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DAYA SITOTOKSISITAS MINYAK ESENSIAL KULIT BUAH CITRUS 

LIMON TERHADAP SEL FIBROBLAS BHK-21 
 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Minyak esensial kulit buah Citrus limon merupakan salah satu 
bahan herbal yang telah banyak dilaporkan memiliki sifat anti inflamasi, anti 
bakteri, anti fungi, antioksidan dan antikanker. Kandungan senyawa kimia seperti 
D-Limonene, α-Pinene, く-Pinene dan け-Terpinene diketahui memiliki sifat 
antioksidan. Untuk mengembangkan minyak esensial kulit buah Citrus limon 
sebagai bahan terapetik pada bidang kedokteran gigi, diperlukan suatu uji bahan, 
salah satunya uji sitotoksisitas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efek sitotoksisitas minyak esensial kulit buah Citrus limon terhadap 
sel fibroblas BHK-21. Metode: Penelitian eksperimental laboratoris dilakukan 
secara in vitro dengan menggunakan kultur sel fibroblas BHK-21. Minyak 
esensial Citrus limon didapat melalui metode distilasi uap dan diencerkan secara 
berseri menggunakan Tween 20 0.05% + corn oil. Uji sitotoksisitas dilakukan 
dengan metode MTT assay dan penghitungan optical density menggunakan 
ELISA Reader pada panjang gelombang 620 nm. Nilai optical density yang 
didapat kemudian dihitung menggunakan rumus untuk menentukan viabilitas sel 
fibroblas setelah perlakuan. Hasil: Analisa data menggunakan Post Hoc Tukey 
HSD menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kelompok konsentrasi 
50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.125%, dan 1.56%. Perbedaan yang bermakna 
didapatkan pada konsentrasi 0.78% (p > 0.05). Simpulan: Minyak esensial kulit 
buah Citrus limon memiliki efek sitotoksik pada konsentrasi 100%-1.56%.  
 
Kata kunci : minyak esensial kulit buah Citrus limon, sitotoksisitas, fibroblas 
BHK-21 
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