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ABSTRACT

Background: In dentistry, tooth extraction sometimes cause postoperative and perioperative comp lications
especially in patients with bleeding disorder. Uncontrolled bleeding during tooth extraction may cause some effects
such as hypovolemic shock, difficulty of wound healing and it become sa port de entre of pathogenic bacteria that
couldlead to an infection. The using of local and systemic haemostatic  may cause some side effects for the patients such
as alveolar bone necrosis in the socket. Herb plants that can be used to accelerate bleedings, in the population of
Trunyans, Bali, is the hump ofbanana ambon. Musa paradisiaca var. sapientum humpcontains several active
compounds such as tannin and lectin. Tanin serve s to incrase the secretion of ADP in the process of platelet
agrregration whereas lectin can incrase secretion of von Wilebrand Factor (vWF)  in the process of platelet adhesion on
the injury vessels. Purpose: To know the influence of granting Musa paradisiaca var. sapientum hump extract in
concentration of 25%, 50% and 100% againts haemostatic response on mice. Methods: A whole research sample
divided into four groups. Group 1 is control, group of 2 was given 25% extract concentration, group of 3 w as given
50% extract concentration and group of 4 w as given 100% extract concentration of Musa paradisiaca var. sapientum
humps. Then all the groups were examined their bleeding time and clotting time. Results: A group with 100% extract of
Musa paradisiaca var. sapientum hump having the shortest bleeding time and clotting time. Conclusion: Musa
paradisiaca var. sapientum hump extract with concentration of 25%, 50% and 100% could shortening bleeding and
clotting time on mice.
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PENDAHULUAN

Ekstraksi gigi adalah salah satu tindakan

yang kadang-kadang dapat menimbulkan

komplikasi peri operative maupun post operative

terutama pada pasien dengan gangguan

perdarahan. Perdarahan merupakan suatu hal yang

wajar terjadi ketika ekstraksi, namun akan menjadi

sesuatu hal yang berbahaya jika perdarahanya ng

terjadi terlalu panjang dan dengan jumlah yang

banyak.1

Frekuensi terjadinya perdarahan post

ekstraksi pada ekstraksi gigi orang normal berkisar

10% - 15%.2Perdarahan yang tidak terkontrol pada

saat ekstraksi gigi akan menimbulkan beberapa

efek yaitu shockhipovolumik serta jika dibiarkan

terlalu lama maka luka akansulit sembuh dan

menjadi port de entre bakteri patogen yang bisa

berlanjut pada suatu infeksi .3

Salah satu tanaman herbal yang sudah

lamadigunakan untuk mempercepat penyembuhan

luka dan nyeri gigi oleh masyarakat desa Trunyan,
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Bali adalah batang pisang ambon.4Pada tanaman

pisang terdapat senyawa seperti saponin,

flavonoid, antrakuinon, dan tanin di bagian buah

dan getah, serta ditemukan senyawa lektin pada

batang pisang. Lektin berperan dalam stimulasi

mitosis sel yang berpengaruh dalam me mpercepat

penyembuhan luka dan penghentian

perdarahan.5Sedangkan tanin bersifat sebagai

astringent yang berfungsi untuk menghentikan

perdarahan pada luka.6

Menurut penelitian pendahuluan yang telah

dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil bahwa

ekstrak batang pohon pisang ambon dapat

menimbulkan efek mempercepat respon

hemostasis mencit pada kosentrasi 25%, 50% dan

100% pada pemberian selama 3 hari berturut -turut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian

eksperimental laboratoris rancangan penel itian post

test only control group design, dengan jumlah

sampel 24 ekor mencit jantan yang terbagi

kedalam 4 kelompok perlakuan. Kelompok

pertama adalah kelompok kontrol yang tidak

diberikan ekstrak batang pohon pisang ambon.

Kelompok kedua adalah kelompok  dengan

pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

25% selama 3 hari, kelompok ketiga adalah

kelompok dengan pemberian ekstrak batang pohon

pisang ambon 50% selama 3 hari, kelompok

keempat adalah kelompok dengan pemberian

ekstrak batang pohon pisang ambon  100% selama

3 hari berturut-turut, masing-masing akan diberi

perlakuan yang sama yaitu diperiksa bleeding time

dan clotting time dengan tahapan.

Pertama mencit dianastesi terlebih dahulu

menggunakan dietil ether dengan metode inhalasi

dengan cara memasukkan mencit ke sebuah ruang

dalam kotak kaca yang sebelumnya telah diberikan

dietil ether, kemudian ditunggu beberapa menit

hingga mencit mulai kehilangan kesadaran .7Setelah

dipastikan bahwa mencit telah teranastesi , ekor

mencit dipotong sepanjang 3 cm dari ujung ekor

kemudian darah yang keluar setelah pemotongan

diteteskan pada kertas serap.Stopwatch mulai

dijalankan bersamaan dengan terlihatnya darah

yang keluar dari ekor mencit yang telah

dipotong.Dengan sehelai kertas serap darah yang

menetes disentuhkan hingga terhisap olehkertas

serap.Kertas serap tidak boleh menyentuh

luka.dapat dilihat pada kertas serap yang tidak

menunjukkan adanya titik darah lagi.  Kemudian

stopwatch dihentikan ketika darah sudah tidak

dapat terhisap lagi oleh kertas serap kemudian

waktu dicatat.8

Tahap selanjutnya adalah memeriksaclotting

time masing-masing kelompokMencit yang telah

diukur bleeding time dipastikan masih dalam efek

anastesi, kemudian darah mencit diambil langsung

dari jantung karena dalam penentuan clotting time

dibutuhkan darah sebanyak 1cc dari masing -

masing mencit. Darah diambil dari jantung mencit

yang masih dalam keadaan teranastesi dengan

melakukan pembedahan menggunakan pisau

bedah, kemudian dilakukan pengambilan darah

sebanyak 1cc menggunakan syringe langsung dari

jantung. Mencit yang telah diambil darahnya, tidak

digunakan lagi karena dikorbankan.8

Stopwatch mulai dijalankan

bersamaandengan masuknya darah pada

syringe.Darah yang telah diambil kemudian

dimasukkan ke dalam tabung pengukur. Ukuran

tabung yang dipakai harus sama yaitu berdiameter

1cm dengan panjang 10 cm. 9Setelah itu tabung

tersebut di miringkan secara perlahan dan

ditegakkan kembali dengan interval 10 detik
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sampai darah dalam tabung tidak mengalir lagi

ketika dimiringkan sampai sudut kemiringan

90o.Stopwatch dihentikan ketika darah sudah tidak

mengalir walaupun tabung dimiringkan dengan

sudut 90o.9

HASIL

Hasil percobaan pengukuran bleeding time

pada seluruh kelompok.

Tabel 1. Bleeding time mencit

Kelompok

Perlakuan

Rata-rata dan simpangan

bakuBleeding Time (Waktu

Perdarahan) (x   SD) dalam

detik

1 149,5 a  33,2

2 75,16 b  23,18

3 53,17 c  7,96

4 35 d  8,53

Ket: Superscript berbeda pada tiap kelompok perlakuan
menunjukkan perbedaan waktu yang bermakna

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa

kelompok pemberian ekstrak batang pohon pisang

ambon kosentrasi 100% memiliki bleeding

timetercepat dibandingkan kelompok lainnya .

Hasil uji Anova one way dengan derajat

signifikansi 95% dan 99% menunjukkan bahwa

pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

kosentrasi 25%, 50%, dan 100%, berpengaruh

signifikan dalam menurunkan bleeding time  pada

mencit.

Dari analisis uji Duncan dengan taraf

signifikasi 95% didapatkan hasil bahwamasing-

masing kelompok perlakuan memiliki perbedaan

bleeding time (waktu perdarahan) yang bermakna.

Hasil percobaan pengukuran clotting time

pada seluruh kelompok

Tabel 2. Clotting time mencit

Kelompok

Perlakuan

Rata-rata dan simpangan baku

Clotting Time (Waktu Pembekuan

Darah) (x   SD) dalam detik

1 183, 33a  19,47

2 128b  25,84

3 94, 67c  17,09

4 86, 33c  13,15

Ket: Superscript berbeda pada tiap kelompok perlakuan
menunjukkan perbedaan waktu yang bermakna

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa

kelompok pemberian ekstrak batang pohon pisang

ambon kosentrasi 100% memiliki clotting time

terpendek dibandingkan kelompok lainnya .

Hasil uji Anova one way dengan derajat

signifikansi 95% dan 99% menunjukkan bahwa

pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

kosentrasi 25%, 50%, dan 100%, berpengaruh

signifikan dalam menurunkan clotting time pada

mencit.

Dari analisis uji Duncan dengan taraf

signifikasi 95% didapatkan hasil bahwa kelompok

perlakuan pertama (kontrol) memiliki perbedaan

clotting time (waktu pembekuan darah) yang

bermakna dengan kelompok perlakuan kedua

(pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

25%). Kelompok perlakuan kedua juga berbeda

bermakna dengan kelompok perlakuan ketiga

(pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

50%). Sedangkan kelompok perlakuan ketiga tidak

memiliki perbedaan clotting time (waktu

pembekuan darah) yang bermakna dengan

kelompok perlakuan keempat (pemberian ekstrak

batang pohon pisang ambon 100%)

PEMBAHASAN

Hasil dari percobaan yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa bleeding time (waktu

perdarahan) dan clotting time pada kelompok 1
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(kontrol) memiliki perbedaan yang bermakna jika

dibandingkan dengan kelompok perlakuan 2

(pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

25%), kelompok perlakuan 3 (pemberian ekstrak

batang pohon pisang ambon 50%) dan kelompok

perlakuan 4 (pemberian ekstrak batang pohon

pisang ambon 100%). Data tersebut menunjukkan

bahwa pemberian ekstrak batang pohon pisang

ambon dengan konsentrasi 25%, 50% dan 100%

dapat mempercepat proses bleeding time dan

clotting time pada mencit.

Kelompok perlakuan pertama membutuhkan

bleeding time (waktu perdarahan) yang paling lama

jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan

yang lain, hal ini dikarenakan pada kelompok

perlakuan pertama sebagai kelompok kontrol, tidak

diberikan ekstrak batang pohon pisang ambon

seperti yang dilakukan pada kelompok yang lain.

Batang pohon pisang ambon mengandung

berbagai senyawa aktif adalah lektin dan tanin. 10

Mekanisme lektin dalam mempercepat proses

hemostasis dapat dijelaskan melalui penjelasan

sebagai berikut. Setelah terjadi suatu cedera pada

pembuluh darah, maka trombosit yang pada

kondisi normal dalam keadaan diam, akan berubah

menjadi aktif dan bergerak menuju pembuluh

darah yang mengalami cedera untuk membentuk

sumbat trombosit pada fase awal. Peristiwa ini

dinamakan adesi trombosit, yaitu melekatnya

trombosit pada jaringan yang mengalami cedera .9

Adesi trombosit melibatkan suatu interaksi

antara glikoprotein membran trombosit dan

jaringan yang mengalami cedera dan bergantung

pada faktor protein plasma yang disebut von

Willebrand factor, yang memiliki hubungan yang

erat dan kompleks dengan faktor koagulas i

antihemofilia VIII plasma dan reseptor trombosit

yang disebut glikoprotein Ib  (Gp Ib) membran

trombosit.11

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya

dilakukan oleh Greenberg dan  Jamieson pada

tahun 2003, bahwa lektin dapat meningkatkan

sekresi Von willebrand factor (vWF)yang

merupakan suatu senyawa protein plasmayang

berfungsi untuk mengikat  reseptor membran

platelet, yaitu glikoprotein GpIb yang dilepaskan

oleh sel endotelial jika mengalami suatu cedera.

Kompleks Von willebrand factor dengan GPIb ini

akan meningkatkan adesi trombosit sehingga

sumbat trombosit pada fase awal akan lebih cepat

terbentuk.12

Adesi trombosit ini tidak cukup untuk dapat

menghentikan perdarahan  pada cedera vaskuler,

sehingga tubuh akan melanjutkan proses

hemostasisnya dengan peris tiwa yang disebut

agregrasi trombosit,  yaitu  melekatnya trombosit

satu dengan yang lainnya Tanin merupakan

senyawa aktif lain yang terkandung dalam batang

pohon pisang ambon yang berperan untuk

meningkatkan sekresi ADP (Adenosin Diposphate)

dalam  darah.6

Senyawa ADP (Adenosin Diposphate)

adalah suatu zat kimia vasoaktif yang dilepaskan

oleh tubuh ketika terjadi cedera vaskuler. 9 ADP

dan zat kimia lainnya termasuk serotonin

menyebabkan trombosit berubah bentuk menjadi

ireguler dan menjadi lengket satu sa ma lain.

Sehingga antara trombosit satu dengan lainnya

akan lebih mudah berikatan. Bertambahnya kadar

ADP dalam darah akan mengakibatkan agregrasi

trombosit tinggi sehingga sumbat trombosit

sebagai mekanisme hemostasis tubuh akan segera

terbentuk danakan mempercepat proses bleeding

time dalam penelitian ini ditunjukkan dengan lebih
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cepat berhentinya darah yang keluar dari ekor

mencit yang dipotong.

Ekstrak batang pohon pisang ambon

kosentrasi 100% diduga memiliki kandungan

senyawa aktif tanin dan  lektin yang lebih tinggi

dibandingkan dengan ekstrak batang pohon pisang

ambon kosentrasi 25% dan 50%. Tingginya

kandungan senyawa aktif tanin dan lektin ini dapat

meningkatkan aktifitas trombosit untuk

mengadakan adesi dan agregrasi trombosit ketika

terjadinya suatu cedera vaskuler. Hal ini sesuai

dengan hasil percobaan yang menunjukkan bahwa

kelompok mencit dengan pemberian ekstrak

batang pohon pisang ambon kosentrasi 100%

memiliki bleeding time (waktu perdarahan)

tercepat dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Percobaan pengukuran clotting time mencit

didapatkan hasil bahwa kelompok kontrol

memiliki clotting time (waktu pembekuan darah)

yang paling lama dibandingkan dengan kelompok

perlakuan 2, 3 dan 4.Hal ini dikarenakan pada

kelompok perlakuan pertama sebagai kelompok

kontrol, tidak diberikan ekstrak batang pohon

pisang ambon seperti yang dilakukan pada

kelompok yang lain.

Selain mempercepat proses bleeding time

pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

kosentrasi 25%, 50% dan 100% juga mempercepat

proses clotting time atau pembekuan darah pada

mencit. Pembekuan darah adalah kemampuan

darah berubah dari cair menjadi masa semi padat.

Setelah sumbat trombosit terbentuk, maka

dimulailah kaskade (rantai) pembekuan darah.

Proses ini berjalan melalui jalur pembeku an darah

ekstrinsik maupun intrinsik yang melibatkan 13

faktor pembekuan darah.13 Setelah proses tersebut

maka terbentuklah aktivator protrombin yang

bertugas untuk mengubah protrombin menjadi

trombin. Kemudian trombin akan mengubah

fibrinogen yang dapat larut menjadi benang-

benang polimer fibrin padat. 3 Benang-benang

fibrin inilah yang nantinya akan menjadi jaring -

jaring yang akan menangkap plasma, sel darah

dan trombosit untuk menjadi sebuah bekuan. 14

Aktifitas agregrasi trombosit yang tinggi

pada kelompok mencit dengan pemberian ekstrak

batang pohon pisang ambon karena pengaruh

senyawa aktif tanin dan lektin akan berbanding

lurus dengan meningkatnya clotting time pada

mencit. Benang-benang fibrin padat yang telah

terbentuk akan lebih banyak menjaring tro mbosit

yang melakukan agregrasi tinggi lebih banyak lagi.

Sehingga proses pembekuan darah akan lebih cepat

terjadi. Hasil pada penelitian ini sama dengan apa

yang telah dilaporkan oleh Bamideleyang meneliti

mengenai pengaruh ekstrak daun metanol

ageratum conyzoides terhadap respon hemostatik

pada mencit yang pada kesimpulannya menyatakan

bahwa penurunan bleeding time akan

megkompensasi terjadinya penurunan clotting time

pada mencit.15

Kelompok  perlakuan 3 (pemberian ekstrak

batang pohon pisang ambon 50%) t idak memiliki

perbedaan bermakna jika dibandingkan dengan

kelompok 4 (pemberian ekstrak 100%), namun

memiliki perbedaan bermakna dengan kelompok 1

dan 2.

Berdasarkan hipotesis sebelumnya yang

menyebutkan bahwa semakin tinggi kosentrasi

ekstrak batang pohon pisang ambon, maka

semakin tinggi aktivitas agregrasi trombosit yang

terjadi. Jika semakin banyak trombosit yang

melekat satu sama lain, maka benang-benang fibrin

yang telah terbentuk pada fase awal pembekuan

darah akan semakin banyak menjaring trombosi t

terebut dan pembekuan darah juga akan semakin
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cepat terjadi. Namun penurunan clotting time pada

kelompok pemberian ekstrak batang pisang ambon

100% tidak begitu berbeda bermakna dengan

kelompok pemberian ekstrak batang pohon pisang

ambon 50%. Walaupun memang kelompok

pemberian ekstrak batang pohon pisang ambon

kosentrasi 100% memiliki hasil clotting time yang

paling cepat dibandingkan dengan kelompok yang

lain, namun setelah dilakukan uji jarak Duncan

didapatkan hasil bahwa pemberian ekstrak batang

pohon pisang ambon kosentrasi 50% tidak berbeda

bermakna jika dibandingkan dengan kosentrasi

100%.

Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena

pengaruh dari faktor-faktor pembekuan darah yang

bekerja pada kaskade (rantai) pembekuan darah.

Sebelum terbentuknya benang fibrin yang nantinya

akan menangkap sel-sel darah dan plasma, terlebih

dahulu dimulai kaskade pembekuan darah yang

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor

diantaranya adalah 13 faktor intrinsik maupun

ekstrinsik pembekuan darah, seperti fibrinogen,

prothrombin, jaringan tromboplastin, ada pula

kalsium dan vitamin K yang juga berpengaruh

dalam kaskade pembekuan darah. 14 Pada penelitian

kali ini tidak dilakukan pengamatan pada faktor -

faktor pembekuan darah tersebut, sehingga diduga

perbedaan yang kurang signifikan antara kelompok

pemberian ekstrak kosentrasi 100% dengan

kosentrasi 50% dipengaruhi pula oleh adanya

faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan percobaan yang telah

dilakukan didapatkan hasil bahwa  hipotesis

penelitian telah terbukti yaitu pemberian ekstr ak

batang pohon pisang ambon  mempunyai

efekdalam mempercepat respon hemostasis pada

mencit yang ditandai dengan bertambah pendeknya

bleeding time dan clotting time pada mencit.

Adanya senyawa aktif tanin dan lektin yang

bekerja secara sinergis pada mencit  mengasilkan

suatu efek dalam mempercepat proses bleeding

time dan clotting time.

SIMPULAN

Ekstrak batang pohon pisang ambon ( Musa

paradisiaca var. sapientum )konsentrasi 25%, 50%

dan 100% dapat memperpendek bleeding time

(waktu perdarahan) dan clotting time (waktu

pembekuan darah) pada mencit.
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