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Penggunaan tanaman obat sebagai obat alternatif dalam pengobatan oleh 

masyarakat semakin meningkat sehingga diperlukan penelitian untuk 

membuktikan khasiat dan keamanan tanaman obat tersebut. Pada penelitian ini 

dilakukan uji toksisitas akut dan subakut dengan parameter histopatologi hati serta 

enzim SGOT dan SGPT mencit pada granul ekstrak etanol 80% kulit batang 

Artocarpus champeden Spreng  atau lebih banyak dikenal dengan nama 

cempedak. 

Uji toksisitas akut dan subakut dilakukan dengan hewan coba mencit. Untuk 

Uji toksisitas Akut menggunakan mencit sebanyak 20 ekor yang dibagi ke dalam 

2 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 10 ekor mencit yaitu 

masing-masing 5 ekor jantan dan 5 ekor betina . Kelompok kontrol diberikan 

CMC-Na 0,5%. Kelompok I merupakan kelompok uji yang diberikan granul 

ekstrak etanol 80% kulit batang cempedak (Artocarpus champeden Spreng) yang 

diberikan dalam bentuk suspensi CMC-Na 0,5%. Dosis yang diberikan  pada 

kelompok I merupakan dosis tertinggi (dosis LD50 yang relatif tidak berbahaya) 

yaitu 21 g ekstrak/Kg BB mencit atau 0,42 g / 20 g BB mencit. Pemberian sediaan 

dilakukan satu kali dengan cara per oral. Kemudian diamati jumlah hewan coba 

yang mati selama 24 jam setelah pemberian dan dilanjutkan pengamatan selama 7 

hari. Hasil uji toksisitas akut pada mencit menunjukkan bahwa pada dosis tersebut 

tidak menimbulkan  kematian pada hewan coba sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua toksisitas akut yang berbahaya dapat disingkirkan dan LD50 tidak 

perlu ditentukan. 

Parameter yang digunakan pada uji toksisitas subakut adalah aktivitas enzim 

SGOT, SGPT dan gambaran histopatologi organ hati. Dipilihnya aktivitas enzim 

SGOT dan SGPT sebagai tolak ukur kemungkinan terjadinya kelainan hati oleh 

karena peningkatan aktivitas enzim-enzim tersebut merupakan indikator yang kuat 

dan peka terhadap adanya kelainan sel-sel hati. Parameter lain yang digunakan 

pada penelitian ini adalah melihat gambaran histopatologi organ hati, karena efek 

toksik terlihat dari adanya kelainan hati berupa deganerasi dan nekrosis. 

Pada uji toksisitas subakut dilakukan pemberian suspensi granul ekstrak 

etanol 80% kulit batang cempedak (Artocarpus champeden Spreng ) sehari sekali 

dengan rute per oral selama 14 hari. Hewan coba yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mencit jantan 36 ekor dibagi dalam 4 kelompok dimana masing-masing 

kelompok 9 ekor. Setiap kelompok diuji dengan dosis yang berbeda yaitu 

kelompok yang diuji dengan dosis efektif 10 mg/ kg BB mencit atau 0,2 mg / 20 g 

BB mencit (KEL.I), 5x dosis efektif atau 1 mg / 20 g BB mencit (KEL.II), dan 

10x dosis efektif 2 mg / 20 g BB mencit (KEL.III). Pada kelompok kontrol 

diberikan CMC-Na 0,5%. Dosis efektif yang digunakan adalah dosis yang 

mempunyai aktivitas obat pada manusia sehat yang dikonversikan pada hewan 
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coba. Pada akhir masa uji dilakukan pembedahan dan diambil organ hati serta 

darahnya dari jantung (intra cardial). Kemudian diamati perubahan yang terjadi 

pada preparat histopatologi yaitu berupa degenerasi dan nekrosis. Perubahan 

diamati pada lima lapang pandang, diberi skor kemudian diolah datanya.  

Data dari enzim SGOT dan SGPT setelah didapat dianalisis menggunakan 

uji ANAVA pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil yang didapat untuk SGPT 

setelah dianalisis didapatkan harga sig= 0,225. Sig tersebut lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna diantara 

kontrol dengan semua kelompok perlakuan . Sedangkan enzim SGOT setelah 

dianalisis didapatkan harga sig = 0,978. Sig tersebut lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna diantara 

kontrol dengan semua kelompok perlakuan.  

Sedangkan hasil analisis Histopatologi dengan menggunakan uji Kruskal 

Wallis untuk degenerasi pada perubahan degenerasi didapatkan harga signifikansi 

(Asymp.Sig.) = 0,000 . Harga signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna diantara semua kelompok uji. 

Selanjutnya dilanjutkan dengan uji statistik Mann-Whitney U antara kelompok 

kontrol dengan kelompok 1x dosis efektif ; kontrol dengan 5x dosis efektif ; 

kontrol dengan 10x dosis efektif, didapatkan hasil adanya perbedaan yang nyata 

antara kelompok kontrol dengan seluruh kelompok uji. Sedangkan hasil analisis 

Kruskal Wallis untuk histopatologi hati pada perubahan berupa nekrosis  

didapatkan harga signifikansi (Asymp.Sig.) = 0,548 signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada tidak ada perbedaan 

bermakna diantara semua kelompok uji. Berdasarkan hasil analisis di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa granul ekstrak etanol 80% kulit batang cempedak 

(Atrocarpus champeden Spreng) dapat menyebabkan perubahan histopatologi hati 

berupa degenerasi. 

Berdasarkan pada pengamatan kedua parameter tersebut yakni pengujian 

enzim SGOT, SGPT dan pengamatan histopatologi dari hati mencit dapat 

disimpulkan bahwa granul ekstrak etanol 80% kulit batang cempedak (Atrocarpus 

champeden Spreng) tidak mempengaruhi terhadap peningkatan enzim SGOT dan 

SGPT mencit, sedangkan penggunaan granul ekstrak etanol 80% kulit batang 

cempedak  (Atrocarpus champeden Spreng) selama 14 hari dapat menyebabkan 

degenerasi sel hati. Sehingga dapat dikatakan bahwa granul ekstrak etanol 80% 

kulit batang cempedak  (Atrocarpus champeden Spreng) tidak menyebabkan 

hepatotoksik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Toksisitas Akut Dan Subakut Granul Ekstrak Etanol 80% Kulit Batang Cempedak  
Dengan Parameter Histopatologi Hati Serta Enzim SGOT Dan SGPT Pada Mencit 

Eko Julianto 



vii 

 

ABSTRACT 

 

 

The test was about acute toxicity and subacute toxicity effects from granul 

ethanolic 80% extract of cempedak(Artocarpus champeden Spreng) The effect of 

its use was observed by SGOT and SGPT enzyme activities and the 

histopathology of the liver organ of male white mice.  

Study of acute toxicity used twenty mice for each extract and for subacute 

toxicity used thirty six mice and divide into four groups, one as control group with 

CMC-Na 0,5% and three groups were tested (Group I,Group II and Group III). 

Study of acute toxicity, control group only be given CMC-Na 0,5% suspension. 

Test group I was given higher dose of granul ethanolic extract of cempedak 

(Artocarpus champeden Spreng). Each test groups was given ethanolic extract 

cempedak (Artocarpus champeden Spreng) orally 1,0 ml during 24 hours and 

observe for seven days. 

Study of subacute toxicity, control group only be given CMC-Na 0,5% 

suspension. Test group I was given effective dose granul ethanolic extract of 

cempedak (Artocarpus champeden Spreng), test group II was given 5x effective 

dose of ethanolic extract of cempedak (Artocarpus champeden Spreng), and test 

group III was given 10x effective dose of ethanolic extract of cempedak 

(Artocarpus champeden Spreng). Each test groups was given granul ethanolic 

extract of cempedak (Artocarpus champeden Spreng) orally one ml during a two 

weeks every day. After a two weeks those mice in eutanasi, be cut opened and 

then take the liver and blood from intra-cardial. 

Data from SGOT and SGPT enzymes were analyzed using ANAVA 95%. 

The change on the histopathology picture of the liver organ was recorded, and 

then scored and processed using the Kruskal-Wallis test. The result showed that 

SGOT value of sig = 0,978. That sig was higher than 0,05. Its mean that there was 

no significant differences between control and treatment group. SGPT value value 

of sig = 0,225. That sig was higher than 0,05. It means that there was no 

significant differences between control and treatment group. And the result of 

Kruskal-Wallis Analysis for degeneratif  value show that Asymp. Sig = 0,000 that 

lower than 0,05. It means that there was have differentiation between treatment 

groups was significant. And than necrosys  value show that Asymp. Sig = 0,548 

that higher than 0,05. Its mean that the differentiation between treatment groups 

was no significant. It means that granul ethanolic extract of cempedak 

(Artocarpus champeden Spreng) didn’t have hepatotoxic effect on mice liver.  

 

Keyword : cempedak (Artocarpus champeden Spreng), hepatotoxic effects, 

SGOT and SGPT, liver histopathology, acute and subacute toxicity 
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