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 Penyebab utama kematian di seluruh dunia adalah penyakit kardiovaskular 

(kebanyakan penyakit jantung koroner dan stroke) yang menyumbang lebih dari 

80% kematian di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini diantisipasi bahwa 

pada tahun 2020 penyakit kardiovaskular diperkirakan menjadi penyebab utama 

dari morbiditas dan mortalitas di sebagian besar negara-negara berkembang di 

seluruh dunia. Pada era sekarang, terapi dengan obat herbal semakin populer dalam 

dunia kesehatan terutama sebagai sumber obat kuratif dan preventif untuk penyakit 

kardiovaskular, salah satunya adalah bawang putih. Bawang putih (Allium sativum 

L) sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai obat dengan kandungannya 

yang disebut SAC (S-allylcysteine) di dalam preparat Aged Garlic Extract (AGE) 

yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam penggunaannya 

sebagai pengganti obat sintetis yang sudah beredar saat ini. Dewasa ini minat 

masyarakat untuk kembali pada pengobatan tradisional semakin meningkat. 

Pengobatan dengan ramuan tradisional dirasakan lebih murah dari pada obat 

kimiawi sintetik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pada dosis berapa terdapat 

efek samping perpanjangan waktu perdarahan. Waktu perdarahan atau bleeding 

time berhubungan erat dengan fungsi trombosit karena pemeriksaan waktu 

perdarahan merupakan suatu ukuran secara in vivo dari adhesi dan agregasi 

trombosit pada luka lokal pada pembuluh darah subendotel. Agregasi platelet 

merupakan perlekatan dari trombosit satu dengan yang lainnya dan pemeriksaan 

waktu perdarahan dapat mencerminkan hal tersebut. Agregasi platelet merupakan 

salah satu proses dari mekanisme terjadinya hipertensi. Peran platelet dalam 

hipertensi digambarkan dengan adanya agregasi platelet yang berlagsung lama 

sehingga dapat diamati efek Aged Garlic Extract sebagai antihipertensi dengan 

mengukur waktu perdarahan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah Randomized Pre Test - Post Test Control Group 

Design. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode simple random 

sampling. Penelitian dilakukan di Laboratorium Departemen Farmasi & 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 30 ekor mencit dengan jenis kelamin jantan. 

Sampel dikelompokkan menjadi 5(lima) kelompok yaitu kelompok K1 sebagai 

kontrol negatif, kelompok K2 sebagai kontrol positif, dan kelompok P1, P2 dan P3 

sebagai kelompok perlakuan menggunakan Aged Garlic Extract dengan dosis yang 

berbeda.  

Sebelum diberi perlakuan, semua mencit diadaptasikan dahulu selama 7 hari 

kemudian dilakukan pengukuran waktu perdarahan (hari ke-0). Mencit dibaringkan 
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di atas meja uji, kemudian untuk menentukan waktu perdarahan, mencit 

dimasukkan ke dalam holder. Ujung ekor mencit dibersihkan dengan alkohol 70% 

lalu ekor mencit dilukai dengan jarak 2 cm dari ujung ekor sepanjang 2 mm dengan 

lancet. Darah yang menetes diserap dengan menempelkan kertas saring. Diukur 

waktu dari darah pertama kali menetes sampai berhenti menetes pada kertas saring. 

Interval waktu dari tetes pertama hingga darah berhenti menetes adalah waktu 

perdarahan. Setelah itu mencit diberi waktu untuk proses penyembuhan selama 7 

hari, kemudian mencit mendapat perlakuan sesuai dengan kelompoknya masing-

masing. K1 diberi makan saja, K2 diberi Clopidogrel Bisulphate sebanyak 0,195 

mg / 20 g BB sehari dan AGE pada P1 sebanyak 1 mg/ 20 g BB sehari, pada mencit 

P2 sebanyak 2 mg/20 g BB sehari,dan pada mencit P3 sebanyak 4 mg/20g BB sehari 

selama 2 minggu. Pada hari ke-21 dilakukan uji waktu perdarahan lagi pada hewan 

uji seperti prosedur yang telah disebutkan di atas. 

Pada penelitian ini Aged Garlic Extract yang diberikan pada mencit putih 

jantan tidak memberikan efek berupa perpanjangan waktu perdarahan setelah 

perlakuan dengan dosis yang berbeda. Sedangkan di beberapa literatur dikatakan 

bahwa AGE merupakan suatu suplemen yang mengandung SAC (S-allylcysteine) 

yang mana dapat menimbulkan efek antihipertensi dengan menghambat proses 

agregasi platelet. Penurunan waktu perdarahan pada kelompok mencit yang diberi 

perlakuan Aged Garlic Extract pada dosis yang berbeda dibandingkan dengan 

kontrol positif yang diberi perlakuan Clopidogrel dalam penelitian ini dapat terkait 

dengan adanya, AGE yang sifatnya non dose dependent dan AGE menyebabkan 

perpanjangan waktu perdarahan pada studi in vitro, lain halnya pada studi in vivo 

sehingga dalam penelitian ini AGE tidak menimbulkan efek perpanjangan waktu 

perdarahan. 
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ABSTRACT 

 
THE EFFECT OF AGED GARLIC EXTRACT (Allium sativum L) by 

OBSERVING BLEEDING TIME in WHITE MALE MICE  

(Mus musculus L.) 

 

Fajar Sartika Hadi, Yuani Setiawati, Siti Khaerunnisa,  

Danti Nur Indiastuti 

Medical Faculty of Airlangga University, Surabaya, Indonesia. 

 

Introduction : Garlic (Allium sativum L) has been used for thousands of years to 

treat many conditions, including hypertension, infections, and snakebites. 

Currently, garlic preparation named Aged Garlic Extract is widely use to evaluates 

the cardioprotective effect of its constituent S-allylcysteine (SAC). The aims of this 

study to determine the potential of SAC in inhibiting platelet aggregation through 

observation time of bleeding. 

Methods : Randomized pre-test post-test control group design was conducted on 

30 male mice divided into five groups. The treatment was given on the 8th day until 

the 21st day, ie group K1 (negative control), group K2 (Clopidogrel Oral 

Suspension dose 0,195 mg/20 g BB), group P1 (Aged Garlic Extract dose 1 mg/ 20 

g BB), group P2 (Aged Garlic Extract dose 2 mg/ 20 g BB), group P3 (Aged Garlic 

Extract dose 4 mg/20 g BB). Measurement of bleeding bleeding time on day 0 and 

21. Data analysis used Saphiro-Wilk normality test, Kruskal-Wallis test, and Mann-

Whitney test. 

Results : The results of this study with t-paired test showed that there was no 

significant change in mean time of bleeding in groups K1 (p=0,988), K2 (p=0,096), 

P2 (0,053) and P3 (0,335) , while P1 group showed a significant mean time change 

in bleeding time with value of significance is p= 0,034. Kruskal-Wallis test after 

treatment and Mann-Whitney test showed that there were only significant 

differences between group K2 and group P1,P2 (p<0,05). 

Conclusion : The conclusion of this study show that Aged Garlic Extract doesn’t 

prolong the bleeding time. 
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