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RINGKASAN 

 DESTY RENATA. Pengaruh pemberian eskstrak kulit batang nangka 

(Artocarpus heterophylla Lmk) terhadap gambaran histopatologi hepar mencit 

(Mus musculus) yang diinfeksi Toxoplasma gondii. Penelitian ini dilaksanakan di 

bawah bimbingan Bapak Dr. Mufasirin,drh., M.Si selaku dosen pembimbing 

penelitian, Ibu Dr.Endang Suprihati,drh., M.S. selaku dosen pembimbing skripsi 

utama dan Bapak Dr.Benjamin Chr Tehupuring,drh.,M.Si. selaku dosen 

pembimbing serta. 

 Nangka (Artocarpus heterophylla Lmk.) merupakan tumbuhan lokal yang 

terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Pohon ini biasanya dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional. Kandungan kimia dalam kayu nangka antara lain morin, 

sianomaklurin (zat samak), flavon, dan tanin. Selain itu, dibagian kulit kayu 

nangka juga terdapat senyawa flavonoid yang baru, yakni morusin, artokarpin, 

artonin E, sikloartobilosanton, dan artonol B. Bioaktivitas senyawa flavonoid 

tersebut terbukti secara empirik sebagai antikanker, antivirus, antiinflamasi, 

diuretik, dan antihipertensi. 

 Dalam penelitian ini mengunakan hewan coba mencit umur 2 bulan yang 

berjumlah 24 dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan kelompok kontrol K(-) 

disonde dengan pelarut obat CMC Na 1 %, kelompok kontrol K(+) disonde 

spiramycin 150 mg/kg BB, kelompok P1 disonde dengan ekstrak kulit batang 

nangka dosis 25 mg/kg BB, kelompok P2 disonde dengan ekstrak kulit batang 

nangka dosis 50 mg/kg BB, kelompok  P3 disonde dengan ekstrak kulit batang 

nangka dosis 100 mg/kg BB, kelompok P4 disonde dengan ekstrak kulit batang 
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nangka dosis 200 mg/kg BB dan pada 6 hari setelah terapi dilakukan pembuatan 

histopatologi dan dilakukan pengamatan untuk skoring menggunakan mikroskop. 

Hasil dari pengamatan dan skoring degenerasi dan nekrosis seluruh preparat 

histopatologi hepar mencit (Mus musculus) dianalisis statistik dengan 

menggunakan uji Kruskal-Wallis. Apabila terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05) 

dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.  

 Berdasarkan hasil analisis statistik dengan uji Kruskal Wallis menunjukkan 

bahwa terdapat hasil yang berbeda nyata pada masing-masing kelompok 

perlakuan (p<0,05). Pada uji Mann Whitney didapatkan tidak  terdapat perbedaan 

yang nyata pada semua perlakuan jika dibandingkan dengan K(-).  

 Pada P1, P2 dan P3 berbeda nyata dengan K(+) dan P4 tetapi tidak berbeda 

nyata dengan K(-). Pada P4 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata 

jika dibandingkan dengan K(+) yakni perlakuan dengan menggunakan obat 

spiramycin. Hal ini menunjukkan efek pemberian ekstrak kulit batang nangka 

memiliki efek yang hampir sama dengan obat spiramycin. Ekstrak kulit batang 

nangka dosis 200 mg/kg BB dengan mekanisme menghambat membran transport 

nutrisi parasit dan vakoula makanan parasit, memiliki efektifitas yang sama  

dengan obat spiramycin dosis 150 mg/kg BB yang memiliki mekanisme 

penghambatan pergerakan mRNA pada parasit dengan cara memblokade 50s 

ribosome pada jalur intrinsik yang dapat menekan kerusakan pada hepar mencit 

yang diinfeksi takozoit T. gondii. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistika dari P4 

yang juga tidak berbeda nyata dengan K(-). 
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 Saran yang dapat dianjurkan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh pemberian ekstrak kulit batang nangka terhadap gambaran 

histopatologi hepar yang diinfeksi  T. gondii menggunakan dosis diatas 200 

mg/kgBB, menggunakan pembanding kontrol positif selain obat spiramycin 

seperti pirimetamin, sulfadiazine dan dilakukan pengamatan lebih lanjut terhadap 

gambaran histopatologi pada organ lain selain hepar, yakni ginjal, usus, dan 

jantung. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK.... DESTY RENATA




