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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan bahan alam seperti 

tanaman-tanaman tertentu sebagai obat herbal sebagai pengobatan alternatif. Obat 

herbal merupakan sediaan farmasi yang dibutuhkan masyarakat disamping obat 

modern, dapat dibuat dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian 

(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah 

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (UU nomor 23, 1992). 

Tanaman obat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan (promotif), 

memulihkan kesehatan (rehabilitatif), pencegahan penyakit (preventif) dan 

penyembuhan penyakit (kuratif).  

Obat tradisional dari bahan alam diyakini cukup aman jika digunakan 

masyarakat untuk menyembuhkan penyakit, karena dinilai memiliki efek samping 

yang minim dibanding obat modern, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua 

obat herbal aman bagi tubuh. Obat herbal juga bisa menimbulkan efek samping 

yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah dosis yang tidak tepat. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada penggunaan obat herbal adalah 

ketepatan bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara 

penggunaan, ketepatan telaah informasi, tidak adanya penyalahgunaan dan 

ketepatan pemilihan bahan obat untuk  indikasi tertentu. Penelitian yang telah 

dilakukan terhadap tanaman obat sangat membantu dalam pemilihan bahan baku 

obat tradisional. Pengalaman empiris ditunjang dengan penelitian semakin 
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memberikan keyakinan akan khasiat, mutu dan kemanan obat tradisional 

(Susetyarini, 2007). 

Tanaman obat sesungguhnya mengandung ratusan senyawa dan beberapa 

diantaranya bersifat toksik, sebagai contoh derivat tanaman obat anti kanker yang 

sangat sitotoksik yaitu digitalis, pirolizidine alkaloid, ephedrine, phorbol ester dan 

lain-lain. Dua macam efek toksik telah dilaporkan, pertama, disebabkan oleh 

faktor intrinsik dari tanaman obat itu sendiri yang berkaitan dengan dosis yang 

berlebihan, reaksi alergi seperti muntah, peradangan dan diare. Kedua, disebabkan 

oleh faktor ekstrinsik, yang berkaitan dengan persiapan dalam pembuatan obat, 

kesalahan mengidentifikasi tubuhan, kegagalan dalam proses pembuatan obat, dan 

terjadinya kontaminasi (Calixto, 2000). 

Salah satu tanaman obat yang digunakan sebagai obat tradisional adalah 

temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb). Sediaan yang sering dipakai oleh 

masyarakat jawa adalah  dalam bentuk perasan atau rebusan (jamu godokan). 

Bentuk tersebut dimanfaatkan sebagai obat penambah nafsu makan, demam, 

batuk, asthma, memperlancar sirkulasi darah dan antispasmodik (Cao et al., 

2001). Bagian temu ireng yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 

rimpangnya. Secara tradisional rimpang tersebut diolah menjadi bubuk atau 

diekstrak dengan menggunakan air sebelum digunakan. Dari penelitian 

sebelumnya ditemukan bahwa ektrak temu ireng mempunyai aktivitas sebagai 

antiinflamasi (Reanmongkol et al, 2006).  

Dunia peternakan mengenal temu ireng sabagai salah satu jamu yang 

direkomendasikan melalui beberapa penelitian. Temu ireng memiliki kandungan 
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kurkuminoid yang bermanfaat sebagai antibakteri dan antioksidan (Wahyuni, 

2006). Menurut Puspitawati (2006), rimpang temu ireng merupakan salah satu 

obat herbal yang telah terbukti dapat digunakan untuk menambah nafsu makan 

serta pemacu pertumbuhan pada ayam. 

Aktivitas senyawa pada tumbuhan perlu diteliti atau diuji untuk 

mengetahui khasiatnya sehingga dapat digunakan sebagai obat. Selain melakukan 

uji aktivitas senyawa berkhasiat sebaiknya diikuti dengan uji toksisitas untuk 

mengetahui kemanan penggunaan tanaman obat tersebut, seperti disebutkan 

dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Hestianah dan Yuliawati (2008) 

mengenai efek sitotoksik temu ireng. Penelitian ini menyebutkan terdapat 

peningkatan jumlah sel mati yang bermakna yang disebabkan oleh tingginya 

kandungan monoterpen (1,8-cineole dan camphor) pada temu ireng. Kedua zat ini 

menyebabkan terjadinya kerusakan pada membran organel termasuk mitokondria, 

akibatnya setelah pemberian ektrsak temu ireng terdapat penurunan persentase sel 

hidup. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati dan Hestianah (2008) 

mengenai uji sitotoksisitas ekstrak etanol rimpang temu ireng terhadap sel 

fibroblas BHK-21 menunjukan adanya kematian sel fibroblas setelah mendapat 

induksi rimpang temu ireng. Menurut Abdullah (2009), ekstrak eter temu ireng 

menghambat proliferasi sel HCT-116.  

Pemberian ekstrak etanol rimpang temu ireng dengan dosis 300 

mg/ekor/hari dan 400 mg/ekor/hari pada ayam penderita ascaridiasis 
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menyebabkan penurunan jumlah limfosit intraepitelial usus halus dan 

menimbulkan kerusakan sampai kematian sel tubulus ginjal (Setiabudi, 2009). 

Ancaman toksik dari obat herbal dapat langsung berdampak pada 

beberapa organ, salah satunya ginjal. Ginjal melakukan proses filtrasi, reabsorpsi, 

dan sekresi. Proses filtrasi terjadi di dalam glomerulus (renal corpuscles). Pori-

pori glomerulus merupakan barier filtrasi yang mempunyai permeabilitas tinggi 

terhadap air dan senyawa dengan berat molekul rendah dan permeabilitas rendah 

terhadap protein (Benninghoff, 1993). Hal ini memungkinkan organ ginjal terkena 

dampak toksisitas dari obat herbal yang diberikan dengan dosis besar. 

Beberapa obat dan polutan lingkungan adalah senyawa non polar dan 

sangat larut dalam lemak. Senyawa-senyawa tersebut mengalami reabsorpsi pasif 

di ginjal oleh epithelium tubulus ginjal yang berfungsi sebagai lipid barrier, 

sehingga senyawa yang larut dalam lemak akan sangat mudah berpenetrasi 

kedalamnya (Underwood, 1996). 

Kloroform adalah pelarut yang umum digunakan untuk proses ekstraksi 

karena mampu menarik banyak senyawa. Kloroform bersifat nonpolar sedangkan 

temu ireng bersifat polar sehingga keduanya tidak saling melarutkan. Minyak 

atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak terbang (essential oil, 

volatile oil) yang merupakan salah satu hasil metabolisme tanaman. Minyak atsiri 

bersifat non polar, oleh karena itu minyak atsiri larut dalam pelarut organik seperti 

eter, kloroform, asam asetat pekat dan lainnya namun tidak larut dalam  air 

(Sudaryani dan Sugiharti, 1990). Minyak atsiri banyak digunakan sebagai bahan 

obat herbal. Fungsi minyak atsiri sebagai bahan obat tersebut disebabkan adanya 
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bahan aktif, sebagai contoh bahan anti radang, hepatoprotektor, analgesik, 

anestetik, antiseptik, psikoaktif dan anti bakteri (Agusta, 2000). 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan maka perlu dilakukan  

penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kloroform dan minyak 

atsiri temu ireng terhadap gambaran histopatologi ginjal hewan coba mencit 

secara in vivo.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perubahan gambaran histopatologis ginjal mencit 

akibat pemberian ekstrak kloroform rimpang temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb.) ? 

2. Apakah terdapat perubahan gambaran histopatologis ginjal mencit 

akibat pemberian minyak atsiri rimpang temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb.) ? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara gambaran histopatologis ginjal 

mencit akibat pemberian ekstrak kloroform dengan minyak atsiri 

rimpang temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb.) ? 

1.3 Landasan Teori 

 Efek toksik dari rimpang temu ireng (Curcuma aeruginosa) berkaitan 

dengan kandungan senyawa monoterpenoid yang tinggi yaitu sebesar 59,26% 

(Srivastava et al.,2006). Dua senyawa monoterpenoid yang dominan dalam temu 

ireng adalah 1,8-cineole dan camphor (Grayson, 2000). 
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 Kedua zat ini menyebabkan kerusakan membran sel yang merupakan 

faktor sentral pada patogenesis nekrosis. Kerusakan membran sel diikuti 

pembengkakan lisosom dan vakuolisasi mitokondria. Mitokondria adalah organel 

sel yang memiliki beberapa protein penting dalam proses reaksi oksidatif dari 

rantai respirasi, sintetis ATP dan meregulasi transpor metabolit masuk dan keluar 

matriks sel. Enzim untuk rantai respirasi yang terletak pada membran dalam ini 

berperan dalam fosforilasi oksidatif untuk memproduksi ATP (Ross et al. 2003). 

Penurunan ATP akan mengganggu keseimbangan osmolaritas selular (Kumar et 

al. 2003). 

 Karena kebutuhan ATP yang tidak mencukupi, maka suatu sel melakukan 

pemecahan glukosa menjadi asam laktat (glikolisis). Pembentukan asam laktat 

menyebabkan pH sel menjadi turun dan menyebabkan pemadatan kromatin inti 

(clumping of nuclear chromatin), gambaran ini tampak jelas dibawah mikroskop 

cahaya sebagai kariopiknotis. Inti sel tersebut selanjutnya menjadi beberapa 

bagian yang lebih kecil dan dikenal seagai karioreksis. Penurunan konsentrasi 

ATP juga menyebabkan gangguan pompa sodium-potasium  pada membran sel, 

dimana sodium (Na) masuk ke dalam sel bersama air yang menyebabkan 

terjadinya pembengkakan sel (cell swelling). Pada keadaan swelling terjadi 

pelepasan ribosom dan kromatin mengalami pencairan secara enzimatik, hal ini 

yang dikenal sebagai kariolisis (Mc Gavin 2007; Sairanen et al., 2009). Kerusakan 

membran sel juga diikuti masuknya kalsium ekstrasel membran ke dalam sel dan 

cadangan kalsium intrasel dikeluarkan, mengakibatkan aktivasi enzim yang dapat 

mengkatabolisasi membran, protein, ATP, dan asam nukleat, selanjutnya 
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mendegradasi komponen sitoplasma dan nuklear. Degradasi nuklear ini 

menyebabkan sel mati (nekrosis) (Robbins et al., 2007).   

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui adanya perubahan gambaran histopatologis ginjal mencit 

akibat pemberian ekstrak kloroform rimpang temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb.)  

2. Mengetahui adanya perubahan gambaran histopatologis ginjal mencit 

akibat pemberian minyak atsiri rimpang temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb.)  

3. Mengetahui perbedaan antara gambaran histopatologis ginjal mencit 

akibat pemberian ekstrak kloroform dengan minyak atsiri rimpang 

temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb.)  

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian  

 Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi tentang keamanan 

penggunaan obat herbal temu ireng kepada peternak. Penelitian ini juga dapat 

dijadikan acuan untuk mensosialisasikan pada peternak agar mencermati obat-

obat herbal yang berpotensi berbahaya untuk hewannya.  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai efek penggunaan temu ireng pada jaringan lain. 
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1.5 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Terdapat perubahan gambaran histopatologis ginjal mencit akibat 

pemberian ekstrak kloroform rimpang temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb.)  

2. Terdapat perubahan gambaran histopatologis ginjal mencit akibat 

pemberian minyak atsiri rimpang temu ireng (Curcuma aeruginosa 

Roxb.)  

3. Terdapat perbedaan antara gambaran histopatologis ginjal mencit 

akibat pemberian ekstrak kloroform dengan minyak atsiri rimpang 

temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb.) 
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