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RINGKASAN 
 

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL 90% DAUN 

Cassia spectabilis TERHADAP FUNGSI HEPAR MENCIT 

JANTAN TERINFEKSI Plasmodium berghei 

Malaria masih merupakan masalah yang sering terjadi di 

dunia. Bahkan telah dilaporkan kasus kematian, morbiditas dan 

resistensi akibat penyakit malaria ini yang semakin meningkat. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pencarian obat antimalaria baru untuk 

mengurangi kasus morbiditas dan resistensi yang terjadi dikalangan 

masyarakat. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tanaman C. spectabilis 

telah terbukti baik dari penggunaan secara tradisional maupun uji in 

vivo dan in vitro memiliki aktivitas sebagai antimalaria. Pada 

penderita malaria juga ditemukan kasus komplikasi pada berbagai 

organ termasuk hepar. Komplikasi pada hepar yang dapat 

disebabkan oleh parasit Plasmodium sp ini dapat berupa 

hepatomegali serta degenerasi sel hepatosit hingga terjadi nekrosis 

dan terjadi penurunan fungsi hepar. Hal ini dapat terjadi dari siklus 

malaria yang dapat masuk ke hepar sehingga menyebabkan 

kegagalan fungsi imun yang menyerang sel hepatosit dan sel darah 

merah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang 

antimalaria yang dapat mengurangi patofisiologi yang terjadi pada 

hepar tersebut. 

Penelitian ini dimulai dari melakukan pembuatan ekstrak 

kental daun C. spectabilis sebagai bahan uji, kemudian ekstrak 

kental ini disuspensikan dalam CMC Na 0,5% dan dibuat dalam 
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dosis 150mg/KgBB, 200mg/KgBB, dan klorokuin 100mg/KgBB. 

Serta dibuat larutan CMC Na 0.5% sebagai kontrol negatif. 

Kemudian, dilakukan pengamatan histopatologi hepar dan SGPT- 

SGOT dari 5 kelompok mencit yang diberi perlakuan yang berbeda 

yaitu kelompok yang diberi suspensi ekstrak daun C. spectabilis 

dengan dosis 150mg/KgBB, 200mg/KgBB dalam CMC Na 0.5%, 

CMC Na 0.5% (kontrol negatif), klorokuin 100mg/KgBB (kontrol 

positif), dan kelompok sehat yang tidak diberi ekstrak maupun 

diinfeksi dengan parasit. Setelah persen parasitemia pda mencit 

berkisar kurang lebih 1-5% maka mencit tersebut diberikan 

perlakuan sesuai kelompoknya selama 4 hari. Kemudian dilakukan 

pembuatan histopatologi hepar dan SGPT dan SGOT pada hari 

ketiga dengan pembedahan organ hepar. Dan diambil darahnya 

secara intrakardial, kemudian diambil serumnya untuk dilakukan 

pengecekan enzimatik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

kelompok dosis 200 mg/KgBB ekstrak daun C. spectabilis memiliki 

aktivitas perbaikan hepar lebih baik daripada kelompok dosis 

150mg/KgBB ekstrak daun C. spectabilis.  

Bila ditinjau dari nilai skoring kerusakan hepar, 

dibandingkan dengan kelompok sehat dan kontrol positif, dosis 200 

mg/KgBB ekstrak daun C. spectabilis memiliki hasil perbaikan yang 

tak berbeda secara bermakna. Sedangkan untuk kelompok kontrol 

negatif memberikan hasil yang paling rendah di antara semua 

kelompok perlakuan. Begitu pula bila ditinjau dari hasil SGOT-

SGPT kelompok dosis 200mg/KgBB ekstrak daun C. spectabilis 

diketahui menunjukkan nilai SGOT-SGPT yang lebih kecil dari 

kelompok 150mg/KgBB dan nilai SGOT-SGPT dosis ini hampir 
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sama dengan nilai SGOT-SGPT kelompok sehat dan kontrol positif. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 90% daun C. 

spectabilis dosis 200mg/KgBB memiliki aktivitas perbaikan pada 

patologi hepar mencit yang terinfeksi P. berghei yang tidak jauh 

berbeda dengan mencit sehat dan klorokuin. 
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