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RINGKASAN 
AKTIVITAS ANTIOSTEOPOROSIS EKSTRAK ETANOL 96%  

DAUN DAUN GEDI MERAH (Abelmoschus manihot (L.) Medik) DAN 
KOMBINASI LATIHAN FISIK DALAM MENINGKATKAN 

KEPADATAN TULANG TRABEKULAR VERTEBRA MENCIT 
BETINA 
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Osteoporosis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

berkurangnya massa tulang dan terjadinya perubahan mikro-arsitektur 
jaringan tulang yang mengakibatkan meningkatnya kerapuhan tulang dan 
menurunnya kekuatan tulang, sehingga tulang memiliki kecenderungan 
mudah patah. 

Abelmoschus manihot (L.) Medik atau yang dikenal dengan nama 
daun gedi merah merupakan sayuran khas Sulawesi Utara yang biasa 
digunakan sebagai sayuran wajib untuk membuat bubur Manado. Penelitian 
terdahulu menunjukkan bahwa konsumsi harian serbuk simplisia daun 
Abelmoschus manihot (L.) Medik yang dicampur dalam makanan pada tikus 
yang telah diangkat ovariumnya dapat meningkatkan nilai BMC (Bone 

Mineral Content) dan BMD (Bone Mineral Density) dengan dosis optimal 
15% daun gedi merah. Sehingga tanaman ini dapat membantu mengurangi 
keropos tulang pada kondisi defisiensi estrogen dan dapat memberikan 
perlindungan terhadap osteoporosis. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek pemberian 
ekstrak etanol 96% daun gedi merah dalam meningkatkan kepadatan tulang 
trabekular vertebra. Hewan coba yang digunakan adalah mecit betina yang 
dibagi menjadi enam kelompok perlakuan yakni kelompok kontrol negatif 
yang diberi suspensi CMC Na, kelompok kontrol positif yang diberi 
alendronat, kelompok latihan fisik, kelompok uji 1 yang diberi ekstrak dosis 
24,88 mg/20 g BB mencit, kelompok uji 2 yang diberi ekstrak dosis 49,76 
mg/20 g BB mencit, dan kelompok uji 3 yang diberi ekstrak dosis 24,88 
mg/20 g BB mencit disertai dengan latihan fisik. Peningkatan kepadatan 
tulang diperoleh dari nilai volume tulang trabekular vertebra bagian toraks 
antara ruas ke X-XII pada mencit betina yang diukur secara mikroskopi 
dengan satuan persen (%). 

Data yang diperoleh dinyatakan dalam (mean ± SD) %. Hasil yang 
diperoleh pada kelompok kontrol negatif yaitu (16,1 ± 6,4) %, kelompok 
kontrol positif yakni (27,8 ± 7,3) %, kelompok latihan fisik dengan nilai (18,4 
± 5,3) %, kelompok uji 1 yaitu  (19,1 ± 6,6) %, kelompok uji 2 yakni  (22,7 
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± 3,6) %, dan kelompok uji 3 dengan nilai  (20,7 ± 5,2) %. Hasil penelitian 
tersebut dianalisis menggunakan ANOVA One-Way dan tidak menunjukkan 
adanya perbedaaan bermakna antara kelompok kontrol negatif, kelompok 
kontrol positif dan kelompok uji yang ditunjukkan oleh nilai p=0,073 
(p>0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik 
ekstrak etanol 96% daun gedi merah tidak menunjukkan adanya aktivitas 
dalam meningkatkan kepadatan tulang trabekular vertebra pada mencit betina 
yang mengalami osteoporosis oleh induksi deksametason. 
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