mencit  (Mus musculus 

L.) betina bunting: 

1. Tidak mengurangi jumlah fetus yang dikandung dan tidak 

menyebabkan kematian pada fetus mencit (Mus musculus L.). 

2. Menurunkan berat badan dan panjang fetus mencit (Mus musculus L.) 

pada dosis 30 mg/30 gram BB dan dosis 37,5 mg/30 gram BB secara 

signifikan dibandingkan kontrol. 

3. Tidak menyebabkan abnormalitas pada morfologi fetus mencit (Mus 

musculus L.), tetapi ditemukan adanya fetus yang kerdil pada 

perlakuan dosis 37,5 mg/30 gram BB. 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai: 

1. Efek teratogen senyawa aktif dari buah pare (Momordica charantia L.) 

yang menyebabkan abnormalitas terhadap fetus mencit (Mus musculus 

L.). 
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2. Dosis efektif pemberian ekstrak buah pare  (Momordica charantia L.) 

yang dapat menyebabkan abnormalitas terhadap organ-organ dalam 

fetus mencit (Mus musculus L.). 
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