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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia mewarisi berbagai kekayaan leluhur 

yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Diantara 

warisan kekayaan itu ialah kekayaan tanaman dan pengetahuan 

tentang kasiat dari tanaman. Dua kekayaan tersebut apabila 

dikembangkan dan dimanfaatkan maka akan sangat berperan dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang masih relatif rendah. 

Berdasarkan data pada Lokakarya Nasional Tanaman obat Indonesia 

Kementrian Kehutanan RI 22 Juli 2010, Indonesia memiliki 75% 

kekayaan tumbuhan dunia yaitu 30.000 jenis tumbuhan. Diantara 

tumbuhan yang ada di alam Indonesia adalah tanaman yang memiliki 

khasiat obat.Jumlah tanaman obat ini pun cukup besar, yaitu 90% 

dari jumlah tumbuhan obat yang ada di Asia (Dephut, 2009). 

Sekitar 60% dari populasi dunia menggunakan obat-obatan 

tradisional yang berasal dari tanaman obat.Obat herbal mendapatkan 

momentum baik dalam negara-negara berkembang dan Negara-

negara maju karena berasal dari alam dan lebih sedikit efek samping 

(Jothi G dan Brindha P, 2014). 

Tanaman Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan 

tersebut adalah buah manggis (Garcinia mangostana L.) terutama 

kulit buahnya dan bawang putih (Allium sativum L.).Ekstrak 

perikarpium buah manggis (G. mangostana L.) sudah digunakan 

dalam pengobatan tradisonal dan telah diketahui manfaatnya. 

Berbagai penelitian menunjukkan, senyawa xanthone yang terdapat 

didalam perikarpium buah manggis (G. mangostana L.) memiliki 
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sifat sebagai antidiabetes, antikanker, antiperadangan, meningkatkan 

kekebalan tubuh, antibakteri, antifungi, pewarna alami dll. Xanthone 

didalam perikarpium buah manggis (G. mangostana L.) yang bersifat 

sebagai antidiabetes telah dibuktikan oleh seorang peneliti di Jepang, 

yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus percobaan 

dengan kasus diabetes mellitus tipe II. Xanthone dapat menetralkan 

radikal bebas dan mencegah kerusakan sel β pankreas akibat radikal 

bebas.Xanthone kulit manggis juga telah dibuktikan dengan 

menggunakan fraksi air kulit manggis dan telah diketahui memiliki 

aktivitas antidiabetes (Pasaribu et al., 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  

menunjukkan simplisia dan ekstrak etanol kulit buah manggis (G. 

mangostana L.) mengandung golongan senyawa alkaloida, 

flavonoida, glikosida, saponin, tanin dan steroid/triterpenoid. Ekstrak 

etanol kulit buah manggis pada dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB 

dan 200 mg/kg BB mempunyai efek terhadap penurunan kadar 

glukosa darah pada mencit jantan dengan metode uji toleransi 

glukosa (Pasaribu et al., 2012). 

Ekstrak bawang putih dengan dosis 350mg/kgBB dapat 

menurunkan kadar gula darah pada mencit diabetes (Khalid, 2011). 

Bawang putih mengandung alisin dan aliin yang memberikan efek 

antikolesterol (Latief, 2009).Ekstak bawang putih juga telah diuji 

pada tikus yang diinduksi Streptozotocin dan memberikan efek 

antidiabet serta penurunan lipid pada dosis 500 mg/ kg BB 

(Thomson, 2007). 

Zat-zat kimia yang terdapat pada bawang putih (A. sativum L.) 

adalah Allisin yang berperan memberi aroma pada bawang putih (A. 

sativum L.) sekaligus berperan ganda membunuh bakteri gram 
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positif maupun bakteri gram negatif karena mempunyai gugus asam 

amino para amino benzoat, Sedangkan Scordinin berupa senyawa 

kompleks thioglosida yang berfungsi sebagai antioksidan (Yuwono, 

1991). 

Bawang putih (A. sativum L.) digunakan untuk mengurangi 

kadar kolesterol dalam darah, mencegah serangan jantung, 

menstabilkan sistem pencernaan yang terganggu, meningkatkan daya 

tahan tubuh, mengobati nyeri sendi, menghambat penuaan sel otak, 

mengurangi gejala diabetes melitus, asma dan lain sebagainya. 

Sebagai obat luar digunakan untuk mengobati jerawat, bisul, sakit 

gigi, infeksi jamur pada kaki, infeksi telinga, mengobati panu, kadas, 

kurap dan lain sebagainya (Syamsiah dan Tajudin, 2003). 

Ekstrak kulit manggis (G. mangostana L.) dengan berbagai 

dosis dan  tidak menyebabkan kematian atau gejala toksik pada 

tikus. Tidak ada perilaku abnormal atau penampilan fisik antara 

hewan-hewan ini.Dalam semua kasus, kotoran mereka kering dan 

gelap. Pengukuran berat badan selama periode eksperimental seluruh 

tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara kelompok 

perlakuan dan kontrol dari jenis kelamin yang sama (Towatana et 

al.,2010). 

Keberadaan senyawa-senyawa seperti saponin, steroid, 

tanin, karbohidrat, alkaloid, kadenolida, flavonoid, antrakuinon dan 

glikosida sianogenik pada serbuk tanaman seperti bawang putih (A. 

sativum L.) sedang diteliti lebih jauh mengenai implikasi 

farmakologisnya (Mikail, 2010). 

Pada penelitian mengenai ekstrak bawang putih (A. sativum 

L.) terhadap kelinci pada dosis 2200 mg/kg mengakibatkan gejala 

toksik dengan ciri-ciri bulu menjadi rontok dan kusam setelah 4 jam, 
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kehilangan nafsu makan, kemudian menjadi aktif dan mendapatkan 

kembali nafsu makan dalam waktu 12 jam. Pada dosis 3200 mg/kg 

dan 4200 mg/kg dalam waktu 3 jam mata menjadi mengkilap, mata 

tertutup,  kehilangan nafsu makan, kelumpuhan parsial anggota 

badan kedepan. (Mikail,2010). 

Saat ini sedang dikembangkan produk obat campuran dari 

ekstrak perikarpium manggis dan bawang putih (A. sativum L.) 

sebagai obat tradisional.Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai toksisitas ekstrak perikarpium manggis (G. mangostana 

L.) dan bawang putih (A. sativum L.) sebagai jaminan keamanan dan 

melindungi masyarakat dari efek yang mungkin merugikan. 

Efek toksik obat-obatan sering terjadi di dalam hati, karena 

hati merupakan tempat utama untuk memetabolisme semua obat dan 

bahan bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Hati akan mengubah 

struktur obat yang lipofilik menjadi hidrofilik sehingga mudah 

dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau empedu (Setiawan et al, 

2007). Ekskresi melalui empedu memungkinkan terjadinya 

penimbunan xenobiotik di organ hati sehingga akan menimbulkan 

efek hepatotoksik (Donatus, 2001). 

Pemeriksaan adanya kerusakan hati dapat dilakukan melalui 

pemeriksaan patologi makroskopik, mikroskopik histologi, diagnosis 

terhadap hasil ekskresi, sekresi dari hepar dan diagnosis terhadap 

fungsi biokimia yang spesifik.Dari beberapa enzim yang digunakan 

untuk membantu diagnosis adanya kerusakan parenkim hati yang 

lebih sering digunakan adalah SGPT dan SGOT (Price and Wilson, 

2005). 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu: apakah campuran 

ekstrak perikarpium manggis (G.mangostana L.) dan ekstrak bawang 

putih (A. sativum L.) menunjukan efek hepatotoksik terhadap mencit. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui efek 

hepatotoksik campuran ekstrak perikarpium manggis (G. 

mangostana L.) dan ekstrak bawang putih (A. sativum L.) pada 

mencit. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan aktivitas enzim SGOT dan SGPT dari mencit 

jantan setelah diberikan campuran ekstrak kering perikarpium 

buah manggis (G. mangostana L.) dan ekstrak kering bawang 

putih (A. sativum L.) 

2. Menentukan  gambaran histopatologi dari hepar mencit  yang 

telah dipapar campuran ekstrak perikarpium manggis (G. 

mangostana L.) dan ekstrak bawang putih (A. sativum L.). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari data hasil penelitian mengenai hepatotoksik campuran 

ekstrak ekstrak perikarpium manggis (G. mangostana L.) dan ekstrak 

bawang putih (A. sativum L.) diharapkan memberikan manfaat 

untuk: 

1. Mengetahui efek hepatotoksik campuran ekstrak perikarpium 

manggis (G. mangostana L.) dan ekstrak bawang putih 
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(Allium sativum L.) dalam penggunaan sebagai obat 

tradisional. 

2. Menambah informasi dan sebagai data penunjang untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya dalam rangka 

pengembangan obat tradisional dari ekstrak perikarpium buah 

manggis (G. mangostana L.) dan ekstrak bawang putih (A. 

sativum L.). 
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