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ABSTRACT
Background: Banana sap contain saponin, anthraquinone and quinone that functio n as

antibiotic, relief of pain, and anti inflammation. Purpose: The aim of the present study is to find out
the activity of Ambon banana hump sap (Musa paradisiaca var sapientum (L.) Kunt) to relief of pain
in the mice that were induced by acetic acid. Methods: The 42 mice were divided into six groups, they
are control group and five groups were gave Ambon banana hump sap (Musa paradisiaca var
sapientum (L.) Kunt) in different concentrations (6,25%, 12,5%, 25%, 50% and 100%). Each of
groups were induced by acetic acid, after five minute the number of writhes in a set period, such as 30
minute, were counted and noted. Result: The mean of writhes in five groups were gave Ambon banana
hump sap (Musa paradisiaca var sapientum (L.) Kunt) is lower than control g roup. Conclusion: The
Ambon banana hump sap (Musa paradisiaca var sapientum (L.) Kunt) have analgesic effect and the
optimal concentration of this analgesic effect is found at 12,5% concentration.
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PENDAHULUAN

Pengobatan tradisional merupa-kan

pengobatan yang murah, mudah didapat,

mudah penggunaannya dan sudah turun

temurun digunakan dalam masyarakat. 1

Salah satu bahan herbal yang

memiliki banyak manfaat adalah tanaman

pisang (Musa paradisiaca L.). Menurut

Priosoeryanto (2003), di dalam getah

pisang terdapat kandungan saponin,

antrakuinon, dan kuinon yang dapat

berfungsi sebagai antibiotik dan

penghilang rasa nyeri (analgesik).

Djulkarnain pada tahun 1998 menyatakan

bahwa getah batang pisang ambon dapat

digunakan untuk relief of pain, terapi luka

bakar, luka gigitan hewan serta inflamasi

lainnya.2 Dari latar belakang di atas, maka
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peneliti bermaksud untuk membuktikan

efek analgesik getah bonggol pisang

ambon (Musa paradisiaca var. sapientum

(L.) Kunt).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan

eksperimental laboratoris dengan jumlah

sampel 42 ekor mencit (Mus Musculus)

yang dibagi menjadi 6 kelompok.

Kelompok I mencit diberi aquades peroral

sebanyak 0,01ml/gr BB sebagai kontrol

negatif, kelompok II diberi getah bonggol

pisang ambon dengan konsentrasi 100%,

kelompok III diberi getah bonggol pisang

ambon dengan konsentrasi 50%,

kelompok IV diberi getah bonggol pisang

ambon dengan konsentrasi  25%,

kelompok V diberi getah bonggol pisang

ambon dengan konsentrasi  12,5% , dan

kelompok VI diberi getah bonggol pisang

ambon dengan konsentrasi  6,25% . Getah

bonggol pisang ambon tersebut diberikan

pada masing-masing mencit secara

peroral sebanyak 0,01 ml/gr BB. Setelah

30 menit, setiap mencit pada masing-

masing kelompok diinduksi asam asetat

0,6 % secara intraperitoneal (0,01 ml/gr

BB).

Lima menit setelah penyuntikan

asam asetat, jumlah liukan mencit

dihitung setiap 5 menit, yaitu pada menit

ke-10, 15, 20, 25, dan 30.3

HASIL

Data yang terkumpul dari hasil

pengamatan dan perhitungan jumlah

liukan mencit per 5 menit sampai menit

ke-30 pada semua kelompok perlakuan

dilakukan uji statistik Anova satu arah

(p<0,05), bila ada perbedaan bermakna

maka dilanjutkan dengan uji LSD.4

k o n tro l 1 0 0 % 5 0 % 2 5 % 1 2 .5 % 6 ,2 5 %

k e lo m p o k
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Mean liukan

Gambar 1. Rerata jumlah liukan mencit pada
tiap kelompok.

Data jumlah liukan dari masing-

masing perlakuan dilakukan uji statistik

Anova satu arah untuk mengetahui adanya

perbedaan ber-makna. Dari uji Anova satu

arah diperoleh hasil p=0,000. Setelah

diketahui ada beda bermakna, kemudian
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uji LSD dilakukan untuk mengetahui

kelompok mana yang mempunyai

perbedaan bermakna diantara keenam

kelompok tersebut.

Tabel 2. Rerata & SD jumlah liukan mencit
pada masing-masing kelompok.

Kelompok N Mean     ±      SD
Kontrol 7 86,43     ±    12,921 a

100% 7 82,14     ±    24,259 a,c

50% 7 78,71     ±      9,464  a,c

25% 7 35,86     ±    11,668 b

12,5% 7 25,86     ±    11,127 b

6,25% 7 65,29     ±    21,414 c

Keterangan: Huruf yang berbeda menun-
jukkan  perbedaan yang signifikan.

Pada kelompok yang diberi getah

bonggol pisang ambon menunjukkan

penekanan jumlah liukan. Sehingga

kelompok yang diberi getah bonggol

pisang ambon memiliki rerata jumlah

liukan yang lebih kecil dibandingkan

dengan kelompok kontrol.

PEMBAHASAN

Penelitian efek analgesik getah

bonggol pisang ambon ini merupakan

penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui efek getah bonggol pisang

ambon terhadap respon nyeri.

Penurunan jumlah liukan atau

penurunan respon nyeri pada pemberian

getah bonggol pisang ambon ini

disebabkan karena bahan tersebut

mengandung antrakuinon yang berfungsi

sebagai penghilang rasa sakit.2

Antrakuinon dapat dipecah menjadi

salicylates, yaitu suatu bahan analgesik

dan anti inflamasi yang bekerja dengan

cara menghambat produksi prostaglandin. 5

Salicylates dari antrakuinon dapat

menghambat enzim siklooksigenase

(COX), sehingga arachidonic acid tidak

dapat berkonversi menjadi prostaglandin

(jumlah prostaglandin menurun). Dengan

menurunnya prostaglandin maka

sensitisasi reseptor nyeri akan menurun

dan efek hiperalgesia juga berkurang.6

Kelompok pertama (diberi aquades)

menghasilkan rerata jumlah liukan yang

besar yaitu 86,43. Hal ini disebabkan

karena tidak adanya pemberian bahan

analgesik dari luar, sehingga mencit

mengadakan proses penghambatan nyeri

secara alami melalui proses modulasi

yaitu proses interaksi antara sistem

analgesik endogen dengan input nyeri

yang masuk ke kornu posterior medulla

spinalis.

Untuk kelompok kedua (diberi

getah bonggol pisang ambon 100%),

rerata jumlah liukan sebesar 82,14.

Menurut uji LSD, tidak ada perbedaan

bermakna antara kelompok ini dengan

kelompok kontrol. Hal ini dapat

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah

satu faktor yang kemungkinan
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berpengaruh adalah sifat keasaman getah.

Kemungkinan semakin pekat getah

bonggol pisang ambon, semakin

meningkat juga kadar keasamann ya,

sehingga dapat mengiritasi lambung. Jadi

meskipun getah bonggol pisang ambon

100% dapat mengurangi rasa nyeri akibat

iritasi asam asetat di membran sel

permukaan peritonium, namun bila efek

sampingnya juga dapat menimbulkan

iritasi lambung, maka efek analgesik dari

bahan tersebut tidak akan tampak jelas.

Untuk kelompok ketiga (diberi

getah bonggol pisang ambon 50%), rerata

jumlah liukan sebesar 78,71. Menurut uji

LSD, tidak ada perbedaan bermakna

antara kelompok ini dengan kelompok

kontrol. Hal ini juga dapat disebabkan

oleh beberapa faktor. Salah satu faktor

yang mungkin berpengaruh adalah sifat

keasaman getah. Meskipun getah 50%

lebih encer dan sifat asamnya lebih rendah

dibanding getah 100%, namun konsentrasi

ini kemungkinan masih bersifat iritatif

bagi mukosa lambung.  Jadi meski getah

50% ini dapat mengurangi rasa nyeri

akibat iritasi asam asetat di membran sel

permukaan peritonium, namun jika efek

sampingnya dapat mengiritasi lambung,

maka efek analgesik bahan ini tidak akan

tampak jelas. Dibandingkan dengan rerata

jumlah liukan pada kelompok kedua

(diberi getah 100%), rerata jumlah liukan

kelompok ketiga ini lebih sedikit. Hal ini

kemungkinan karena keasaman getah 50%

lebih rendah dibanding getah 100%.

Pada kelompok keempat (diberi

getah bonggol pisang ambon 25%), rerata

jumlah liukannya sebesar 35,86, yaitu

lebih kecil dibanding rerata jumlah liukan

pada kelompok kontrol, dan menurut uji

LSD ada perbedaan bermakna antara

kelompok 4 ini dengan kelompok kontrol.

Hal ini menunjukkan bahwa getah

bonggol pisang ambon dengan konsentrasi

25% dapat menghambat respon nyeri pada

mencit yang diinduksi asam asetat.

Antrakuinon pada konsentrasi 25% ini

kemungkinan dapat bekerja secara baik

dalam menghambat respon nyeri dan

keasaman bahan ini mungkin tidak

bersifat iritatif pada mukosa lambung,

sehingga getah bonggol pisang ambon

25% efektif sebagai analgesik.

Kelompok perlakuan kelima yang

diberi getah bonggol pisang ambon 12,5%

memiliki rerata jumlah liukan sebesar

25,86. Rerata jumlah liukan kelompok ini

lebih sedikit dibanding dengan kelompok

kontrol, kelompok keempat (diberi getah

bonggol pisang ambon 25%), dan

kelompok yang lainnya. Hal ini berarti

bahwa getah bonggol pisang ambon

12,5% dapat menghambat respon nyeri

pada mencit yang diinduksi asam asetat.

Efek analgesik konsentrasi ini lebih kuat
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dibanding konsentrasi 25%. Mungkin

pada konsentrasi ini, antrakuinon dapat

bekerja secara lebih baik dan keasaman

bahannya juga tidak bersifat iritatif

terhadap mukosa lambung.  Sehingga

getah bonggol pisang ambon 1 2,5%

memiliki efek analgesik yang lebih baik

dibanding getah bonggol pisang ambon

25%.

Sedangkan pada kelompok

perlakuan keenam yang diberi getah

bonggol pisang ambon 6,25%, rerata

jumlah liukannya sebesar 65,29. Rerata

jumlah liukan kelompok ini lebih ba nyak

dibanding dengan kelompok keempat

(diberi getah bonggol pisang ambon 25%)

dan kelompok kelima (diberi getah

bonggol pisang ambon 12,5%). Hal ini

menunjukkan bahwa efek analgesik pada

konsentrasi ini menurun jika

dibandingkan dengan efek analgesik pada

konsentrasi 25% dan 12,5%.

Kemungkinan pada konsentrasi ini, kerja

antrakuinonnya kurang efektif dalam

menghambat respon nyeri jika

dibandingkan dengan getah bonggol

pisang ambon 25% atau 12,5%. Karena

jumlah antrakuinon dalam getah bonggol

pisang ambon 6,25% sedikit, sehingga

kurang efektif sebagai analgesik.

Getah bonggol pisang ambon ini

adalah bahan analgesik yang mungkin

dapat menghambat enzim siklooksigenase

secara non selektif, yaitu dapat

menghambat COX 1 yang berperan dalam

sintesa prostaglandin di lambung dan

COX 2 yang berperan dalam sintesa

prostaglandin di lokasi inflamasi.

Prostaglandin di lambung ber -sifat

sitoprotektif, yaitu menghambat sekresi

asam lambung dan merangsang sekresi

mucus. Penghambatan COX 1

menyebabkan penurunan jumlah

prostaglandin di lambung, sehingga

mengganggu fungsi normal lambung dan

dapat menyebabkan iritasi lambung. Hal

ini mungkin juga sebagai faktor penyebab

efek analgesik getah bonggol pisang

ambon pada konsentrasi 100% dan 50%

tidak tampak jelas. Jadi meski getah 50%

dan 100% ini dapat mengurangi rasa nyeri

akibat iritasi asam asetat di permukaan

peritonium, namun jika efek sampingnya

dapat mengiritasi lambung, maka efek

analgesik bahan ini tidak akan tampak

jelas.

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa getah bonggol pisang

ambon 25% dan 12,5% efektif sebagai

bahan analgesik yang dapat menghambat

respon nyeri pada mencit yang telah

diinduksi asam asetat. Hal ini mungkin

karena antrakuinon pada kedua

konsentrasi tersebut dalam jumlah yang

tepat dan keasamannya tidak b ersifat

iritatif terhadap mukosa lambung,
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sehingga secara efektif dapat menghambat

respon nyeri. Getah bonggol pisang

ambon 12,5% merupakan konsentrasi

optimal sebagai analgesik.
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