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PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL JAHE MERAH (Zingiber 

officinale Roxb. var Rubrum) TERHADAP HISTOLOGI HATI DAN PARU 

MENCIT JANTAN YANG DIINDUKSI PARAQUAT 

 

 

 

Oleh 

 

 

KAMILIAH TSANY 

 

 

 
       Paraquat merupakan senyawa toksik yang menyebabkan gangguan proses biokimia 

dalam tubuh, kematian sel, dan kegagalan fungsi organ. Hati dan paru merupakan organ 

target dari toksisitas paraquat. Tubuh membutuhkan antioksidan untuk menangkal radikal 

bebas yang masuk ke dalam tubuh. Jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum) 

merupakan jenis rempah-rempah yang mengandung senyawa antioksidan. Tujuan  

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol jahe merah terhadap 

histologi hati dan paru mencit jantan yang diinduksi paraquat.  

 

       Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Sebanyak 24 ekor 

mencit jantan, dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan, yaitu kelompok K (diberi aquadest 

dan pakan standar), kelompok PQ (diinduksi paraquat 20 mg/kgBB), kelompok P1 (diberi 

paraquat dan ekstrak etanol jahe merah 200 mg/kgBB), kelompok P2 (diberi paraquat dan 

ekstrak etanol jahe merah 400 mg/kgBB), kelompok P3 (diberi paraquat dan ekstrak 

etanol jahe merah 600 mg/kgBB), kelompok P4 (diberi ekstrak etanol jahe merah 600 

mg/kgBB). Data yang diperoleh akan diuji menggunakan One Way ANOVA dan 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paraquat meningkatkan derajat kerusakan jaringan 

hati dan paru mencit jantan, sedangkan pemberian ekstrak etanol jahe merah secara 

signifikan (P<0,05) efektif dalam melindungi dan memperbaiki jaringan hati dan paru 

mencit jantan. Hasil penelitian juga menunjukkan pemberian ekstrak etanol jahe merah 

dengan dosis 400 mg/kgBB efektif dalam melindungi organ hati dan paru dari kerusakan 

akibat induksi paraquat. 

 

Kata kunci : Jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum), paraquat, 

antioksidan, hati dan paru. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini penggunaan herbisida di Indonesia masih sangat tinggi

terutama di bidang pertanian. Herbisida sering digunakan para petani untuk

membasmi dan mengendalikan gulma yang dapat menurunkan hasil pertanian.

Herbisida paraquat merupakan herbisida non-selektif dan secara luas sering

digunakan, terutama pada sistem pertanian untuk mengendalikan hama

tanaman. Di bidang pertanian, penggunaan herbisida paraquat dapat

menurunkan biaya produksi dan mengurangi erosi. Selain itu digunakan pula

untuk pengendalian gulma di daerah non-pertanian seperti di pinggir jalan,

bandara, sekitar bangunan komersial, saluran irigasi, dan saluran air.

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, herbisida paraquat sering

digunakan secara sembarangan dan berlebihan tanpa memperhatikan bahaya

paparannya dan tidak memperhatikan label peringatan sehingga dapat

menyebabkan angka keterpaparan yang cukup tinggi. Tingginya intensitas

penggunaan dan dosis herbisida yang digunakan dapat menimbulkan dampak

yang cukup serius mengenai bahaya pencemaran yang berasal dari residu

herbisida yang tertinggal di lingkungan, khususnya dalam tanah dan air.

Residu herbisida dalam tanah dan air dikhawatirkan akan menimbulkan

gangguan kesehatan bagi manusia dan hewan (Sriyani, 2008).
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Paraquat dapat masuk ke dalam tubuh saat terelan, terhirup, atau melalui

kontak dengan kulit maupun mata. Paparan terjadi terutama melalui percikan

selama persiapan dari penyemprotan, ketika pengisian ransel sprayer,

kebocoran dari ransel sprayer, penyesuaian peralatan semprot, dan melalui

vegetasi yang disemprot. Oleh karena itu daerah yang paling sering terkena

paparan adalah tangan, pergelangan tangan, kaki, dan punggung (Wesseling

dkk, 2001).

Keracunan paraquat yang parah dapat berakibat fatal sehingga menyebabkan

kematian yang sangat cepat. Organ target utama dari efek keracunan paraquat

adalah paru, tetapi paraquat juga dapat merusak organ lain seperti jantung,

hati, dan ginjal. Dan saat ini otak diketahui sebagai organ target lainnya

setelah paraquat diinjeksi pada hewan percobaan jelas terlihat terjadi

kerusakan pada otak.

Paraquat menyebabkan kerusakan yang luas pada mitokondria sel melalui

produksi radikal bebas dan stres oksidatif, yang mengakibatkan gangguan

proses penting biokimia dan menyebabkan kematian sel. Stress oksidatif

merupakan ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan dalam tubuh, yang

mana pada kondisi ini kadar oksidan lebih tinggi dibandingkan antioksidan

(Halliwel, 2006). Stress oksidatif ini dipicu oleh radikal bebas yang

merupakan senyawa kimia yang tidak memiliki elektron berpasangan sehingga

bersifat sangat reaktif dan tidak stabil (Winarti, 2010). Stres oksidatif dapat

mempercepat proses penuaan dan menyebabkan penyakit terkait dengan proses

degeneratif (Baraas, 2006).
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Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya stress oksidatif

adalah dengan menggunakan antioksidan. Menurut Winarsi (2007), secara

biologi antioksidan mampu mengurangi dampak negatif oksidan dalam tubuh,

sehingga antioksidan mampu melindungi tubuh dari kerusakan yang

disebabkan oleh radikal bebas.

Jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum) merupakan sejenis

rempah-rempah yang banyak digunakan dalam bumbu masakan dan minuman

herbal. Selain itu, jahe merah juga digunakan sebagai obat masuk angin,

antipiretik, gangguan pencernaan, antiinflamasi, dan sebagai analgenik bagi

sebagian masyarakat. Dari beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa jahe

merah bersifat sebagai antioksidan. Terdapat beberapa senyawa bioaktif yang

terkandung dalam jahe merah seperti 4-diarilheptanoid, shogaol, gingerol, dan

gingeron yang memiliki aktivitas antioksidan diatas vitamin E (Zakaria, 1999).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian

mengenai efek pemberian ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale Roxb.

var Rubrum) terhadap histologi hati dan paru mencit jantan yang diinduksi

paraquat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol jahe merah

(Zingiber officinale Roxb. var Rubrum) terhadap histologi hati dan paru

mencit jantan yang diinduksi paraquat.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah apakah pemberian ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale Roxb.

var Rubrum) efektif dalam melindungi dan memperbaiki jaringan hati dan

paru mencit jantan dari kerusakan akibat induksi paraquat?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai khasiat jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var

Rubrum) sebagai suplemen alami untuk mencegah kerusakan organ hati dan

paru yang diinduksi herbisida paraquat, serta dapat memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai manfaat jahe merah sebagai sumber antioksidan

alami.

E. Kerangka Pemikiran

Herbisida secara luas sering digunakan di negara berkembang, termasuk

Indonesia. Herbisida digunakan baik di bidang pertanian maupun non-

pertanian. Namun, herbisida sering digunakan secara sembarangan dan

berlebihan tanpa memperhatikan bahaya paparannya serta dalam

pemakaiannya tidak menggunakan alat pelindung. Penggunaan herbisida yang

tak terkendali dapat mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Paraquat merupakan senyawa yang sangat toksik yang terkandung dalam

herbisida dan dapat memasuki tubuh dengan cara terelan, terhirup, dan melalui

kontak dengan kulit atau mata. Apabila terpapar senyawa ini, dapat
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berpengaruh pada organ-organ penting seperti paru, jantung, ginjal, hati, otot,

limpa, kulit, mata dan otak. Hati dan paru merupakan organ target yang

terkena efek toksisitas paraquat yang paling parah.

Paraquat menyebabkan kerusakan yang luas terhadap mitokondria sel melalui

produksi radikal bebas dan stress oksidatif, yang mengakibatkan gangguan

proses penting biokimia dalam tubuh, kematian sel, dan kegagalan fungsi

organ (Suntres, 2002; Mohammadi dan Ghazi, 2008; Cocheme dan Murphy,

2009). Selain itu, paraquat juga menyebabkan peningkatan reaksi oksidasi di

dalam tubuh dengan cara dimetabolisme oleh berbagai enzim seperti NADPH-

sitokrom P450 Reduktase sehingga meningkatkan Reactive Oxygen Species

(Haliwell dan Whiteman, 2004).

Tubuh membutuhkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang masuk

ke dalam tubuh. Senyawa antioksidan ini dapat menghalangi kerusakan

oksidatif melalui reaksi reduksi dengan radikal bebas. Salah satu tanaman

herbal yang mengandung antioksidan adalah jahe merah (Zingiber officinale

Roxb. var Rubrum). Jahe merah merupakan jenis rempah-rempah yang

mengandung antioksidan yang cukup tinggi (Shobana dan Naidu, 2000).

Dalam ekstrak jahe merah terkandung senyawa bioaktif seperti gingerol,

shagaol, zingerone, diarelhiptanoid, curcumin, saponin, dan flavonoid yang

berperan sebagai antioksidan (Zakaria 2000; Veena, 2009).
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F. Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah pemberian ekstrak etanol

jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum) berpengaruh dalam

melindungi dan memperbaiki jaringan hati dan paru mencit jantan dari

kerusakan akibat induksi paraquat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum)

1. Klasifikasi

Menurut Tjitrosupomo (1991), klasifikasi jahe merah adalah sebagai

berikut:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledoneae

Bangsa : Zingiberales

Suku : Zingiberaceae

Marga : Zingiber

Jenis : Zingiber officinale Roxb. var Rubrum

2. Morfologi

Jahe merah merupakan suatu tanaman rumput-rumputan tegak yang

memiliki tinggi 30-100 cm, bahkan kadang-kadang tingginya dapat

mencapai 120 cm. Tanaman ini tidak bercabang dan tersusun atas

beberapa pelepah daun berbentuk bulat, berwarna hijau pucat dan pangkal

batangnya berwarna kemerahan Daunnya sempit memanjang berbentuk
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seperti pita dan berwarna hijau. Lebar daun kurang lebih 2,5 cm dan

panjang sekitar 15-23 cm (Rukmana, 2000; Paimin, 2008; Widiyanti,

2009). Tanaman jahe berbunga majemuk berupa malai yang muncul di

permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit, dan

sangat tajam (Wardana dkk.,2002). Bunganya berwarna kuning kehijauan

dengan bibir bungan berwarna ungu gelap  Rimpangnya berbentuk bulat,

ramping, berserat berwarna kemerahan hingga jingga dan bercabang-

cabang (Lantera, 2002). Rimpang merupakan bagian utama dari tanaman

jahe yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan bahan obat

herbal.

Gambar 1. Rimpang jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var rubrum)
(Lukito, 2007).

Menurut Wardana dkk. (2002), berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna

rimpang ada tiga jenis jahe, yaitu: jahe gajah (Zingiber officinale var.
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Roscoe) atau jahe putih, jahe putih kecil atau jahe emprit (Zingiber

officinale var. Amarum), dan jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum)

atau jahe sunti.

3. Kandungan Jahe Merah

Menurut Zakaria (1999), jahe merah  mengandung beberapa senyawa

bioaktif seperti 4-diarilheptanoid, shogaol, gingerol, dan gingeron yang

memiliki aktivitas antioksidan di atas vitamin E. Selain itu, jahe merah

mengandung zat gingerol, oleoresin, dan minyak atsiri yang tinggi, sehingga

banyak digunakan sebagai bahan baku obat herbal (Lantera, 2002).

Minyak atsiri pada jahe termasuk jenis minyak yang mudah menguap (volatile

oil) yang merupakan komponen yang memberi aroma yang khas pada jahe.

Minyak atsiri pada jahe terdiri dari senyawa-senyawa kimia seperti zingiberol,

zingiberen, n-nonyl aldehida, d-camphen, d-β phellandren, methyl heptanon,

sineol, stral, borneol, linalool, asetat, caprylate, citral, phenol, dan chavicol.

Sedangkan oleoresin merupakan minyak yang tidak menguap (non-volatile

oil) yang membentuk rasa pahit dan pedas pada jahe. Semakin tua umur

rimpang jahe, maka kandungan oleoresinnya akan semakin besar (Koswara,

1995). Oleoresin mengandung komponen gingerol, paradol, shogaol,

zingerone, resin dan minyak atsiri (Ravindran dkk., 2005). Diantara ketiga

jenis jahe, jahe merah mengandung minyak atsiri dan oleoresin yang

paling tinggi sehingga lebih ampuh menyembuhkan berbagai macam jenis

penyakit (Herlina dkk., 2002).
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Jahe merah juga terkandung bahan antioksidan, di antaranya terdapat

senyawa flavonoid, polifenol, asam oksalat dan vitamin C. Antioksidan ini

berfungsi dalam mebantu menetralkan efek merusak yang diakibatkan oleh

radikal bebas dalam tubuh (Setiawan, 2015). Dalam penelitian yang

dilakukan Kikuzaki dan Nakatani (1993), dalam jahe terkandung senyawa

fenolik yang bersifat antioksidan dan senyawa tersebut dapat melindungi

sel dari kerusakan oksidatif. Dari senyawa-senyawa yang terkandung

dalam jahe, senyawa gingerol memiliki aktifitas antioksidan yang paling

tinggi. Senyawa gingerol dapat berperan sebagai peredam radikal bebas

endogen atau metabolit lainnya (Tejasari dan Zakaria, 2000).

B. Radikal Bebas

Radikal bebas adalah bentuk senyawa oksigen reaktif yang tidak memiliki

elektron yang berpasangan, sehingga senyawa tersebut sangat reaktif mencari

pasangannya (Winarsi, 2007). Radikal bebas yang berhasil menarik elektron

dari molekul lain yang stabil, akan menyebabkan molekul tersebut kehilangan

satu elektron dan menimbulkan radikal bebas yang baru. Proses berantai ini

dapat menyebabkan struktur pada molekul lainnya berubah (Pham-Huy dkk.,

2008). Elektron yang tidak berpasangan dari molekul oksigen yang bereaksi

sehingga membentuk Reactive oxygen species (ROS) yang dihasilkan melalui

metabolisme seluler. ROS dihasilkan di dalam sel oleh mitokondria, membran

plasma, lisosom, peroksisom, retikulum endoplasmic, dan nukleus (Sayuti,

2015).
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ROS dapat dibentuk melalui jalur enzimatik atau metabolik. Proses perubahan

dari asam arakodonat menjadi prostaglandin dan prostasiklin dipicu oleh

enzim lipoksigenase dan siklooksigenase yang menghasilkan senyawa oksigen

reaktif berupa peroksida dan epoksida, serta oksidase yang berbentuk aldehid

oksidase dan selanjutnya akan membentuk radikal anion superoksida (Noori,

2012; Sayuti, 2015).

Radikal bebas bersifat destruktif, sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan

makromolekul sel, seperti protein, lipid, karbohidrat, atau DNA (Langseth,

1995). Efek kerja radikal bebas lebih besar dibandingkan dengan oksidan pada

umumnya. Molekul-molekul seluler dan ekstraseluler seperti protein, asam

lemak tidak jenuh ganda, glikoprotein dan bahan-bahan penyusun DNA seperti

karbohidrat dan basa purin dapat rusak oleh radikal bebas dalam tubuh.

Radikal bebas pada konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan kematian sel,

gangguan sistem enzim, merusak DNA dan RNA sehingga terjadi mutasi gen

(Halliwell, 1992; Oberley, 2001).

Menurut Sayuti dan Yenrina (2015), sumber radikal bebas berasal dari dalam

tubuh (endogen) dan luar tubuh (eksogen).

a. Radikal bebas dari dalam tubuh (endogen)

Radikal endogen terbentuk sebagai sisa proses metabolisme (proses

pembakaran) protein, karbohidrat, dan lemak pada mitokondria, proses

inflamasi atau peradangan, reaksi antara besi logam transisi dalam tubuh,

fagosit, xantin oksidase, peroksisom, maupun dalam kondisi iskemia.
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b. Radikal bebas dari luar tubuh (eksogen)

Sumber radikal bebas berasal dari bermacam-macam sumber diantaranya

adalah polutan, berbagai macam makanan dan minuman, radiasi, ozon dan

pestisida. Bagi perokok menghisap radikal bebas dari asap rokok sehingga

mempunyai resiko yang tinggi mengidap berbagai macam penyakit. Begitu

pula dengan mereka yang bekerja dalam limgkunagn bahan kimia yang

bersifat volatile seperti bensin, cairan pembersih atau lingkungan yaitu

udara yang terkontaminasi oleh asap kendaraan bermotor.

Radikal bebas tidak selalu berdampak negatif dalam tubuh. Menurut Muchtadi

(2000), keberadaan radikal bebas juga berdampak positif dan diperlukan oleh

tubuh. Secara fisiologis radikal bebas berfungsi sebagai regulator dalam

metabolisme sebagai senyawa oksigen reaktif (SOR) dan senyawa nitrogen

reaktif (SNR) yang mengubah endhotelial derived relaxing factor (EDRF)

menjadi modulator neuronal, H2O2 secara fisiologis berperan dalam agregasi

platelet, dan anion superoksida berperan dalam kemotaksis bakteri (Winarsi,

2007).

C. Stres Oksidatif

Sress oksidatif adalah suatu kondisi dimana terjadinya ketidakseimbangan

antara antioksidan dengan oksidan yang terdapat dalam tubuh sehingga dalam

kondisi seperti ini akan menimbulkan sejumlah kerusakan jaringan atau

disfungsi organ (Wikana, 2011). Stres oksidatif disebabkan oleh

tidakseimbangnya produksi reaktif oksigen dan sistem biologis reaktif untuk

kemampuan memperbaiki kerusakan. Gangguan dalam keadaan redoks normal
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ini dapat menyebabkan efek toksik melalui produksi peroksida dan radikal

bebas yang merusak semua komponen sel, termasuk protein, lipid, dan DNA

(Baraas, 2006). Selain itu, stress oksidatif juga dapat terjadi akibat adanya

peningkatan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) akibat paparan terhadap

oksigen yang meningkat (Abdollahi dkk., 2004). ROS merupakan turunan

oksigen seluler, terus-menerus diproduksi dalam tubuh kita. ROS termasuk

superoksida, hidrogen peroksida, singlet oksigen dan ion hidroksil. Stres

oksidatif juga diproduksi oleh Reaktif Nitrogen Species (RNS), yang meliputi

nitrat, nitrit, nitrat dioksida, oksida nitrat dan peroxynitrite (Noori, 2012).

Kondisi stres oksidatif, menyebabkan peningkatan proliferasi, kerusakan sel,

penuaan sel, bahkan menginduksi sel ke arah apoptosis. Saat ini, diketahui

bahwa stres oksidatif berkontribusi terhadap berbagai kondisi patologis

(Dalaen dan Aiman, 2014).

D. Paraquat

Paraquat merupakan herbisida non-selektif yang sering digunakan untuk

mengendalikan gulma berdaun lebar dan rumput liar. Paraquat termasuk

herbisida golongan bipyridylium dan dikenal dengan merk Gramoxone

(Oliviera dkk., 2008). Jenis herbisida paraquat telah digunakan lebih dari 120

negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Alasan utama

paraquat secara luas digunakan karena mampu bekerja dengan cepat dan

efisien dalam membasmi gulma, selain itu dapat mencegah erosi tanah.

Paraquat memiliki rumus molekul C12H14N2, dengan struktur molekul pada

(Gambar 2). Inti dasar kimia paraquat adalah bipyridylium yang terdiri dari
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dua cincin piridin yang berikatan kuat yang terikat bersama-sama sehingga

atom-atom nitrogen saling berhadapan secara diametris. Oleh karena itu,

senyawa ini disebut juga para-subtituted bipyridylium kuarterner, tetapi lebih

sering disebut paraquat. Dalam bentuk yang teroksidasi, paraquat terionisasi

dan sering dihasilkan sebagai garam diklorida sehingga secara kimia paraquat

disebut 1,1-dimethil-4,4-bipridilum dichloride (Smith dan Schneider, 1961).

Gambar 2. Struktur Senyawa Paraquat (Oliviera, 2008).

Sifat fisika dan kimia paraquat, yaitu sangat mudah larut dalam air, sedikit

larut dalam alkohol, tidak mudah larut dalam pelarut organik, noneksplosif,

tidak mudah terbakar, zat pengoksidasi kuat, dan bersifat korosif pada logam

(Oliviera, 2008).

Paraquat merupakan senyawa yang sangat beracun. Sampai saat ini banyak

laporan mengenai kasus kematian akibat keracunan paraquat. Penggunaan

paraquat secara sembarangan dapat mengakibatkan kerusakan berbagai organ

diantaranya jantung, ginjal, paru-paru, otot, limfa, kelenjar suprarenal, susunan

saraf pusat dan hati (Moon dan Chun, 2011). Hati adalah salah satu organ

target dari toksisitas paraquat baik akut maupun kronis yang masuk ke dalam

tubuh melalui ingesti. Hal ini dikarenakan hati merupakan organ yang penting
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dalam detoksifikasi zat kimia yang tidak berguna atau merugikan tubuh,

termasuk paraquat. Selain itu, hati mempunyai kemampuan untuk

memetabolisme dan mengekresi beberapa zat-zat kimia dalam tubuh (Mansur,

2008). Organ target lainnya dari toksisitas paraquat adalah paru-paru. Menurut

Choi dkk. (2013), paraquat terakumulasi di paru-paru melalui sel alveolar

merangsang produksi ROS intraselular dan pembentukan radang paru-paru dan

fibrosis.

Paraquat dimetabolisme oleh beberapa sistem enzim (NADPH-sitokrom P450

reduktase, xantin oksidase, NADH-ubiquinone oksidoreduktase dan oksida

nitrat sintase). Metabolisme melalui sistem ini menghasilkan paraquat mono-

kation radikal (PQ+). Di dalam sel, PQ+ kembali teroksidasi menjadi PQ2
+ dan

dalam proses tersebut menghasilkan superoksida (O2
-). O2 bertindak sebagai

penerima elektron dan NADP sebagai donor elektron. Hal ini menimbulkan

pembentukan hidroksil radikal bebas (HO) yang hadapan dengan besi melalui

reaksi Fenton. NO berikatan dengan O2
- menghasilkan peroxinitrite (ONOO-)

yang merupakan oksidan yang sangat kuat dan penitrasi intermediet. NO

secara enzimatis dihasilkan dari L-arginin oleh NO synthase, dan paraquat

secara langsung maupun tidak langsung menginduksi NO synthasemediated

menghasilkan oksida nitrat. Oksigen yang sangat reaktif dan nitrit spesies hasil

toksisitas di sebagian besar organ, tetapi toksisitas yang sangat parah terjadi di

paru-paru (Gawarammana dan Buckley, 2011).
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Gambar 3. Mekanisme toksisitas paraquat (Gawarammana dan Buckley,2011),

E. Antioksidan

Dalam ilmu kimia, antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron

donor) sedangkan secara biologis, antioksidan merupakan suatu senyawa yang

dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja

dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat

oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat (Winarti,

2010). Tubuh membutuhkan antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal

bebas.

Antioksidan dalam kadar atau jumlah tertentu dapat menghambat atau

memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh proses oksidasi. Oksidasi

adalah suatu reaksi kimia yang mentransfer elektron dari satu senyawa ke

oksidator. Dari reaksi oksidasi menghasilkan radikal bebas dan memicu reaksi

rantai yang  menyebabkan kerusakan sel tubuh. Antioksidan menghentikan

reaksi berantai dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal
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bebas dan menghambat reaksi oksidasi lainnya dengan sendirinya teroksidasi.

Oleh karena itu, antioksidan sering kali merupakan reduktor seperti senyawa

tiol, asam askorbat, ataupun polifenol (Lianiwati, 2011).

Wildman (2001) menyatakan bahwa antioksidan merupakan agen yang dapat

membatasi efek dari reaksi oksidasi dalam tubuh. Secara langsung antioksidan

dalam tubuh memiliki efek mereduksi radikal bebas dalam tubuh, dan secara

tidak langsung mencegah terjadinya pembentukan radikal bebas.

Menurut Halliwell dan Gutteridge (2007), terdapat 2 macam antioksidan, yaitu

antioksidan primer dan antioksidan sekunder.

a. Antioksidan primer, meliputi enzim superoksida dismutase (SOD),

katalase, dan glutation peroksidase (GSH-Px). Antioksidan primer disebut

juga antioksidan enzimatis suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan

primer, apabila dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada

senyawa radikal, kemudian radikal antioksidan yang terbentuk segera

berubah menjadi senyawa yang lebih stabil. Antioksidan primer bekerja

dengan mencegah terbentuknya senyawa radikal bebas baru, atau

mengubah radikal bebas yang telah terbentuk menjadi molekul yang

kurang reaktif. Antioksidan dalam kelompok ini disebut juga

chainbreaking-antioxidant.

b. Antioksidan sekunder disebut juga sebagai antioksidan non-enzimatis.

Kelompok antioksidan ini berperan sebagai pencegahan dan sistem

pertahanan tubuh. Antioksidan non-enzimatis dapat berupa komponen non-

nutrisi dan komponen nutrisi dari sayuran dan buah-buahan. Kerja sistem
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antioksidan non-enzimatik, yaitu dengan cara menangkap radikal bebas

sehingga radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler.

F. Organ Hati dan Paru

Keracunan paraquat secara akut maupun kronis dapat menimbulkan kerusakan

pada beberapa organ tubuh. Diantaranya adalah hati dan paru yang merupakan

organ target dari keracunan paraquat.

1. Hati

Hati adalah organ parenkim yang berukuran paling besar yang memiliki

peran penting dalam proses metabolisme dalam tubuh. Selain itu, hati

memodifikasi obat dan racun menjadi inaktif atau larut dalam air,

membentuk protein plasma seperti albumin dan globulin, menghasilkan

cairan empedu dan sebagai imunitas (sel Kupffer) (Maretnowati, 2004),

Hati terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri yang

dibatasi oleh ligamentum falciforme. Setiap lobus terdapat kurang lebih

satu juta lobulus yang berada di sekitar vena sentralis yang bermuara ke

vena hepatika dan kemudian ke vena cava (Guyton, 2008). Hati menerima

hasil absorbsi dari usus melalui pembuluh vena kemudian berakhir di vena

porta hepatica. Vena porta hepatica ini terdapat sejumlah nutrien dan

xenobiotik yang berasal dari usus. Hati juga menerima darah dari ginjal

dan tungkai bawah melalui arteri hepatika (Soemirat, 2003).

Hati memiliki struktur dan komponen yang tersusun atas vena sentralis,

sinusoid, dan hepatosit (sel parenkim hati) (Syahrizal, 2008). Sebagian
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besar hati tersusun dari hepatosit. Hepatosit memiliki peran utama dalam

proses metabolisme. Letak hepatosit berada diantara sinusoid yang berisi

darah dan saluran empedu (Lu, 1995).

Hati memiliki kapasitas yang tinggi dalam mengikat senyawa kimia,

sehingga senyawa kimia banyak terkonsentrasi pada organ hati. Selain

hati, ginjal juga memiliki kapasitas dalam mengikat senyawa kimia dan

keduanya memiliki kemampuan dalam negeluarkan racun, tetapi hati

memliki kapasitas yang lebih tinggi dalam biotransformasi racun

(Mukono, 2005). Sel hati memiliki keterbatasan dalam detoksifikasi racun,

sehingga tidak semua bahan kimia didetoksifikasi dengan sempurna dan

tertimbun di dalam darah serta dapat menimbulkan kerusakan pada sel hati

(Khotimah, 2005).

Gambar 4. Gambaran kerusakan histologi hati mencit dengan pewarnaan
Hematoxylin Eosin. a) vena sentralis, b) hepatosit normal, c)
degenerasi parenkimatosa, d) degenerasi hidropik, dan e)
nekrosis (Maulida dkk., 2010).
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Menurut Malekinejad dkk. (2013), kerusakan organ hati sebagai organ

yang mendetoksifikasi senyawa kimia seperti paraquat, dapat terjadi akibat

toksisitas langsung atau melalui konversi zat kimia yang terkandung dalam

paraquat menjadi toksin aktif, sehingga dapat menyebabkan munculnya

beberapa kerusakan pada hati seperti pembengkakan hepatosit, kongesti

sinusoid hati, fibrosis, sirosis, dan nekrosis.

2. Paru

Paru adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti piramida dan berisi

udara yang terletak di rongga dada, ujung paru-paru berada di atas tulang

iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Paru-paru merupakan

susunan dari bronkus, bronkiolus, bronkiolus respiratori, alveoli, sirkulasi

paru, saraf, dan sistem limfatik (Sherwood, 2013; Sloane, 2003). Fungsi

utama paru-paru adalah untuk pertukaran gas antara darah dan atmosfer.

Pertukaran gas bertujuan untuk menyediakan O2 bagi jaringan dan

mengeluarkan CO2. Kebutuhan O dan CO2 terus berubah sesuai dengan

tingkat aktivitas dan metabolisme seseorang, tapi pernafasan harus tetap

dapat memelihara kandungan O2 dan karbon CO2 tersebut (West, 2004).

Paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru kanan dan paru kiri. Paru kanan

berukuran lebih besar dan memiliki tiga lobus oleh fissura interlobaris,

sedangkan paru kiri memiliki dua lobus (Price dan Wilson, 1995). Setiap

paru terbagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar sepuluh unit

terkecil yang disebut bronchopulmonary segments. Paru kanan dan kiri

dipisahkan oleh ruang yang disebut mediastinum (Sherwood, 2001).
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Paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Pleura terbagi

menjadi dua, yaitu pleura viseralis dan pleura pariental. Pleura viseralis

merupakan selaput yang langsung membungkus paru, sedangkan pleura

parietal selaput yang menempel pada rongga dada. Diantara kedua pleura

terdapat rongga yang disebut kavum pleura dan terdapat suatu cairan tipis

pleural yang memiliki fungsi untuk memudahkan permukaan bergerak

selama pernapasan dan mencegah pemisahan thoraks dan paru (Guyton,

2007; Price dan Wilson, 1995).

Sistem paru-paru terdiri atas paru dan saluran napas yang terbagi menjadi

bagian konduksi dan bagian respirasi. Bagian konduksi terdiri dari rongga

hidung, nasofaring, laring, trakea, bronki, bronkioli, dan bronkioli

terminalis. Sedangkan bagian respirasi terdiri atas bronkiolus respiratorius,

duktus alveolaris, sacus alveolaris, dan alveoli (Eroschenko, 2010).
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Gambar 5. Gambaran histologi paru-paru normal mencit dengan
pewarnaan Hematoxylin-Eosin dan perbesaran 100x. Ket: A)
alveolus, B) bronkiolus, C) duktus alveolar (Choi dkk.,2013).

Alveolus merupakan unit terkecil yang menyusun paru-paru berupa

kantung udara yang berbentuk polyhedral, terbuka pada satu sisi, dan

bermuara ke kantung alveoli (Arobi, 2010). Alveoli dilapisi oleh selapis sel

alveolar yang pipih dan sangat tipis (sel alveolar tipe I). Sel ini letaknya

rapat pada endotel pelapis kapiler dan membentuk sawar udara darah untuk

respirasi. Sel alveolar tipe I merupakan lapisan tipis yang menyebar

menutupi lebih dari 90 % daerah permukaan paru. Selain itu, alveoli juga

mengandung sel alveolar besar (sel alveolar tipe II). Sel ini menghasilkan

produk kaya fosfolipid, yang disebut surfaktan. Surfaktan menutupi

permukaan sel alveolar, membasahinya, dan menurunkan tegangan

permukaan alveolar (Eroschenko, 2003).

Efek toksiksitas paraquat terhadap organ paru-paru sesuai dengan fase

destruktif di mana sel alveolar tipe I dan sel alveolar tipe II hancur.

Perubahan paru yang disebabkan oleh toksisitas paraquat terjadi pada sel

C A

B
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alveolar tipe I, yang memperlihatkan pembengkakan. Kerusakan sel

awalnya muncul sebagai pembengkakan mitokondria, diikuti oleh

degenerasi sel terbuka dan edema sitoplasma yang pada akhirnya menjadi

mengembung dan pecah. Fungsi utama dari sel alveolar tipe I adalah

pertukaran gas antara ruang udara dan kapiler. Sel alveolar tipe II

merupakan satu-satunya jenis sel paru-paru lainnya yang menunjukkan

kerusakan yang jelas selama fase awal  toksisitas paraquat. Kerusakan sel

alveolar tipe II tampaknya tertinggal sedikit di belakang cedera sel tipe I,

dan pertama melibatkan pembengkakan mitokondria dan hilangnya

kandungan dari tubuh lamellar (yang diyakini mengandung surfaktan)

(Oliveira dkk., 2008).

Gambar 6. Gambaran histologi paru mencit yang diinduksi paraquat
dengan pewarnaan Hematoxylin-Eosin dan perbesaran 100x.
Ket : A) penebalan dinding alveolus, B) infiltrasi sel radang, C)
pendarahan (Choi dkk., 2013).

C

B

A
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G. Biologi Mencit

Menurut Mangkoewidjojo dan Smith (1988), sistem taksonomi mencit adalah

sebagai berikut.

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mamalia

Bangsa : Rodentia

Marga : Mus

Jenis : Mus musculus L.

Gambar 7. Mencit (Mus musculus L.) (Garcia dkk., 2009).

Mencit merupakan hewan percobaan yang termasuk hewan pengerat yang

tersebar di seluruh dunia. Mencit yang dipelihara sendiri, jumlah makanannya

akan lebih sedikit dan beratnya lebih ringan dibanding yang dipelihara

bersama-sama dalam satu kandang. Mencit juga terkadang memiliki sifat

kanibal. Hewan ini memiliki ukuran paling kecil diantara jenis hewan
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percobaan lainnya. Semua galur mencit laboratorium yang ada pada saat ini

merupakan turunan dari mencit liar yang sudah melalui peternakan selektif.

Mencit laboratorium yang biasa digunakan dalam percobaan mempunyai berat

badan yang hampir sama dengan mencit liar, yaitu sekitar 18-20 gram pada

umur 4 minggu dan 30-40 gram pada umur 6 minggu atau lebih (Yuwono,

2009).

Kualitas makanan dapat berpengaruh pada kondisi mencit, diantaranya pada

bagian mata, hidung, gerak, dan rambut yang dapat mempengaruhi

kemampuan mencit dalam mencapai potensi genetik untuk tumbuh,

bereproduksi, umur, atau reaksi terhadap pengobatan dan lain-lain. Oleh

karena itu status makanan yang akan diberikan pada hewan dalam percobaan

biomedis memiliki pengaruh nyata pada kualitas hasil percobaan (Suckow

dkk., 2006).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi, FMIPA,

Universitas Lampung untuk tempat pemeliharaan mencit, pembuatan ekstrak

etanol jahe merah, pemberian perlakuan, proses nekropsi, penimbangan berat

organ hati dan paru, dan pengamatan histologi. Pembuatan preparat histologi

dilakukan di Laboratorium Patologi Balai Veteriner Lampung. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai Februari 2018.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit yang

terbuat dari plastik berukuran 50x30cm sebanyak 30 unit yang akan dibagi

menjadi 6 kelompok, tempat makan dan minum mencit, seperangkap alat

bedah (pisau bedah, jarum, pinset, dan papan bedah), sonde lambung,

neraca untuk menimbang berat badan mencit,kapas dan kertas label. Alat

gelas yang digunakan antara lain gelas Beaker, Erlenmeyer, gelas ukur,

cawan petri, dan tabung reaksi. Alat lain yang digunakan seperti

mikroskop, timbangan analitik untuk menimbang organ hati dan paru-paru,
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pipet tetes, mikropipet, embedding cassette, pan, slide preparat, inkubator,

dan mikrotom.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan yang

berumur 2-3 bulan dengan berat 30-40 gram yang diperoleh dari Balai

Veteriner Lampung, pakan mencit berupa pellet, air, herbisida paraquat

merek dagang Gramoxone yang diperoleh dari toko pertanian, kloroform

dan aquadest. Bahan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak etanol jahe

merah, yaitu jahe merah yang didapat dari perkebunan keluarga di

Bataranila, etanol 96%, dan CMC. Bahan yang digunakan untuk

pembuatan preparat histopatologi terdiri dari paraffin, Hematoxylin, eosin,

paraffin, xylol, alkohol (70%, 80%, 90%, dan 100%), kanada balsam, dan

larutan buffer formalin 10%.

C. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Kandang dan Hewan Uji

Sebelum dilaksanakannya penelitian, disiapkan kandang untuk hewan uji

berukuran 50 x 30 cm sebanyak 20 unit dan hewan uji berupa mencit

jantan  yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan sekitar 30-40 gram

yang diperoleh dari Balai Veteriner Lampung.

Kemudian dilakukan aklimatisasi pada hewan uji selama 7 hari dalam

kondisi laboratorium yang bertujuan untuk penyesuaian terhadap

lingkungan baru dan membatasi pengaruh limgkungan dalam percobaan.
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Mencit diberi makan berupa pelet dan minum setiap hari. Kemudian

mencit dikelompokkan menjadi 6 kelompok dan diberi perlakuan sesuai

dengan rancangan percobaan.

2. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini akan dibagi menjadi 6

kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol (K), kelompok paraquat

(PQ), kelompok paraquat + ekstrak etanol jahe merah 200 mg/kgBB (P1),

kelompok paraquat + ekstrak etanol jahe merah 400 mg/kgBB (P2),

kelompok paraquat + ekstrak etanol jahe merah 600 mg/kgBB (P3),

kelompok ekstrak etanol jahe merah 600 mg/kgBB (P4),.

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan

menggunakan rumus Federer. Menurut Federer (1991), rumus penentuan

sampel untuk uji eksperimental dengan rancangan acak lengkap adalah

sebagai berikut:

t(n-1) ≥15

Dimana t merupakan jumlah kelompok percobaan dan n merupakan

jumlah pengulangan. Dalam penelitian ini akan digunakan 6 kelompok

perlakuan dimana 3 kelompok merupakan kelompok kontrol dan 3

kelompok perlakuan, sehingga jumlah ulangan atau jumlah sampel yang

diperlukan menjadi:
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t (n-1) ≥15

6 (n-1) ≥ 15

6n-6 ≥ 15

6n ≥ 15+6

6n ≥ 21

n ≥ 3,5

Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai 3,5 yang dibulatkan menjadi 4

sehingga setiap kelompok percobaan terdapat 4 pengulangan. Jadi, sampel

yang digunakan dalam setiap kelompok percobaan adalah 4 ekor mencit.

Namun, dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan digunakan pada

setiap kelompok dilebihkan, sehingga jumlah sampel yang digunakan

dalam setiap kelompok adalah 5 ekor mencit. Maka jumlah sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ekor mencit jantan.

3. Pembuatan dan Penentuan Dosis Ekstrak Etanol Jahe Merah

Ekstrak etanol jahe merah dibuat di Laboratorium Zoologi FMIPA

Universitas Lampung. Dalam penelitian ini pembuatan ekstrak

menggunakan etanol 96% sebagai pelarut. Rimpang jahe merah dicuci

bersih menggunakan aquades lalu dikeringkan. Setelah kering, rimpang

dipotong-potong tipis dan dihaluskan menggunakan blender, lalu

ditimbang. Kemudian rimpang jahe merah yang sudah dihaluskan

ditambahkan etanol 96% untuk melakukan ekstraksi dan dimaserasi selama

24 jam. Selama maserasi, ekstrak diaduk selama 3 jam sekali. Setelah itu,

dilakukan filtrasi sehingga diperoleh filtrat dan residu atau ampas. Filtrat
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yang diperoleh ditampung dalam suatu wadah sedangkan residunya

kembali di maserasi menggunakan etanol 96% selama 24 jam untuk

mendapatkan ekstrak setelah itu difiltrasi. Proses ekstraksi dilakukan

berulang-ulang hingga ekstrak yang didapat tidak berwarna lagi. Filtrat

kemudian dievaporasi sehingga diperoleh ekstrak kental.

Dosis ekstrak etanol jahe merah yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB, dan 600 mg/kgBB. Selanjutnya

penentuan dosis yang akan digunakan pada mencit kelompok perlakuan

dengan berat badan 36 gram adalah sebagai berikut:

Perlakuan 1 (200 mg/kgBB) = dosis x berat badan (kg)

= 200 mg/kgBB x 30/1000

= 6 mg/ml

Perlakuan 2 (400 mg/kgBB) = dosis x berat badan (kg)

= 400 mg/kgBB x 30/1000

= 12 mg/ml

Perlakuan 3 (600 mg/kgBB) = dosis x berat badan (kg)

= 600 mg/kgBB x 30/1000

= 18 mg/ml

4. Pemberian Perlakuan

Dalam penelitian ini, perlakuan diberikan secara oral menggunakan sonde

lambung diberikan setiap hari selama 35 hari. Sedangkan induksi paraquat
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dilakukan pada hewan uji 2 kali seminggu selama 21 hari. Setiap

kelompok diperlakukan secara berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok kontrol, hanya diberi aquadest dan pakan standar hingga 35

hari.

b. Kelompok paraquat (PQ), diinduksi paraquat dengan dosis 20

mg/kgBB secara oral.

c. Kelompok paraquat dan jahe 200 mg (P1), diinduksi paraquat dan

ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 200 mg/kgBB.

d. Kelompok paraquat dan jahe 400 mg (P2), diinduksi paraquat dan

ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 400 mg/kgBB.

e. Kelompok paraquat dan jahe 600 mg (P3), diinduksi paraquat dan

ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 600 mg/kgBB.

f. Kelompok jahe (P4), diberi ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 600

mg/kgBB.

Paraquat yang akan digunakan merupakan herbisida berbentuk cair yang

beredar di pasaran dengan merk Gramoxone yang mengandung paraquat

sebesar 276 SL atau 276 mg/ml. Dosis paraquat yang akan diberi pada

hewan uji sebesar 20 mg/kgBB (Ortiz dkk., 2016) Untuk menghitung

besarnya dosis paraquat yang akan diberikan per-berat badan mencit

dengan berat rata-rata 30 gram menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Besar Dosis x Berat Badan Mencit (dalam kg)

20 mg/kg BB x 0,030 = 0,6 mg/30 gBB
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Berdasarkan perhitungan tersebut, dosis paraquat yang diberikan pada

mencit dengan berat rata-rata 30 gram adalah 0,6 mg/30gBB. Sedangkan

untuk  menghitung volume pemberian dosis paraquat menggunakan

perhitungan:Besar Dosis Per Berat Badan Mencit276 mg/ml0,6 /276 / = 0,002
Sehingga didapat volume dosis paraquat sebesar 0,002 ml. untuk

mendapatkan 1 ml larutan paraquat dengan dosis 0,6 mg/30 gBB,

diperlukan 0,003 ml gramoxone ditambah aquadest sebanyak 0,997 ml

(Jaya, 2017).

5. Nekropsi dan Penimbangan Berat Organ Hati dan Paru

Setelah 35 hari pemberian ekstrak etanol jahe merah, dilakukan nekropsi.

Mencit dibius dengan menggunakan kloroform kemudian dilakukan

pembedahan untuk diambil organ hati dan paru-parunya. Lalu organ

ditimbang dengan mengunakan timbangan analitik. Setelah itu, organ

dimasukkan dalam wadah yang berisi larutan buffer formalin 10%.

6. Pembuatan Preparat Histologi Hati dan Paru

Pembuatan preparat histologi hati dan paru-paru menggunakan metode

paraffin dengan pewarnaan Hematoxylin Eosin. Pembuatan preparat

histologi ini menurut Akoso dkk., (1999) adalah sebagai berikut.
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a. Fixation

Memfiksasi spesimen berupa organ hati dan paru yang telah dipilih

dengan menggunakan larutan buffer formalin 10%. Kemudian dicuci

dengan air mengalir.

b. Trimming

Memotong organ hati dan paru kecil-kecil hingga ukuran ± 3 mm,

kemudian dimasukan ke dalam embedding cassette.

c. Dehidration

Menghilangkan air dengan cara meletakkan embedding cassette pada

kertas tisu. Kemudian organ hati dan paru direndam berturut-turut

dalam alkohol bertingkat 70%, 96%, 96%, dan 96% masing-masing

selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan perendaman alkohol absolut I,

II, III selama 1 jam.

d. Clearing

Untuk membersihkan sisa alkohol, dilakukan clearing dengan xilol I

dan II masing-masing selama 1 jam.

e. Impregnation

Impregnasi dengan menggunakan parafin selama 1 jam di dalam

inkubator dengan suhu 65,1oC.

f. Embedding

Menyiapkan paraffin cair dengan memasukkan paraffin ke dalam

cangkir logam dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu di atas

58oC, lalu paraffin cair dituangkan ke dalam pan dan dipindahkan satu

persatu dari embedding cassette. Pan dimasukkan ke dalam air.
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Kemudian paraffin yang berisi potongan hati dan paru dilepaskan dari

pan dengan memasukkan ke dalam suhu 4-6oC beberapa saat. Paraffin

dipotong sesuai dengan letak jaringan yang ada dengan menggunakan

scalpel hangat dan diletakkan pada balok kayu, lalu diratakan pinggir

dan ujungnya dibuat sedikit meruncing.

g. Cutting

Pemotongan dilakukan di ruangan dingin. Sebelum memotong, blok

didinginkan terlebih dahulu. Melakukan pemotongan kasar, dilanjutkan

dengan pemotongan halus dengan ketebalan 4-5 mikron. Memilih

Lembaran potongan yang paling baik, mengaapungkan pada air, dan

menghilangkan kerutannya dengan cara menekan salah satu sisi

lembaran jaringan tersebut dengan ujung jarum dan sisi yang lain

ditarik menggunakan kuas runcing. Kemudian memindahkan lembaran

jaringan ke dalam water bath dengan suhu 60oC selama beberapa detik

sampai mengembang sempurna (pemekaran pita parafin). Setelah itu,

mengambil lembaran jaringan tersebut dengan gerakan menyendok

menggunakan slide bersih dan menempatkannya di tengah atau pada

sepertiga atas atau bawah, mencegah jangan sampai ada gelembung

udara di bawah jaringan. Mengeringkan slide dan jika sudah kering,

memanaskan slide pada inkubator dengan suhu 37oC selama 24 jam

untuk merekatkan jaringan dan mencairkan sisa parafin sebelum

pewarnaan.
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h. Staining (Pewarnaan)

Setelah jaringan melekat sempurna pada slide, selanjutnya secara

berurutan memasukkan slide ke dalam zat kimia seperti di bawah ini

dengan waktu sebagai berikut.

1) Melakukan deparafinisasi dengan menggunakan larutan xilol I dan

II masing-masing selama 5 menit serta dihidrasi ke dalam alkohol

absolut selama 1 menit serta alkohol 70%, 80%, dan 96% masing-

masing selama 2 menit lalu dengan air atau aquadest selama 10

menit.

2) Melakukan pulasan inti dengan zat warna Harris Hematoxylin

selama 15 menit, lalu air mengalir, dan eosin selama maksimal 1

menit.

3) Melakukan dehidrasi dengan menggunakan alkohol 70%, 90%,

96%, dan absolut masing-masing selama 2 menit.

4) Melakukan penjernihan dengan menggunakan larutan xilol I dan II

masing-masing selama 2 menit.

i. Mounting

Setelah pewarnaan selesai, menempatkan slide di atas kertas tisu pada

tempat datar, lalu ditetesi dengan bahan mounting berupa kanada

balsam dan ditutup dengan cover glass.

7. Pemeriksaan Kerusakan Jaringan Hati dan Paru

Preparat histologi hati dan paru yang telah diwarnai dengan pewarnaan

Hematoxylin Eosin diperiksa di bawah mikroskop pada 5 lapang pandang
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yang berbeda dengan perbesaran 100x dan 400x dan setiap lapang pandang

dihitung 20 sel secara acak, sehingga dalam 1 preparat teramati 100 sel

(Puspita, 2014). Penilaian perubahan jaringan hati dan paru-paru

dijumlahkan dan direratakan. Perubahan histologi hati dan paru-paru

diamati dengan kriteria sebagai berikut.

a. Hati

Penilaian kerusakan jaringan hati menggunakan model Skoring

Histopathology Manja Roenigk (Maulida dkk., 2013). Setelah itu, sel

yang teramati dicatat dan dihitung jumlah persentase kerusakan yang

terjadi seperti pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Skor kerusakan jaringan hati.

Perubahan Keterangan Nilai

Normal Tidak terjadi kerusakan 0

Ringan Kerusakan sel hepatosit terjadi
kurang dari 20%

1

Sedang Kerusakan sel hepatosit terjadi 20-
50%

2

Berat Kerusakan sel hepatosit terjadi lebih
dari 50%

3

b. Paru

Penilaian perubahan jaringan paru dilakukan secara kualitatif dengan

melihat adanya pendarahan, inflamasi (infiltrasi sel radang), dan

penebalan dinding alveolar. Skor yang digunakan berdasarkan metode

penelitian yang dilakukan Choi, dkk (2013) dengan kriteria sebagai

berikut:
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1) Penebalan dinding alveolus

Tabel 2. Skor penebalan dinding alveolus.

Perubahan Keterangan Nilai

Normal Tidak terjadi penebalan dinding
alveolus

0

Ringan Penebalan dinding alveolus terjadi
kurang dari 20%

1

Sedang Penebalan dinding alveolus terjadi
20% - 50%

2

Berat Penebalan dinding alveolus terjadi
lebih dari 50%

3

2) Infiltrasi sel radang

Tabel 3. Skor Infiltrasi sel radang pada jaringan paru.

Perubahan Keterangan Nilai

Normal Tidak terdapat sel radang 0

Ringan Infiltasi sel radang terjadi kurang
dari 20% jaringan paru

1

Sedang Infiltasi sel radang terjadi 20-50%
jaringan paru

2

Berat Infiltasi sel radang terjadi lebih dari
50% jaringan paru

3

3) Pendarahan pada organ paru

Tabel 4. Skor pendarahan pada paru

Perubahan Keterangan Nilai

Normal Tidak terjadi pendarahan 0

Ringan Pendarahan terjadi kurang dari 20%
paru paru

1

Sedang Pendarahan terjadi 20-50% paru-
paru

2

Berat Pendarahan terjadi lebih dari 50%
paru

3
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D. Parameter

Parameter yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Derajat kerusakan jaringan dan gambaran histologi hati dan paru mencit

jantan yang diinduksi paraquat pada seluruh kelompok mencit yang diberi

perlakuan.

2. Berat badan mencit jantan yang diinduksi paraquat pada seluruh kelompok

mencit yang diberi perlakuan.

3. Berat organ hati dan paru mencit jantan yang diinduksi paraquat pada

seluruh kelompok mencit yang diberi perlakuan.

E. Analisis Data

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan One Way ANOVA pada taraf

nyata 95% untuk melihat perbedaan pengaruh antar kelompok perlakuan.

Apabila terdapat perbedaan yang bermakna, maka dilanjutkan dengan uji

lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 95%.
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F. Diagram Alir Penelitian

Gambar 8. Diagram alir penelitian.

Persiapan penelitian
1. Alat dan bahan
2. Ekstraksi jahe merah
3. Hewan uji

Randomisasi kelompok perlakuan

Kontrol
Normal

Kontrol
Negatif

Kontrol
Positif

Perlakuan 2
(P2)

Perlakuan 3
(P3)

Perlakuan 1
(P1)

Hanya
diberi
aquades +
pakan
standar

Hanya
diberi
paraquat
20mg/kgBB
selama 3
minggu

Hanya diberi
ekstrak jahe
merah
600mg/kgBB
selama 35
hari

Diberi
paraquat
20mg/kgBB
6 kali selama
3 minggu +
ekstrak jahe
merah
200mg/kgBB
selama 35
hari

Diberi
paraquat
20mg/kgBB
6 kali selama
3 minggu +
ekstrak jahe
merah
400mg/kgBB
selama 35
hari

Diberi
paraquat
20mg/kgBB
6 kali selama
3 minggu +
ekstrak jahe
merah
600mg/kgBB
selama 35
hari

Mencit diaklimatisasi selama 7 hari

Mencit di nekropsi lalu diambil organ hati
dan paru kemudian di timbang

Berat badan mencit ditimbang setiap minggu

Pembuatan preparat histologi hati dan paru

Pemeriksaan kerusakan jaringan hati dan paru-paru
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A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Induksi paraquat meningkatkan derajat kerusakan jaringan hati dan paru

mencit jantan.

2. Pemberian ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var

Rubrum) efektif memperbaiki jaringan hati dan paru mencit jantan akibat

induksi paraquat.

3. Ekstrak etanol jahe merah dosis 400 mg/kgBB efektif dalam melindungi

organ hati dan paru dari kerusakan akibat induksi paraquat.

4. Pemberian ekstrak etanol jahe merah tidak berpengaruh terhadap berat

badan mencit yang diinduksi paraquat.

5. Pemberian ekstrak etanol jahe merah tidak berpengaruh terhadap berat

organ hati dan paru mencit jantan yang diinduksi paraquat.

B. Saran

Beberapa penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai pengaruh ekstrak etanol jahe merah terhadap organ

ginjal yang diinduksi herbisida paraquat.

V. KESIMPILAN DAN SARAN
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2. Penelitian mengenai manfaat tumbuhan lain sebagai sumber antioksidan

alami terhadap organ hati dan paru yang diinduksi paraquat.

3. Waktu penelitian yang lebih lama agar terlihat pengaruh pemberian ekstrak

etanol jahe merah.
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