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RINGKASAN 

 

Putri Apriyanti Verleansyah. Formaldehida atau dapat dikenal sebagai 

formalin merupakan senyawa orgnik dengan struktur kimia CH2O diketahui 

sebagai methanal, methylene oxide, oxymethylene, methylaldehyde dan 

oxomethane. Formalin biasanya digunakan sebagai bahan pengawet (specimen 

penelitian, mayat), desinfektan, dan digunakan pada bidang industri. Namun 

sampai saat ini masih banyak disalahgunakan pada bidang industri makanan yang 

digunakan untuk mengawetkan makanan. Apabila didalam tubuh mengandung 

banyak formalin atau formaldehidaa  akan memicu produksi dari reactive oxygen 

species (ROS) dan radikal bebas yang menyebabkan terjadinya stress oksidatif  

yang dapat merusak sel atau jaringan dalam tubuh salah satunya adalah pada 

organ lambung. Keadaan stress oksidatif yang disebabkan oleh banyaknya 

produksi ROS menyebabkan terjadinya penurunan antioksidan alami didalam 

tubuh seperti superoxide dismutase (SOD) dan Glutathione (GSH). 

Zat yang dapat mencegah dan mengurangi kerusakan pada sel mukosa 

fundus lambung yang ditimbulkan oleh formaldehidaa adalah antioksidan yang 

dapat diperoleh dari ekstrak batang kayu manis. Ekstrak batang kayu manis 

memiliki kandungan trans sinamaldehid dengan jumlah yang tinggi yaitu 68,65% 

merupakan sumber senyawa antioksidan yang memiliki kemampuan untuk 

menangkap radikal bebas atau disebut sebagai Radical scavenger. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan pemberian ekstrak batang kayu manis dalam 

berbagai dosis dapat memberikan pengaruh pencegahan dan perbaikan dari 
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keruskan yang ditimbulkan oleh formaldehidaa terhadap histopatologis mukosa 

fundus lambung. 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan memiliki berat rata-rata 170 gram dan dibagi menjadi 

lima kelompok perlakuan masing-masing kelompok perlakuan memiliki tikus 

berjumlah 5 ekor. Perlakuan yang diberikan antara lain: K(-), K(+) dengan induksi 

formalin 100mg/KgBB sebanyak 0,425 ml/ekor, P(1) diberikan ekstrak batang 

kayu manis dengan dosis 250mg/KgBB sebanyak 1 ml/ekor setelah itu diberikan 

formalin 100mg/KgBB sebanyak 0,425 ml/ekor, P(2) dengan dosis 500mg/KgBB 

sebanyak 1 ml/ekor lalu diberikan formalin 100mg/KgBB sebanyak 0,425 

ml/ekor, dan P(3) diberikan ekstrak batang kayu manis dengan dosis 

1000mg.KgBB sebanyak 1 ml/ekor dan dilanjutkan dengan pemberian formalin 

100mg/KgBB sebanyak 0,425 ml/ekor. 

Hasil penelitian pemberian ekstrak batang kayu manis menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan yaitu terdapat perbaikan dari kerusakan mukosa 

yang ditimbulkan oleh induksi formlain serta berpengaruh terhadap penurunan 

infiltrasi sel radang.  Hasil rerata kerusakan pada integritas mukosa dari K(+) 

2,50±0,38 mengalami penurunan pada P1 1,60±0,16, P2 1,15±0,47 , hingga P3 

0,70 ±0,38 yang memiliki nilai yang hampir sama dengan kelompok K(-) 

1,05±0,30
b
.  Hasil rerata pada infiltrasi sel radang yang juga mengalami 

penurunan jumlah dari kelompok K(+) 1,45±0,37, mengalami penurunan pada 

kelompok P1 0,9 ±0,50, P2 0,50±0,35, hingga P3 0,45±0,10 yang memiliki nilai 

rerata hampir sama dengan kelompok K(-) yaitu 0,35±0,19. Namun pada infiltrasi  
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sel radang tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap kelompok 

perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian 

ekstrak batang kayu manis dengan dosis bertingkat dapat memberikan pengaruh 

perbaikan pada kerusakan integritas mukosa fundus lambung dengan semakin 

tinggi dosis yang diberikan maka pengaruh yang didapatkan semakin baik. Pada 

jumlah infiltrasi sel radang pemberian ekstrak batang kayu manis pada dosis 

paling kecil sudah menunjukkan penurunan jumlah sel radang, dan terjadi 

penurunan pada dosis-dosis selanjutnya namun penurunan tersebut tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan.  

Pemberian ekstrak batang kayu manis dapat dijadikan bahan alternative 

herbal yang memiliki antioksidan yang dapat melawan dan mengurangi efek stress 

oksidatif dan radikal bebas yang ditimbulkan oleh pemberian formalin. 

 


