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RINGKASAN 

 

Gilang Aji Wiratama. Efek pemberian ekstrak kloroform dan minyak atsiri 

rimpang temu ireng (curcuma aeruginosa Roxb.) terhadap gambaran 

histopatologis ginjal mencit). Penelitian ini dilaksanakan dibawah bimbingan Dr. 

Thomas V Widiyatno, drh., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan Prof. 

Dr.Anwar Ma’ruf, drh., M.Kes. selaku dosen pembimbing kedua.  

Temu ireng merupakan salah satu jenis temu yang telah banyak dibuktikan 

mempunyai manfaat dalam bidang kesehatan dan saat ini banyak dimaanfaatkan 

untuk pengobatan alternatif berbagai macam penyakit. Beberapa kandungan dalam 

temu ireng diantaranya kurkuminoid yang bermanfaat sebagai antibakteri dan 

antioksidan, rimpang temu ireng juga mengandung minyak atsiri yang didalamnya 

terdapat fraksi sabinen dan fraksi tripinen-4-01 yang berfungsi untuk membunuh 

cacing askaris. Selain itu rimpang temu ireng juga dapat digunakan sebagai 

peluruh kentut (karminatif), peluruh dahak, peningkat nafsu makan (stomakik), 

anthelmintik, dan pembersih darah setelah melahirkan atau setelah haid. 

Penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit (Mus musculus) jantan galur 

Balb-C yang berumur 2-3 bulan dengan berat ± 25 gram. Mencit jantan tersebut 

dibagi secara acak kedalam lima perlakuan, yaitu K (Kontrol), P1A (ekstrak 

kloroform 10 mg/25 gBB), P1B (ekstrak kloroform 15 mg/25 gBB) , P2A (minyak 

atsiri 10 mg/25 gBB) dan P2B (minyak atsiri 15 mg/25 gBB); dimana setiap 

perlakuan terdiri dari lima ulangan. Setelah sepuluh hari perlakuan, mencit 

dikorbankan dengan menggunakan eter kemudian dilakukan pembedahan dan 
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mengambil organ ginjal untuk dilanjutkan pembuatan preparat histopatologi 

dengan pewarnaan Hematoxyllin Eosin (HE), kemudian dilakukan pengamatan 

dibawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali sampai 1000 kali dan dilakukan 

skoring teerhadap data perubahan yang terjadi pada gambaran histopatologi ginjal 

dengan metode Klopfleisch (2013)  yang telah dimodifikasi. Selanjutnya data 

yang diperoleh dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis, diperoleh hasil adanya 

perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk 

mengetahui urutan tingkat perubahan gambaran histopatologi ginjal antar 

perlakuan.  

Hasil analisis dengan uji Mann-Whitney menunjukan bahwa perlakuan P1B  

mengalami perubahan gambaran histopatologi ginjal berupa degenerasi yang 

paling ringan karena tidak berbeda nyata dengan kontrol (K) (p<0,05). Sedangkan 

perlakuan P2B menunjukan perubahan gambaran degenerasi ginjal paling parah. 

Tingkat degenerasi terlihat mulai parah pada kelompok P1A dan P2A karena 

berbeda nyata dengan K (p<0,05). Pada perubahan gambaran histopatologi ginjal 

berupa nekrosis, kelompok P1A dan P1B menunjukan perubahan gambaran yang 

paling ringan karena tidak berbeda nyata dengan K. Sedangkan gambaran nekrosis 

paling parah tampak pada kelompok perlakuan P2B.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam sepuluh 

hari perlakuan pemberian ekstrak kloroform temu ireng dosis 10 mg/25 gBB 

sudah mampu menimbulkan perubahan gambaran berupa degenerasi dan 

pemberian minyak atsiri temu ireng dengan dosis 15 mg/25 gBB menunjukan 

perubahan gambaran degenerasi dan nekrosis yang paling parah, maka sebaiknya 
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lebih berhati-hati dalam penggunaan olahan temu ireng dalam bentuk ekstrak 

kloroform ataupun minyak atsiri sebagai alternatif obat baik dalam hal dosis 

maupun lama waktu pemberian. 
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