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SKRIPSI HEPATOPROTEKTIF EFEK EKSTRAK… LEXY RIZAL T. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

      Kayu manis (Cinnamomum burmannii) merupakan salah satu rempah-rempah 

asli Indonesia yang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai bumbu masakan dan 

ramuan herbal terutama pada bagian kulit batangnya (Walangitan dkk., 2014). 

Kayu manis banyak dimanfaatkan karena murah, mudah didapatkan dan memiliki 

kandungan antioksidan paling tinggi (68,65%) dibandingkan dengan rempah-

rempah lainnya (Ravindran et al., 2004). Antioksidan kayu manis menunjukkan 

nilai IC50 sebesar 9,431 ppm yang berarti memiliki aktivitas antioksidan kuat 

karena memiliki nilai IC%) < 50 (Mutiara dkk., 2015). 

      Kayu manis merupakan jenis rempah-rempah yang berpotensi sebagai sumber 

antioksidan karena mengandung banyak senyawa seperti flavonoid, alkaloid, 

tannin, quinon, triterpenoid dan kandungan tertingginya yaitu sinamaldehid, 

cinnamic acid dan eugenol (Ervina et al., 2016; Suryanti et al., 2018). Penelitian 

telah membuktikan bahwa ekstrak etanol kulit batang kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) dosis 75 mg/kg BB, 500 mg/kg BB, 1000 mg/kg BB, dan 2000 mg/kg 

BB tidak menunjukkan kerusakan pada gambaran histopatologi hepar tikus wistar 

(Abdou et al., 2019; Ahmad et al., 2013). Ekstrak kulit batang kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) dosis 160 mg/kg BB dan 320 mg/kg BB yang 

diberikan pada tikus wistar juga tidak toksik terhadap sel hepar pada dosis rendah 

maupun dosis tinggi. Ekstrak kulit batang kayu manis dengan dosis  320 mg/kg 
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BB terbukti efektif mampu mengurangi kerusakan hepar tikus yang  diinduksi 

parasetamol (Rafita dkk., 2015). 

      Kandungan antioksidan dalam kayu manis dapat mencegah kerusakan 

oksidatif di dalam tubuh (Hamidpour et al., 2015). Senyawa sinamaldehid, asam 

sinamat dan eugenol yang terkandung dalam ekstrak kulit batang kayu manis 

mampu beraktivitas sebaga radical scavangers yang berfungsi untuk mencegah 

pembentukan radikal bebas, menghilangkan radikal sebelum kerusakan muncul, 

memperbaiki kerusakan oksidatif dan menghilangkan molekul yang rusak di 

dalam sel (Gulcin, 2011). 

      Formalin adalah suatu larutan dari 37-40% formaldehida dalam air yang 

bersifat sangat beracun. Formalin memiliki karakteristik tidak berwarna, mudah 

larut dalam air, baunya sangat menyengat, mudah menguap, terurai jika 

dipanaskan, melepaskan asam format dan apabila tertelan dapat menyebabkan 

rasa terbakar pada mulut dan tenggorokan. Formalin biasanya dipakai untuk bahan 

dasar disinfektan, pengawet spesimen, dan sebagai perekat di plywood 

(Saputrayadi dkk., 2018). 

      Penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pangan telah dilarang dan 

sudah diatur dalam PERMENKES No 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan 

pangan dimana formalin termasuk bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke 

dalam makanan karena berbahaya dan beracun. Produsen sering menambahkan 

formalin sebagai bahan tambahan produksinya dengan alasan lebih awet dan dapat 

menekan pengeluaran. Kondisi yang seperti ini sangat meresahkan masyarakat 

indonesia karena telah dilaporkan bahwa sampel pangan buka puasa di pasar 
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tradisional, toko, swalayan dan tempat-tempat yang khusus menjual pangan buka 

puasa seluruh Indonesia berjumlah sebanyak 10.932 dengan 599 sampel tidak 

memenuhi syarat. Bahan tambahan yang dilarang seperti formalin dapat 

ditemukan pada 192 sampel, diantaranya jenis pangan berupa tahu, mie, empek-

empek, cumi asin, sate kerang dan cincau (BPOM, 2017). Laporan tersebut juga 

didukung oleh banyaknya penelitian diantaranya oleh Saputrayadi dkk. (2018) 

menyimpulkan bahwa dari sampel bakso yang dijual oleh pedagang bakso di Kota 

Mataram 100% positif mengandung formalin. Di India juga pernah diteliti bahwa 

dari hasil pengamatan Immaculate dan Jamila (2018) membuktikan adanya 

kandungan formalin yang mencapai 18,75 mg/kg pada sampel seafood, sementara 

batas toleransi formalin yang dapat diterima oleh tubuh manusia dengan aman 

menurut International Progamme on Chemical Safety  dalam bentuk air minum 

adalah 0,1 mg/L, dalam bentuk makanan adalah 1,5-14 mg/hari (WHO, 2002).  

      Organ yang berperan penting dalam mempertahankan homeostasis 

metabolisme tubuh adalah hepar, dimana di dalamnya akan terjadi proses 

detoksifikasi dan ekskresi limbah produk endogen dan xenobiotik polutan 

termasuk formalin.  (Pedraza et al., 2008). Pemberian formalin peroral pada tikus 

dengan dosis 100 mg/kgBB/hari selama 21 hari terbukti dapat mengakibatkan 

kerusakan organ hepar berupa degenerasi dan nekrosis (Putri dkk., 2018). 

Formalin dengan konsentrasi tinggi dalam tubuh akan menyebabkan jumlah 

glutathione menipis dan terjadi hambatan metabolism enzim formaldehyde 

dehidrogenase yang digunakan untuk memetabolisme formaldehida sehingga 

memicu tingginya produksi reactive oxygen species (ROS) (Parwata, 2016). 
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Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara antioksidan endogen 

dengan ROS sehingga menimbulkan stess oksidatif dan berpotensi dalam merusak 

sel hepar (Karima dan Widyarti, 2016). Stress oksidatif ini memicu terjadinya 

peroksidasi lipid pada membrane sel sehingga permeabilitasnya menjadi tinggi, 

transport ion terganggu dan menyebabkan kerusakan sel berupa degenerasi, 

nekrosis hingga inflamasi (Chan, 2010; Tamad dkk., 2011). 

      Tingginya  radikal bebas akibat formalin di dalam tubuh perlu diseimbangkan 

dengan senyawa antioksidan  yang  mampu menangkap dan menetralisir radikal 

bebas tersebut sehingga reaksi-reaksi lanjutan penyebab terjadinya stres oksidatif 

dapat berhenti dan kerusakan sel dapat dihindari (Made, 2016).  

      Berdasarkan uraian di atas, maka  peneliti ingin membuktikan bahwa 

hepatoprotektif ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmannii) dapat 

mengurangi kerusakan sel hepar tikus (Ratus norvegicus) yang diinduksi formalin 

secara peroral.  

1.2 Rumusan Masalah 

      Apakah hepatoprotektif ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) dapat mengurangi kerusakan sel hepar tikus (Rattus novergicus) yang 

diinduksi formalin secara peroral? 

1.3 Landasan Teori  

      Ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmannii) dengan 

kandungan senyawa sinamaldehid memiliki potensi sebagai antioksidan yang 

mampu berperan sebagai radical scavenger atau menangkap radikal bebas 

(Ravindran et al., 2004). Senyawa sinamaldehid termasuk dalam golongan 
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fenilpropanoid atau turunan fenol yang berperan penting dalam aktivitas 

antioksidan (Widya dan Andi, 2019). Senyawa sinamaldehid pada kulit batang 

kayu manis menurut Jakhetia yang dikutip oleh Rachman dkk. (2018) memiliki 

aktivitas yang sangat kuat dan efektif melawan radikal bebas termasuk anion 

superoksida dan hidroksi-radikal, demikian pula radikal bebas yang lainnya dalam 

pengujian in vitro. Senyawa fitokimia lain dalam kayu manis yang juga berpotensi 

sebagai antioksidan yaitu cinnamic acid dari kelas phenylpropanoids (Rafita dkk., 

2015). Antioksidan berupa cinnamic acid dapat meredam dampak negatif dari 

oksidan dengan cara memberikan elektronnya (Bagiada, 1995). 

      Ekstrak kulit batang kayu manis mengandung minyak atsiri yang terdiri dari 

sinamaldehid (55-65%), eugenol (4-8%), kadar abu (26-36%), terpene, safrole dan 

tannin. Minyak atsiri memiliki efek menenangkan serta memiliki manfaat untuk 

anti radang (Ravindran et al., 2004). Kayu manis juga mengandung enzim GST 

(Glutathione S Transferase) yang dapat meningkatkan glutathione serum dan 

hepar sehingga formaldehid mampu dimetabolisme dengan baik (Weirich et al., 

2001). 

      Tubuh dapat terpapar oleh formalin melalui berbagai rute yaitu mulut, hidung, 

kontak kulit, dan kontak mata. Semua bahan obat maupun zat toksik termasuk 

dalam hal ini adalah formalin yang masuk melalui mulut akan diserap melalui 

usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah kemudian masuk ke hepar untuk 

proses detoksifikasi sehingga bahan berbahaya tersebut bisa menjadi tidak toksik, 

menjadi lebih polar dan mudah untuk di ekskresikan. Formalin akan segera 

dimetabolisme oleh tubuh, tetapi jika paparan formalin berlangsung lama dan 
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kadarnya melebihi dari ambang batas, maka dapat terakumulasi hingga 

menyebabkan efek toksik dalam tubuh (HESIS, 2011; Oktarian dkk., 2017).  

      Formalin yang ada di dalam tubuh akan diubah menjadi formaldehida dan 

dimetabolisme di hepar dengan bantuan glutathione yang merupakan antioksidan 

alami tubuh. Hasil dari metabolisme tersebut akan menghasilkan 

hydroxymethylglutathione yang kemudian bersama ADH3+NAD+ akan 

dikatalisasi oleh enzim formaldehyde dehydrogenase atau nama lainnya yaitu 

Alcohol Dehydrogenase 5 (ADH5) dan menghasilkan S-formylglutathione. Hasil 

tersebut selanjutnya akan dimetabolisme dengan bantuan enzim S-

formylglutathione hydrolase yang kemudian menghasilkan asam format. 

Formaldehid yang tidak mampu dimetabolisme akan mengganggu kerja enzim 

dan memicu produksi senyawa reactive oxygen species (ROS) sehingga dapat 

merusak sel atau jaringan dalam tubuh termasuk sel hepar (Pietzke et al., 2019). 

Kerusakan sel hepar terjadi akibat adanya deplesi glutathione, terganggunya 

homeostasis Ca2+ dan penurunan fungsi mitokondria yang selanjutnya akan 

merubah morfologi sel berupa degenerasi dan nekrosis sel hepar serta memicu 

terjadinya inflamasi atau peradangan (Mo and  He, 2017). 

      Radikal bebas yang terbentuk akibat tingginya formaldehida di dalam hepar 

bisa dilawan dengan diberikannya senyawa antioksidan. Antioksidan mampu 

mengubah oksidan menjadi molekul yang tidak berbahaya sehingga dapat 

mencegah pembentukan radikal bebas (Widjaja, 1997). Melalui mekanisme 

antioksidan dan peningkatan glutathione ini kayu manis dapat mencegah 



7 

 

SKRIPSI HEPATOPROTEKTIF EFEK EKSTRAK… LEXY RIZAL T. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

kerusakan histologis hepar termasuk diantaranya degenerasi, nekrosis hingga 

inflamasi (Rafita dkk., 2015). 

1.4 Tujuan Penelitian  

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hepatoprotektif ekstrak kulit 

batang kayu manis (Cinnamomum burmannii)  dalam mengurangi kerusakan sel 

hepar tikus (Ratus norvegicus) yang diinduksi formalin secara peroral. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat 

hepatoprotektif ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmannii) dalam 

mengurangi kerusakan sel hepar tikus (Rattus norvegicus)  yang diinduksi 

formalin secara peroral. 

1.5.2 Manfaat praktis 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

lanjutan mengenai toksisitas formalin maupun ekstrak kulit batang kayu manis 

(Cinnamomum burmannii). 

1.6  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hepatoprotektif ekstrak 

kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmannii) dapat mengurangi kerusakan 

sel hepar tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksi formalin secara peroral. 

  


