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ABSTRAK

Rosandi Himawan, G0005021, 2008 Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Teh 
Hijau  (Camellia sinensis) Terhadap Kadar SGPT Tikus Putih (Rattus novergicus)
Yang Diinduksi Isoniazid, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta.

Teh Hijau (Camellia Sinensis) mengandung senyawa polifenol yang 
dikenal sebagai catechin yang terdiri dari epicatechin, epicatechin-3-gallate, 
epigallocatechin, dan epigallocatechin-3-gallate. Berbagai penelitian 
membuktikan bahwa senyawa-senyawa tersebut berfungsi melindungi hati dari 
bahan-bahan radikal bebas dengan cara meningkatkan enzim gluthation-S-
transferase (GST) dan menetralkan radikal bebas. Dalam penelitian ini, digunakan 
Isoniazid sebagai model kerusakan sel hepar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya pengaruh pemberian ekstrak daun teh hijau terhadap kadar 
SGPT  tikus putih yang diinduksi isoniazid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental murni dengan pre and 
post test controlled groups designs. Hewan uji yang digunakan adalah 30 ekor 
tikus putih (Rattus novergicus) srtain Wistar dengan umur ± 3 bulan dan berat 
badan ± 200 gram. Tikus putih dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 
kelompok terdiri dari 6 ekor tikus putih. Kelompok I adalah kelompok kontrol 
negatif yang hanya diberi diet standar pellet ad libitum. Kelompok II adalah 
kelompok kontrol positif yang diberi diet standar dan diberi Isoniazid ( INH ) 
dengan dosis 30 mg/ 200gram BB. Kelompok III adalah kelompok Perlakuan I 
yang diberi perlakuan seperti kelompok kontrol positif ditambah ekstrak daun teh 
hijau dosis 20mg/ 200gram BB. Kelompok IV adalah kelompok perlakuan II, 
seperti kelompok kontrol positif ditambah ekstrak daun teh hihau dosis 40mg/ 
200gr BB. Kelompok V adalah kelompok perlakuan III, seperti kelompok kontrol 
positif ditambah ekstrak dauh teh hijau dosis 60mg/kg BB. Penelitian diadakan 
selama 21 hari, pada hari ke-4 diambil darah melalui sinus orbitalis kemudian
diukur kadar SGPT awal dan pada hari ke-21 diukur kadar SGPT akhir. Data yang 
diperoleh yaitu selisih kadar SGPT akhir dan awal diuji secara stastistik dengan 
uji One Way ANOVA dan dilanjutkan Post Hoc Test dengan metode Least 
Significant Difference/Fisher (LSD) dengan α=0.05, menggunakan program SPSS 
for Windows Release 15

Hasil penelitian menunjukkan antara kelompok K(-) dan kelompok K(+) 
didapatkan perbedaan rata-rata kadar SGPT secara bermakna p: 0,000 (p< 0,05). 
Kelompok K(-) dan kelompok P1 didapatkan perbedaan rata-rata kadar SGPT 
secara bermakna p: 0,000 (p< 0,05). Kelompok K(-) dan kelompok P2 didapatkan 
perbedaan rata-rata kadar SGPT secara tidak bermakna p: 0,272 (p< 0,05) 
Kelompok K(-) dan kelompok P3 didapatkan perbedaan rata-rata kadar SGPT 
secara bermakna p: 0,049 (p< 0,05).

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun teh hijau
dapat mempengaruhi kadar SGPT tikus putih yang diinduksi Isoniazid.

Kata kunci : Camellia sinensis, Isoniazid, SGPT
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ABSTRACT

Rosandi Himawan, G0005021, 2008. Effect Extract Green Leaf Tea at SGPT 
Rate White Rat Inducted by Isoniazid, Medical Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta.

Green tea (Camellia sinenses) contains polifenol agent which is noticed as 
catechin, its consist of epicatechin, epicatechin-3-gallate, epigallocatechin, and 
epigallocathecin-3-gallate. Many studies proved that these agents act as 
hepatoprotector from reactive oxygen species (ROS) by gluthation-S-transferase 
(GST) increasing and ROS neutralizing. Isoniazid as a liver damage model was 
used in these research. This damage could be detect by SGPT level measuring.
The purpose of this experiment is to know the effect of given extract green tea at 
SGPT rate in rat inducted by Isoniazid.

This in a pure experimental research with pre and posttest controlled 
groups design. These research used 30 white rat (Ratus novergicus) of Wistar 
strain within the age of 3 month and 200 gram of weigh. These rat divided in 5 
groups that consist of 6 rats for each. Group I was negative control group that 
gave pellet ad libitun standard dietary only. Group II was positive control group 
that gave standard dietary and isoniazid (INH) within 30 mg/200 gram body 
weight dosage. Group III was group I that acted as positive control group added 
with 20mg/200gram body weight dosage of green tea extract. Group IV was group 
II as positive control group added with 40 mg/200 gram body weight dosage of 
green tea extract. Group V was group III as positive control added with 60 mg/200 
gram body weight dosage of green tea extract. This research took 21 day, at fouth 
day blood was taken from sinus orbitalis, then early SGPT was measured and at 
he 21th day late SGPT was measured. One way Anova statistical analysis was 
used to analyze the range of early and late SGPT levels. Furthermore, this analysis 
was continued with Least Significant Different/Fisher (LSD) methode of Post Hoc 
Test within α=0.05 used SPSS for Windows Release 15.

The result deciphered that average SGPT levels between group K(-) and 
K(+) was distinguish statistically within p: 0.0000 (p,0.05). There was a 
differences of average SGPT levels in group k(-) and P1 that statistically proved 
within p: 0.000 (p<0.05). there was no statistically proved differences of average 
SGPT levels  within p: 0.272 (p<0.05). Beside this, there was a different of 
average SGPT levels that statistically proved within p: 0.049 (p<0.05).

It was concluded that giving green tea extract can act as hepatoprotector 
for white rat induced by isoniazid.

Keywords : Camellia sinensis, Isoniazid, SGPT
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuberkulosis (TB) merupakan infeksi yang disebabkan oleh  

Mycobacterium tuberculosis (kadang-kadang oleh M. bovis dan M. 

africanum). Organisme ini disebut juga sebagai basil tahan asam 

(Jawets,1998). Dalam perkembangannya, TB telah menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang penting di dunia ini. Laporan World Health Organization 

(WHO) tahun 2004 menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru TB pada 

tahun 2002. Menurut WHO, jumlah terbesar kasus TB  terjadi di Asia

Tenggara. Indonesia masih menempati urutan ke 3 di dunia untuk jumlah 

kasus TB setelah India dan Cina. Setiap tahun terdapat 250.000 kasus baru TB 

dan sekitar 140.000 kematian  akibat TB. Di Indonesia  TB adalah pembunuh 

nomor satu di antara penyakit menular dan merupakan penyebab kematian 

nomor tiga setelah penyakit jantung dan penyakit pernafasan akut pada 

seluruh kalangan usia (Amin dan Bahar, 2006).

Untuk pengobatan TB paru biasanya dipakai obat-obat seperti Isoniazid 

(INH), Rifampisin, Pirazinamid, Streptomisin, Ethambutol, dan lain-lain. 

Salah satu efek samping yang dapat ditimbulkan akibat pemberian obat Oral 

Anti Tuberkulosis (OAT) ini adalah gangguan fungsi hati, dari yang ringan 

sampai yang berat berupa nekrosis dan jaringan hati. Hampir semua OAT 

mempunyai efek hepatotoksik kecuali streptomisin (Arsyad, 1996).
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Menurut Jawetz (1998), INH merupakan obat yang hampir selalu 

digunakan dengan kombinasi OAT yang lain. Namun dapat pula diberikan 

sebagai terapi tunggal untuk profilaksis kepada pasien dengan Tes Mantoux 

positif tetapi hasil foto rontgen menunjukkan hasil yang normal (Weisiger, 

2007). Salah satu efek samping INH adalah hepatotoksik. Dalam 

biotransformasi obat, gugus hidrazid dari INH dikenal untuk membentuk 

seuatu konjugat N-asetil dalam suatu reaksi asetilasi yang dikatalis oleh enzim 

N-asetil transferase menjadi asetil-isoniazid.  Konjugat ini merupakan substrat 

untuk reaksi hidrolisa menjadi asam isonikotinat dan  Asetil hidrazin yang 

selanjutnya akan diubah oleh sitokrom P450 menjadi metabolit reaktif Mono-

Asetil-Hidrazin (MAH). MAH akan memacu asetilasi makromolekul dan 

berefek hepatotoksis (Correira,1994: Jussi, 2006).

Saat ini, pemanfaatan tanaman obat tradisional untuk terapi pencegahan 

dan pengobatan berbagai jenis penyakit semakin meluas. Hal ini dikarenakan 

harga  murah , mudah didapat dan selain itu karena berasal dari bahan alami 

maka mempunyai efek samping yang relatif lebih ringan daripada obat-obatan 

yang berasal dari bahan kimiawi. Salah satu tanaman tradisional yang marak 

diteliti akhir-akhir ini adalah teh hijau. Saat ini penelitian kedokteran modern 

menegaskan khasiat teh terutama teh hijau, salah satu khasiat dari teh hijau 

melindungi hati dari zat atau bahan yang dapat merusak sel hati seperti radikal 

bebas maupun obat-obat yang bersifat hepatotoksik ( Hutapea, 2001). 

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan untuk melihat efek 

hepatoprotektor teh hijau didapatkan hasil yang signifikan dimana tikus yang 
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dilindungi dengan teh hijau yang sebelumnya telah diinduksi dengan 

parasetamol atau Carbon Tetraklorida(CCl4) menunjukkan kenaikan kadar 

Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) yang lebih sedikit daripada 

yang tidak dilindungi oleh teh hijau . 

Tanaman teh di Indonesia yang berasal dari Camellia sinensis varietas 

assamica mempunyai kandungan katekin cukup tinggi dibandingkan tanaman 

teh dari negara lain. Teh hijau dibuat dengan cara menginaktivasi enzim 

oksidase/fenolase yang ada dalam pucuk daun teh segar (dari kebun teh), yaitu 

dengan cara pemanfaatan uap panas sehingga oksidasi terhadap katekin dapat 

dicegah (Andi Nur Alam Syah, 2006). Pada proses ini terjadi pelayuan 

terhadap daun teh, tetapi tidak ada perubahan kandungan polifenol dalam daun 

selama proses pelayuan teh hijau mengandung substansi yang mempunyai 

efek antioksidan, anti mutagenik dan anti karsinogenik karena kandungan 

polifenolnya yang dikenal sebagai katekin, yaitu epikatekin(EC), epikatekin -

3- gallat (ECG), epigallokatekin (EGC) dan epigallokatekin gallat (EGCG) 

(Budavari et al, 1996). Senyawa-senyawa tersebut diyakini berpotensi sebagai 

antioksidan yang mampu melindungi hati dari bahan-bahan radikal bebas 

dengan cara meningkatkan enzim Glutathion-S-Transferase (GST) dan 

menetralkan radikal bebas ( Silalahi, 2002).

Pada penelitian ini digunakan Isoniazid (INH) sebagai obat penginduksi 

kerusakan sel hepar karena biotransformasi INH menghasilkan Mono Asetil 

Hidrazin (MAH) yang merupakan zat hepatotoksis. MAH dapat dihambat oleh 

zat aktif dalam teh hijau yaitu katekin.
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Penelitian ini untuk membandingkan bagaimana pengaruh teh hijau 

terhadap kadar SGPT tikus putih dengan membandingkan hepar yang 

dilindungi dengan yang tidak oleh teh hijau.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh pemberian ekstrak daun teh hijau terhadap kadar 

SGPT  tikus putih yang diinduksi isoniazid?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian

ekstrak daun teh hijau terhadap kadar SGPT  tikus putih yang diinduksi 

isoniazid.

D. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk  

memberikan informasi kepada peneliti yang lain 

mengenai adanya pengaruh pemberian ekstrak daun  teh 

hijau terhadap kadar enzim SGPT tikus yang diinduksi 

Isoniazid

2. Manfaat aplikatif:    Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

tahap penelitian lebih lanjut pada hewan yang 

tingkatannya lebih tinggi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A Tinjauan Pustaka

1. Teh Hijau

Menurut Hutapea  (2001) tanaman teh Camellia sinensis 

O.K.Var.assamica (Mast) diklasifikasikan sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan biji) 

Sub divisi : Angiospermae (tumbuhan biji terbuka) 

Kelas : Dicotylledoneae (tumbuhan biji belah) 

Sub Kelas : Dialypetalae 

Ordo : Guttiferales (Clusiales)

Familia : Camelliaceae (Theaceae)

Genus : Camellia

Spesies : Camellia sinensis

Camellia sinensis merupakan tumbuhan teh yang daunnya sering 

digunakan untuk membuat minuman teh. Tanaman ini berasal dari Asia 

tenggara dan Selatan, namun sekarang telah dikembangkan di seluruh dunia, 

di daerah tropis maupun subtropis. Tanaman teh merupakan semak hijau atau 

pohon kecil yang biasanya dipanen saat tinggi tanaman belum mencapai dua 

meter. Bunganya berwarna putih kuning, berdiameter 2,5-4 cm dengan 7-8 

kelopak (Wikipedia, 2008).

5
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Hampir semua jenis teh ternyata berperan besar terhadap kebugaran dan 

kesehatan peminumnya. Para ahli yang meneliti daun teh sepakat, teh 

mengandung senyawa-senyawa bermanfaat seperti polifenol, theofilin, 

flavonoid / metixantin, tanin, vitamin C dan E, katekin, serta sejumlah mineral 

seperti Zink (Zn), Selenium (Se), Molibdineum(Mo), Magnesium(Mg)

(Suriawiria, 2002). Zat fitokimia ( anti oksidan seperti katekin pada teh hijau) 

juga berpengaruh dalam menurunkan kadar Low Density Lipoprotein (LDL) 

dan meningkatkan High Density Lipoprotein (HDL). LDL yang tinggi dalam 

darah merupakan faktor risiko terjadinya Penyakit Jantung Koroner  (PJK). 

LDL dapat menyebabkan penimbunan lemak di pembuluh darah sehingga 

dapat terjadi aterosklerosis.  Sehingga mengkonsumsi teh hijau pada manusia 

dapat menurunkan risiko terjadinya  PJK ( Rehrah et al.,2004).

Teh memang dapat memberikan manfaat bagi para peminumnya, tetapi 

ada juga beberapa orang tertentu yang dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi 

teh terlalu banyak karena bisa menjadi bumerang bagi kesehatannya (Antz, 

2006)

Tabel 2.1  Efek samping teh

Kontra 

Indikasi
Mekanisme

Ginjal 
terganggu

Pasien yang fungsi ginjalnya tidak baik dan tak dapat 
menahan kencing atau inkontinensia karena teh berfungsi 
melancarkan pembuangan air kemih. 
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Wanita 
hamil

Zat tanin dalam teh dapat bersenyawa dengan zat besi dalam 
makanan menjadi semacam komponen yang tidak diserap oleh 
tubuh sehingga dapat menyebabkan anemia dan kekurangan 
zat besi pada wanita hamil, maupun pada janin yang 
dikandungnya.

Ibu 
menyusui

Salah satu zat dalam teh (kafein) dapat mempengaruhi 
pengeluaran Air Susu Ibu (ASI), sehingga ASI menjadi 
berkurang, selain itu kafein juga bisa masuk ke dalam tubuh 
bayi melalui ASI yang dapat mengakibatkan usus bayi 
menjadi kejang, sehingga bayi akan menangis tak henti-
hentinya.

Demam

Untuk orang yang sedang menderita demam, minum teh 
bukannya dapat menurunkan suhu badannya tetapi justru akan 
meningkatkan suhu tubuhnya. Hal ini dikarenakan theophyline
yang terkandung dalam teh dapat meninggikan suhu badan, 
bahkan membuat fungsi obat penurun suhu badan menjadi 
hilang atau berkurang.

Insomnia
Hal ini disebabkan kandungan kafein dalam teh dapat 
mengakibatkan merangsang sistem saraf dan menaikkan 
metabolisme dasar, sehingga akan membuat semakin sulit 
tidur dan merasa gelisah.

Anemia

Zat besi dalam makanan memasuki saluran pencernaan dalam 
bentuk feros hidrosida koloid. Zat besi dalam bentuk koloid 
ini tidak dapat diserap tubuh secara langsung. Ia harus melalui 
peran getah lambung barulah dapat diserap melalui tubuh.
Asam tanat dalam teh sangat mudah bersenyawa dengan zat 
besi dan membentuk asam tanat feros larut yang merintangi 
penyerapan zat besi. Bila tubuh orang yang kurang darah 
kekurangan zat besi bisa menyebabkan terjadinya anemia 
defisiensi besi.

Sembelit

Asam tanat dalam teh mempunyai peran astringen, yaitu 
melemahkan kontraksi otot saluran usus. Bila mereka nekat 
minum teh kental maka penyakitnya akan semakin bertambah 
parah
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Tekanan 
darah tinggi 

dan 
penyakit 
jantung

Kafein dalam teh bisa merangsang saraf dan menaikkan 
tekanan darah. Bila mereka tetap minum teh maka jantungnya 
akan berdetak lebih cepat, merasa sangat gelisah bahkan 
mengalami aritmia atau tidak adanya irama jantung.

Dalam pembagiannya, teh dapat dibedakan dalam tiga kategori utama 

berdasarkan pengolahannya, yaitu teh hijau (tidak mengalami fermentasi), teh 

oolong (semi fermentasi) dan teh hitam (fermentasi penuh). Ketiga jenis teh 

ini berasal dari tanaman yang sama yakni Camellia sinensis, namun ada 

perbedaan yang cukup berarti dalam kandungan polifenolnya karena 

perbedaan cara pengolahan. Teh hijau dibuat melalui inaktivasi enzim 

polifenol oksidasenya di dalam daun teh segar. Metode inaktivasi enzim 

polifenol oksidase teh hijau dapat dilakukan melalui pemanasan (udara panas) 

dan penguapan (steam/uap air). Kedua metode itu berguna untuk mencegah 

terjadinya oksidasi enzimatis katekin (Andi Nur Alam Syah ,2006).  Teh hijau 

mengandung 30-40% cairan ekstrak polifenol. Sementara teh hitam hanya 

mengandung 3-10% (Bruno et al.,2008). 

Untuk mendapatkan teh hijau dari daun teh segar, ternyata harus melalui 

beberapa proses, antara lain :

1. Proses Pelayuan

a. Setelah penerimaan pucuk dari kebun, daun teh ditebar & diaduk-

aduk untuk mengurangi kandungan air yang terbawa pada daun. 

b. Setelah itu daun teh dilayukan dengan melewatkan daun tersebut 

pada silinder panas ± sekitar 5 menit (sistem panning) atau 

dilewatkan beberapa saat pada uap panas bertekanan tinggi (sistem 
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steaming), proses pelayuan ini bertujuan untuk mematikan aktivitas 

enzim sehingga akan menghambat timbulnya proses fermentasi.

c. Menurunkan kadar air menjadi sekitar 60 - 70 %.

2. Proses Pendinginan

Bertujuan untuk mendinginkan daun setelah melalui proses pelayuan.

3. Proses Penggulungan Daun

a. Bertujuan untuk memecah sel-sel daun sehingga teh yang dihasilkan 

akan mempunyai rasa yang lebih sepet.

b. Proses ini hampir sama dengan proses penggilingan pada proses 

pembuatan teh hitam, tetapi untuk proses pembuatan teh hijau daun 

yang dihasilkan sedapat mungkin tidak remuk / hanya tergulung, dan 

mempunyai rasa yang lebih sepet. Proses penggulungan berkisar 

antara 15 - 30 menit.

4. Proses Pengeringan

a. Proses pengeringan yang pertama dilakukan adalah dengan 

menggunakan ECP drier, kemudian setelah itu langsung dilanjutkan 

dengan pengeringan menggunakan rotary drier.

b. Proses pengeringan pertama akan menurunkan kadar air menjadi 30 

- 35 %, dan akan memperpekat cairan sel. Proses ini dilakukan pada 

suhu sekitar 110° - 135° C selama ± 30 menit.

c. Proses  pengeringan kedua akan memperbaiki bentuk gulungan 

daun, suhu yang dipergunakan berkisar antara 70° - 95° C dengan 

waktu sekitar 60 - 90 menit.
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d. Produk teh hijau yang dihasilkan mempunyai kadar air 4 - 6 %.

5. Proses Sortasi

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan teh hijau dengan berbagai 

kualitas mutu :

a. Peko (daun pucuk).

b. Jikeng (daun bawah / tua).

c. Bubuk / kempring (remukan daun).

d. Tulang (Andi Nur Alam Syah,2006).

Teh hijau mempunyai kadar polifenol yang tinggi. Polifenol merupakan 

bentuk dari bioflavonoid dengan beberapa grup fenol. Polifenol dalam teh 

hijau adalah katekin.  Senyawa polifenol dapat berperan sebagai penangkap 

radikal bebas hidroksil (OH) sehingga tidak mengoksidasi lemak, protein dan 

DNA dalam sel. Kemampuan polifenol menangkap radikal bebas, 100 kali 

lebih efektif dibandingkan vitamin C dan 25 kali lebih efektif dari vitamin E

(Silalahi, 2002).   

Katekin merupakan senyawa yang paling dominan dalam polifenol.

Katekin adalah senyawa yang larut dalam air, tidak berwarna dan memberikan 

rasa pahit terdiri dari epikatekin(EC), epikatekin-3-gallat (ECG), 

epigallokatekin (EGC) , dan epigallokatekin gallat (EGCG) (Silalahi 2002). 

Dari keempat senyawa EGCG merupakan antioksidan yang paling banyak dan  

mempunyai efek antioksidan terkuat .  EGCG dapat melindungi sel hepar dari 

kerusakan dengan mengurangi perlemakan hepar, berperan sebagai 
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antioksidan dan menstimulasi produksi dari antioksidan seperti Gluthation-S-

transferase (Ryan, 2005).

Gluthation-S-transferase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi 

konjugasi glutation dari beberapa toxic electrophilic xenobiotics yang potensial. 

Enzim ini banyak terdapat di sitosol hepar dan dalam jumlah yang lebih sedikit 

di jaringan lain. Toxic electrophilic xenobiotic tersebut harus dikonjugasi, sebab 

bila tidak maka zat-zat ini akan bebas dan berikatan secara kovalen dengan 

DNA, RNA, atau protein-protein sel yang akan menyebabkan kerusakan serius 

pada sel ( Murray et al., 2003).

Pemberian ekstrak daun teh hijau dapat menurunkan kadar SGOT/SGPT 

yang merupakan indikator adanya kerusakan sel hepar. Mekanisme penurunan 

SGPT didasarkan pada perannya sebagai hepatoprotektor dan aksi 

menstabilisasi membran. Menurut Bruno et al ( 2008), pemberian ekstrak daun 

Komponen Kadar katekin(% berat kering)

Katekin 1-2

Epikatekin 1-3

Epikatekin galat 3-6

Gallokatekin 1-3

Epigallokatekin 3-6

Epigallokatekin galat 7-13

   Tabel 2.2  Komponen utama katekin pada daun teh segar
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teh hijau dapat menurunkan kadar SGOT/ SGPT secara bermakna sebanyak 22-

33% dan  30-41%

2. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses penyarian dengan penarikan zat berkhasiat 

atau kandungan dari bahan baku obat baik yang berasal dari tanaman obat 

maupun dari hewan dengan menggunakan pelarut yang sesuai dimana zat 

yang diinginkan dapat larut dalam pelarut tersebut. Dengan dilakukan proses 

ekstraksi maka akan diperoleh sari / hasil ekstrak yang mengandung zat aktif 

berkhasiat obat tanpa adanya zat yang tidak diinginkan dan ampas dari bahan 

baku obat tersebut. Tahapan proses ekstraksi : bahan baku herbal –

penghalusan ukuran serbuk bahan – penambahan bahan pelarut yang sesuai 

dan proses ekstraksi (maserasi/perkolasi/digestive) – hasil ekstrak cair –

proses destilasi – ekstrak kental/ liquid kental (Asimas, 2007).

Ekstrak dapat berupa sediaan kental, sediaan kering atau cair yang dibuat 

dengan mengambil simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, 

diluar pengaruh cahaya matahari langsung. Sebagai cairan penyaring 

digunakan air, eter, campuran etanol dan air. Pembuatan sediaan ekstrak 

dimaksudkan agar zat berkhasiat dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang 

mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan mengatur dosisnya. 

Dalam sediaan ekstrak dapat distandardisasikan kadar zat berkhasiat 

sedangkan kadar zat berkhasiat dalam simplisia sukar didapat yang sama          

( Moh Anief, 2003).
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Pada penelitian ini dipilih metode ekstraksi dengan sokletasi. Pada metode 

sokletasi ini bahan yang akan diekstraksi berada pada sebuah kantung 

ekstraksi (kertas, karton, dan sebagainya). Di dalam sebuah alat ekstraksi dari 

gelas yang bekerja kontinu (perkolator). Wadah gelas yang mengandung 

kantung diletakkan di antara labu suling dan suatu aliran balik dan 

dihubungkan dengan melalui pipa pipet. Labu tersebut berisi pelarut, yang 

menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet, dia 

berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang diekstraksi dan 

membawa keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah 

gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam 

labu, dengan demikian zat yang terekstraksi tetimbun melalui penguapan 

kontinu dari bahan pelarut murni.

Cairan pengekstraksi yang digunakan adalah alkohol 70%. Hal ini 

dikarenakan banyak tumbuhan yang larut alcohol. Keuntungan lainnya adalah 

alkohol tidak menyebabkan pembengkakan sel dan memperbaiki stabilitas 

bahan obat terlarut, sehingga sangat sering dihasilkan suatu bahan aktif yang 

optimal, dimana bahan pengotor hanya dalam skala kecil turut dalam cairan 

pengekstraksi ( Voight, 1994).

3. Isoniazid (INH)

Isoniazid yang juga disebut isonicotinyl hydrazine atau INH adalah obat 

anti TBC  garis pertama yang digunakan sejak 1952 dalam pengobatan dan 

pencegahan tuberkulosis. INH bisa diberikan sebagai terapi tunggal untuk 

profilaksis kepada pasien yang mengalami perubahan dalam Protein Purified 
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Derivated (PPD) yang menunjukkan hasil rontgen yang normal maupun  

sebagai kombinasi dengan OAT yang lain (Weisiger,2007).

Obat ini berupa molekul sederhana yang kecil dengan Berat Molekul (BM) 

137 dan mudah larut dalam air. INH mudah diabsorbsi baik pada pemberian 

peroral atau parenteral. Pemberian dosis biasa (5mg/kgBB/hari) menghasilkan 

konsentrasi puncak plasma 3-5 µg/ml dalam 1-2 jam. INH berdifusi segera ke 

dalam seluruh cairan tubuh dan jaringan. Konsentrasi di susunan saraf pusat 

dan cairan serebrospinal lebih kurang 1/5 dari kadar plasma (Jawetz, 1998). 

Aktivitas antimikroba secara invitro, INH menghambat kebanyakan basil 

tuberkel pada konsentrasi 0,2µg/ml atau kurang dan bersifat bakterisidal untuk 

basil tuberkel yang tumbuh secara aktif, namun bersifat bakteriostatik untuk 

yang tumbuh lambat (Zubaidi, 2003). Konsentrasi rata-rata INH aktif dalam 

plasma dari aselitator cepat ±1/3-1/2 dari konsentrasi rata-rata asetilator 

lambat. Waktu paruh rata-rata INH pada asetilator cepat kurang dari 1-1/2 

jam, sedangkan pada asetilator lambat yaitu 3 jam (Jawets,1998). Pada 

asetilator cepat, lebih dari 90% dari obat diekskresikan sebagai asetil-

isoniazid, sedangkan pada asetilator lambat, 67% dari obat diekskresikan 

sebagai asetil-isoniazid dan dalam presentase yang lebih besar diekskresikan 

dalam bentuk obat asal yang tidak berubah  atau parent drug (Jussi, 2006).

Mekanisme kerja INH adalah menghambat cell-wall biosynthesis 

pathway. Efek utama INH ialah menghambat biosintesis asam mikolat 

(mycolic acid) yang merupakan unsur penting dinding sel mikobakterium.

(Zubaidi, 2003). INH adalah sebuah prodrug dan harus diaktifkan oleh enzim 
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katalase bakteri yang disebut katalase-peroksidase enzim katG menjadi bentuk 

isonicotinic acyl anion atau radikal. Bentuk ini kemudian akan bereaksi 

dengan NADH radikal atau anion menjadi bentuk komplek isonicotinic acyl-

NADH. Komplek ini akan terikat kuat pada ketonylreductase yang dikenal 

sebagai InhA dan mencegah terbentuknya substrat enoyl-AcpM yang akan 

mencegah terbentuknya asam mikolat( Jawets, 1998; Wikipedia 2008).

         Efek samping dari INH dapat berupa reaksi alergi dan toksisitas 

langsung. Reaksi alergi dapat berupa demam dan kulit kemerahan. Toksisitas 

langsung yang paling sering terjadi pada sistem saraf pusat dan perifer. Hal ini 

disebabkan adanya defisiensi piridoksin karena merupakan hasil kompetisi 

INH dengan piridoksal fosfat terhadap enzim apotriptofanase. ( Jawets, 1998).

INH juga berkaitan dengan hepatotoksisitas. INH mempunyai efek 

langsung atau melalui produksi kompleks enzim-obat yang berakibat disfungsi 

sel, disfungsi membran, respons sitotoksik sel T. Jenis reaksi yang terjadi 

adalah hepatoselular (Bayupurnama,2006). Kerusakan hati disebabkan karena 

metabolit  toksik, yaitu pertama-tama INH mengalami asetilasi menjadi asetil-

isoniazid oleh enzim N-asetil transferase (NAT). Asetyl-isoniazid 

dimetabolisme menjadi acetyl hydrazine dan isonicotinic acid. Isonicotinic 

acid dikonjugasi oleh glisin, Asetilhidrazin dimetabolisme lebih lanjut 

menjadi diasetilhidrazin dan diubah oleh sitokrom P450 menjadi metabolit 

reaktif Mono-asetil Hidrazin(MAH). Metabolit reaktif MAH merupakan 

radikal bebas dan bersifat toksik. Pada tikus, scavenger radikal bebas terkait 

thiols dan antioksidan gluthation peroksidase serta aktivitas katalase 
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dihilangkan oleh INH. MAH selanjutnya akan memacu asetilasi 

makromolekul dan berefek hepatotoksis (Troy et al, 1999; Jussi, 2006). 

Beberapa kasus dari hepatotoksisitas INH tidak begitu berat dan 

asimptomatik dengan kenaikan kadar enzim SGOT/SGPT tidak lebih dari 3x 

kadar normalnya dan  umumnya bisa diatasi meskipun terapi dengan INH 

diteruskan. Namun, sebagian kecil dari pasien yang diberi terapi dengan INH 

mengalami hepatitis. Hepatitis timbul setelah 3-4 bulan mendapat INH yang 

mungkin berkembang menjadi gagal hepar jika obat  tidak segera dihentikan.

(Weisiger, 2007).

4.   Hepar

Hati adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2-1,8 kg atau 

kurang lebih 2,5% berat badan orang dewasa dan merupakan pusat 

metabolisme tubuh dengan fungsi sangat kompleks yang menempati sebagian 

besar kuadran kanan atas abdomen (Amirudin,2006). Fungsi hati dapat dilihat 

sebagai organ keseluruhannya, dan dapat dilihat dari sel-sel dalam hati (Hadi, 

1995).

Fungsi hati sebagai organ keseluruhan di antaranya ialah :

1. Ikut mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit karena semua 

cairan dan garam akan melewati hati sebelum ke jaringan 

ekstraseluler lainnya.
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2. Hati bersifat sebagai spons akan ikut mengatur volume darah, 

misalnya pada dekompensasio kordis kanan maka hati akan 

membesar.

3. Sebagai alat saringan (filter)

Semua makanan dan berbagai substansia yang telah diserap oleh 

intestin akan melalui hati melalui sistema portal.

Fungsi dari sel-sel hati :

1. Fungsi sel epitel di antaranya ialah :

a. Sebagai pusat metabolisme di antaranya metabolisme hidrat arang, 

protein, lemak, dan empedu.

b. Sebagai alat penyimpan vitamin dan bahan makanan hasil 

metabolisme.

c. Sebagai alat sekresi untuk keperluan badan kita : diantaranya akan 

mengeluarkan glukosa, protein, faktor koagulasi, enzim, empedu

d. Proses detoksifikasi

Detoksifikasi terhadap obat-obatan biasanya berbentuk oksidasi. 

Obat-obatan pada umumnya diubah menjadi suatu zat yang dapat 

larut dalam air dan dikeluarkan melalui urine. 

2.  Fungsi sel Kupfer sebagai sel endotel mempunyai fungsi sebagai sistem  

retikuloendotelial

a. Sel ini akan menguraikan Hb menjadi bilirubin

b. Membentuk α-globulin dan imun bodies
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c. Sebagai alat fagositosis terhadap bakteri dan elemen korpuskuler 

atau makromolekuler

Hati juga terlibat dalam metabolisme zat-zat xenobiotik ( senyawa asing 

bagi tubuh seperti obat-obatan, senyawa karsinogen kimia, insektisida, sll) 

dalam tubuh. Senyawa ini mengalami metabolisme di hati melalui hidroksilasi 

yang dikatalis sitokrom P450 sehingga menjadi metabolit reaktif. Zat yang 

dihidroksilasi ini selanjutnya mengalami konjugasi menjadi metabolit polar 

non toksik oleh enzim gluthation ( Murray et al, 2003) 

Berbeda dengan organ padat lainnya, hati orang dewasa tetap mempunyai 

kemampuan untuk beregenerasi. Ketika kemampuan hepatosit untuk 

beregenerasi sudah terbatas, maka sekelompok sel pluripotensial oval yang 

berasal dari ductulus-ductulus empedu akan berproliferasi sehingga terbentuk 

kembali sel-sel hepatosit dan sel-sel bilier yang tetap mempunyai kemampuan 

untuk beregenerasi. Kemampuan hati untuk beregenerasi setelah perlukaan 

jaringan atau reseksi bedah sangat mencengangkan. Dari penelitian pada 

model binatang ditemukan bahwa hepatosit tunggal dari tikus dapat 

mengalami pembelahan hingga ± 34 kali atau memproduksi jumlah sel yang 

mencukupi sel-sel untuk membentuk 50 hati tikus (Amirudin,2006).

Hepar sendiri mampu mensekresikan enzim-enzim transaminase di saat 

sel-selnya mengalami gangguan. Kadar transaminase yang tinggi biasanya 

menunjukkan kelainan dan nekrosis hati. Serum transaminase merupakan 

indikator yang peka pada kerusakan sel-sel hati (Amirudin, 2006). Enzim-

enzim itu adalah : 
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1. SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase /aspartat 

transaminase). Dapat dijumpai juga di jantung, otot skelet, dan ginjal. 

Bila jaringan tersebut mengalami kerusakan yang akut, kadarnya 

dalam serum meningkat. Diduga hal ini disebabkan karena bebasnya 

enzim intraseluler dari sel-sel yang rusak ke dalam sirkulasi. Kadar 

yang sangat meningkat terdapat pada hepatoseluler nekrosis atau 

myocardial infarction (Hadi,1995). SGOT berada dalam sel parenkim 

hati. SGOT meningkat pada kerusakan hati akut, tetapi juga terdapat 

dalam sel darah merah dan otot skelet. Oleh karena itu, tidak spesifik 

untuk hati. SGOT berfungsi untuk mengubah aspartat dan α-

ketoglutarat menjadi oxaloasetat dan glutamat. Terdapat 2 isoenzim, 

yaitu GOT 1 merupakan isoenzim sitosol yang terutama berada dalam 

se darah merah dan jantung. Kemudian GOT 2 merupakan isoenzim 

mitokondria yang predominan dalam sel hati. (Wikipedia, 2008). 

Kadar normal SGOT 5-17 IU/100cc ( Hadi, 1995).

2. SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase/Alanin transaminase). 

Dijumpai dalam hati, sedang dalam jantung dan otot-otot skelet 

agak kurang jika dibandingkan dengan SGOT. Kadarnya dalam serum 

meningkat lebih banyak daripada SGOT pada kerusakan hati. SGPT

adalah enzim yang terutama berada dalam sel hati. Ketika sel hati 

mengalami kerusakan, enzim tersebut berada dalam darah, sehingga 

dapat diukur kadarnya. SGPT berfungsi untuk mengkatalis 
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pemindahan amino dari alanin ke α-ketoglutarat. Produk dari reaksi 

transaminase reversibel adalah piruvat dan glutamat (Wikipedia,2008). 

Kenaikan kadar serum transaminase tersebut akibat adanya 

kerusakan sel-sel hati oleh karena virus, obat-obatan, atau toksin yang 

menyebabkan hepatitis, karsinoma metastatik, kegagalan jantung dan 

penyakit hati granulomatous dan yang disebabkan oleh alkohol. 

Kenaikan kembali atau bertahannya enzim transaminase yang tinggi 

menunjukkan berkembangnya kelainan dan nekrosis hati (Amirudin, 

2006)

Kadar SGPT merupakan ukuran nekrosis hepatoseluler yang 

paling spesifik dan banyak digunakan. Pada seseorang dengan zat gizi 

dan simpanan enzim intraselnya baik, kerusakan 1% sel hati akan 

meningkatkan kadarnya dalam serum (Sodeman,1995). Pada 

kerusakan hati akut, peningkatan SGPT lebih besar daripada SGOT 

sehingga SGPT bisa dipakai sebagai indikator untuk melihat kerusakan 

sel. Kadar SGPT juga lebih sensitif dan spesifik daripada kadar SGOT 

dalam mendeteksi penyakit hati (Wikipedia,2008). Kadar normal 

SGPT 4-13  IU/100cc (Hadi,1995).
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B. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

   : mengandung        : berfungsi

   : diubah                                                                           : menyebabkan

               : idem dengan metabolisme INH di sebelahnya

C. Hipotesis

Ada pengaruh pemberian ekstrak daun teh hijau terhadap kadar SGPT 

tikus putih yang diinduksi INH

Ekstrak Daun Teh 
Hijau

Polifenol

EC,EGC,ECG,EGCG
(Antioksidan)

Menetralisir 
Radikal
Bebas

Memperbaiki 
Kerusakan Sel Hati

INH

+
Asetil-isoniazid

Mono-
Asetilhidrazin

(MAH)
Radikal bebas

Asetilasi 
makromolekul

Kerusakan Sel Hati Kerusakan Sel Hati

SGPT meningkat SGPT meningkat  

Bandingkan

Meningkatkan 
Aktivitas 

Gluthation-S-
Transferase

N-asetil-transferase

Sitokrom P450
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian:

      Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik eksperimental murni 

(laboratorium).

B. Lokasi Penelitian:

      Penelitian dilakukan di Laboratorium Universitas Setia Budi Surakarta

C. Subjek Penelitian:

   1. Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan, strain Wistar, berumur kira-kira 

3 bulan dengan berat kurang lebih 200 gram.

2. Banyaknya sampel 30 ekor.

3   Besar sampel tiap kelompok dihitung dengan rumus Federer, dimana (t) 

adalah jumlah ulangan untuk tiap perlakuan dan (n) adalah jumlah 

perlakuan. 

(n-1)(t-1) > 15

(5-1)(t-1) > 15

4t > 19

t > 4.75 (=5)

D. Teknik Sampling:

Pengambilan sampel sebanyak 30 ekor, dilakukan secara purposive  

sampling yaitu ciri-ciri dan jumlah sampel yang diambil ditetapkan atau 

ditentukan dahulu. Kemudian pengelompokan tiap kelompok dilakukan 

secara random.

22
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E.  Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode “Pre and post test controlled

groups design”. Disini kelompok kontrol dipakai sebagai pembanding.

Diet standar +

INH 37,8mg

Populasi tikus putih

30 ekor tikus putih

Purposive sampling

Kelompok
Kontrol 
negatif

Kelompok
Perlakuan

I

Random

Kelompok
Perlakuan

II

Kelompok
Perlakuan

III

Kelompok
Kontrol
positif

SGPT
 K(-)awal

1

SGPT 
PI awal

SGPT
PII awal

SGPT 
PIII awal

SGPT 
K(+) awal

Diet standar Diet standar +

INH 37,8mg +

Ekstrak daun 

teh hijau20mg 

Diet standar +

INH 37,8mg +

Ekstrak daun 

teh hijau40mg 

Diet standar +

INH 37,8mg +

Ekstrak daun 

teh hijau60mg 

SGPT
 K(-) akhir

SGPT
P I akhir

SGPT
P II akhir

SGPT
P III akhir

SGPT
K(+)akhir

Perubahan kadar SGPT sebelum dan sesudah tiap kelompok 
dibandingkan dengan uji ANOVA one way dilanjutkan 

dengan Post Hoc Test

Hari 4

Hari 21
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F.  Identifikasi Variabel Penelitian: 

1. Variabel bebas

Pemberian ekstrak daun teh hijau

2.   Variabel terikat

Kadar SGPT  hepar tikus.

3.   Variabel luar terkendali

Variabel luar terkendali terdiri dari makanan dan minuman, galur tikus 

putih, umur, jenis kelamin, berat badan, dan suhu udara.

         4.  Variabel luar tak terkendali

Variabel luar tak terkendali terdiri dari kondisi psikologis tikus , efek 

toksik dan hipersensitivitas, daya regenerasi sel hepar dan imunitas.

G.  Definisi Operasional Variabel

1. Ekstrak Daun Teh Hijau

 Ekstrak daun teh hijau adalah daun teh yang telah dikeringkan 

kemudian menggunakan metode sokletasi dengan suatu cairan 

pengekstraksi (alkohol 70%). Ekstrak daun teh hijau diperoleh dari 

Universitas Setia Budi Surakarta. 

Dosis ekstrak daun teh hijau yang dipakai adalah 20 mg / 200g BB, 

40 mg/ 200g BB, dan 60mg / 200g BB. Untuk selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran Pemberian ekstrak daun teh hijau skalanya ordinal

   2. Kadar SGPT

Kadar SGPT (IU/liter) yaitu selisih kadar SGPT  yang diukur 

sebelum dan sesudah  perlakuan.  Dilakukan dengan cara memeriksa 
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darah tikus putih yang diambil melalui sinus orbitalis dengan 

menggunakan tabung mikrokapiler sebanyak 1,5ml tiap ekor. 

Pemeriksaan SGPT dilakukan dengan menggunakan alat fotometer 

stardust FC metode optimasi.

Skala pengukuran yang dipakai rasio.

   3. Isoniazid (INH)

Pemberian INH dosis toksik pada manusia sebesar 30 mg/kg BB  

Setelah dikonversi ke dalam dosis untuk tikus putih didapatkan hasil 

37,8mg/200g BB. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

             4. Makanan dan Minuman 

Makanan dapat mempengaruhi kadar SGPT , untuk mengatasi hal 

ini digunakan makanan pellet yang didapat dengan merek dagang yang 

sama dan minuman dari air PAM ad libitum.

       5. Faktor genetik( Galur )

Faktor genetik dapat mempengaruhi kadar SGPT tikus putih, 

untuk mengatasi hal ini dipakai tikus dari strain yang sama sehingga 

                  dapat dikatakan homogen. 

 6. Umur, jenis kelamin dan berat badan

Tikus putih umur 3 bulan,jenis kelamin jantan dan berat ±200gram

 7. Suhu udara

Hewan percobaan ditempatkan dalam ruang bersuhu sekitar 25º-  

28º C

 8. Kondisi psikologis tikus
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Kondisi psikologis tikus dapat dipengaruhi oleh perlakuan yang 

berulang kali sehingga dapat mempengaruhi kadar SGPT.

       9. Penyakit hati

Penyakit hati atau kelainan pada hati seperti: hepatitis, sirosis 

hepatis, nekrosis hati dan sebagainya dapat mempengaruhi kadar SGPT.

10. Patogenitas suatu zat yang dapat merusak hepar selain radikal bebas  

yaitu: efek toksik dan hipersensitivitas( alergi)

      11. Daya regenerasi sel hati dari masing-masing binatang percobaan

            12.Imunitas (sistem kekebalan) dari masing-masing binatang percobaan

  H.  Alat, Bahan dan Cara Kerja

    1. Alat-alat yang digunakan:

a. Kandang tikus

                  b. Timbangan hewan dan obat

c. Sonde lambung

d. Pipet ukur

e. Tabung reaksi kecil

f. Becker glass

g. Tabung mikrokapiler

      2. Bahan-bahan yang digunakan:

a. INH

b. Ekstrak daun teh hijau

c.  Aquadest

d. Makanan hewan(pellet)
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3. Cara Kerja

1. Sebelum perlakuan

a. Hewan uji diadaptasi dengan kondisi kandang  tempat   penelitian 

dilakukan selama kurang lebih 3 hari.

b. Hewan uji dikelompokkan secara acak menjadi 5 kelompok.    

Masing masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus

2. Pemberian perlakuan

 a.  Pada hari ke-0 sampai dengan hari ke-21

   Kelompok K(-), P1, P2, P3 dan K(+) diberi diet standar yaitu     

pelet dan aquades ad libitum.

 b. Pada hari ke- 4 masing-masing tikus tiap kelompok diukur kadar   

SGPT  

                         c..  Pada hari ke -4 sampai dengan hari ke-21

1).  Kelompok P1 :  tikus  diberi ekstrak daun teh hijau dosis 

20 mg (peroral) mulai hari ke-4 kemudian diberi INH dosis 37,8

mg  (peroral) mulai hari ke-8

2). Kelompok P2   : tikus diberi ekstrak daun teh hijau dosis 

40 mg (peroral) mulai hari ke-4  kemudian diberi INH dosis 37,8

mg  (peroral) mulai hari ke-8

3). Kelompok P3      : tikus  diberi  ekstrak daun teh hijau dosis 

60 mg (peroral) mulai hari ke-4   kemudian diberi  INH  dosis 

37,8mg  (peroral) mulai hari ke-8
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4). Kelompok K(+)   : tikus   diberi  INH dosis  37,8mg (peroral)  

mulai hari ke-8

3.  Setelah perlakuan

Pada hari ke-21  darah diambil melalui sinus orbitalis dan diukur  

kadar SGPT masing-masing tikus tiap kelompok.

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dicari selisih kadar SGPT sebelum dan 

sesudah perlakuan masing-masing kelompok. Kemudian  dianalisis 

secara statistik dengan menggunakan uji ANOVA one way dilanjutkan 

dengan Post Hoc Test

a.   Uji statistik ANOVA one way, untuk mengetahui adanya 

perbedaan yang bermakna dari selisih  penurunan kadar SGPT

sebelum dan sesudah perlakuan dari  kelompok K (-) , kelompok 

perlakuan P1, P2, P3,  dan kelompok K(+).

b. Uji statistik Post Hoc Test, untuk mengetahui adanya perbedaan   

penurunan kadar SGPT secara bermakna. Uji ini antara 

kelompok K(+) dengan kelompok K(-), K(-) dengan P1, K(-) 

dengan P2, K(-) dengan P3, K(+) dengan P1, K(+) dengan P2, 

K(+) dengan P3.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Hasil Penelitian

Semua tikus putih ditimbang terlebih dahulu sebelum penelitian untuk 

menentukan dosis INH dan ekstrak daun teh hijau yang diberikan. Hasil 

penimbangan berat badan tikus dapat dilihat pada lampiran E. Hasil 

penimbangan berat badan tikus dianalisa secara statistik dan didapatkan rata-

rata berat badan tikus. Rata-rata berat badan tikus putih dapat dilihat pada 

tabel 4.1

Tabel 4.1 Rata- rata berat badan tikus putih sebelum perlakuan

Kelompok Rata-rata berat badan ( gram) ± SD

Kontrol positif 203,50  ± 11,74

Kontrol negatif 208,33  ± 10,35

Perlakuan 1 203,00  ± 12,17

Perlakuan 2 200,50  ±  5,99

Perlakuan 3 206,67 ±  12,65

                Sumber : Data Primer, 2008

Perhitungan analisis statistik menunjukkan nilai probabilitas 0,448 ( p>

0,05), dengan demikian tidak ada perbedaan berat badan tikus putih secara 

bermakna. Perhitungan analisis statistik berat badan tikus putih dapat dilihat 

pada lampiran F.
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SGPT akhir 21.7 62.3 36.3 22.8 13.7

K (-) K(+) P 1 P 2 P 3

Setelah masa adaptasi selama 3 hari, sebelum dilakukan penelitian yaitu 

pada hari ke-4, masing- masing tikus tiap kelompok diukur kadar SGPTnya 

dan pada akhir penelitian yaitu pada hari ke-21 diukur kembali kadar SGPT 

masing2 tikus tiap kelompok. Data yang diperoleh kemudian dihitung 

selisihnya kemudian diuji secara statistik. Kadar rata-rata SGPT darah tikus 

putih sebelum dan sesudah perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.1 dan kadar 

rata-rata selisih SGPT darah tikus putih dapat dilihat pada tabel 4.2 

               

                    

Gambar 4.1. Histogram rata-rata kadar SGPT awal dan akhir
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Tabel 4.2 Kadar rata-rata  selisih SGPT darah tikus putih

Kelompok
Kadar rata-rata  selisih SGPT darah ( 

UI/L) ± SD

Kontrol negatif 2,00  ± 1,27

Kontrol positif 45,67 ±  8,75

Perlakuan 1 19,16 ± 4,83

Perlakuan 2 4,00  ±  1,79

Perlakuan 3 -5,00  ±  2,75

Sumber : Data Primer, 2008
]

B. Analisis Data

  Tikus putih ditimbang berat badannya sebelum perlakuan dimulai dan 

dilakukan uji statistik terhadap berat badan tikus putih sebelum percobaan 

dengan uji ANOVA menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna p: 

0,448 (p>0,05) antara masing-masing kelompok. Hal ini penting dilakukan 

agar faktor berat badan dan gizi tidak mempengaruhi hasil penelitian. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran E

       Analisis statistik terhadap data diatas dilakukan dengan One Way 

ANOVA. Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan adanya perbedaaan kadar rata-

rata SGPT antar kelompok. Analisa statistik menunjukkan p 0,008 (p < 0,05). 

Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh jenis perlakuan terhadap kadar 

SGPT darah tikus putih secara bermakna. Perbedaan antar kelompok 

perlakuan dilanjutkan dengan uji LSD ( lampiran G) diperoleh hasil:
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1. Kelompok K(-) dan kelompok K(+) didapatkan perbedaan  rata-

selisih rata kadar SGPT secara bermakna p: 0,000 (p< 0,05)

2. Kelompok K(-) dan kelompok P1 didapatkan perbedaan  rata-rata 

selisih kadar SGPT secara bermakna p: 0,000 (p< 0,05)

3. Kelompok K(-) dan kelompok P2 didapatkan perbedaan  rata-rata 

selisih kadar SGPT secara tidak bermakna p: 0,272 (p< 0,05)

4. Kelompok K(-) dan kelompok P3 didapatkan perbedaan  rata-rata 

selisih kadar SGPT secara bermakna p: 0,049 (p< 0,05)
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BAB V

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini ada pengaruh pemberian ekstrak daun teh hijau 

terhadap kadar SGPT tikus putih yang diinduksi Isoniazid sebelumnya. Hal ini 

dapat dilihat pada kelompok perlakuan I,II, dan III yang diberi ekstrak daun teh 

hijau menunjukkan kenaikan kadar SGPT yang lebih rendah daripada kelompok 

yang tidak diberi ekstrak daun teh hijau. Hasil uji stastitik dengan ANOVA 

menunjukkan probabilitas 0,008 (p<0,05) yang menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh jenis perlakuan terhadap kadar SGPT. Hal ini membuktikan bahwa teh 

hijau yang mengandung katekin terutama Epigallokatekin Gallat (EGCG) dapat 

berfungsi sebagai hepatoprotektor. Hal ini sesuai denganng penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Bruno et al yang dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa pemberian ekstrak daun teh hijau pada mencit yang mengalami perlemakan 

hepar dapat menurunkan kadar SGPT/SGOT secara bermakna

Parameter SGPT dipakai dalam  penelitian ini karena kenaikan kadar 

SGPT terjadi paling awal dalam perjalanan penyakit sebelum terjadi perubahan 

pada uji yang lain. Aktivitas SGPT juga yang peling akhir menjadi normal dalam 

perjalanan penyakit hati. Enzim ini sangat spesifik untuk memperlihatkan 

kerusakan sel hati.

Ekstrak daun teh hijau yang diberikan dalam dosis 20mg/200grBB, 

40mg/200grBB dan 60mg/200grBB. Penghambatan kenaikan kadar SGPT tikus 

putih berdasarkan mekanisme bahwa ekstrak daun teh hijau mengandung 
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polifenol yang kita kenal sebagai katekin terutama EGCG yang dapat berfungsi 

sebagai antioksidan, selain itu juga dapat meningkatkan antioksidan yang lain 

yang ada dalam tubuh seperti Gluthation-S-Transferase. Antioksidan ini dapat 

melindungi sel hati dari pengaruh radikal bebas yang dihasilkan dari metabolisme 

Isoniazid. Mono Asetil Hidrazin (MAH) yaitu suatu metabolit toksik yang berupa 

radikal bebas dihasilkan dari perubahan metabolisme Isoniazid (INH). MAH 

sendiri akan menyebabkan kerusakan sel hati sehingga kadar SGPT dalam darah 

tikus putih akan naik dan dapat diuukur. 

Dosis INH yang diberikan sebesar 30mg/kgBB manusia atau sekitar 37,8 

mg/200gr BB tikus putih adalah dosis toksik. Dosis terapi pada manusia adalah 

10mg/kgBB. Pemberian dosis toksik ini bertujuan agar selama penelitian yang 

berlangsung selama 2 minggu ini pemberian INH dapat merusak hepar tikus putih. 

Hal ini dapat dilihat pada kelompok kontrol positif (Diberi diet standar dan INH 

dosis 37,8 mg/200gr BB) dimana terjadi peningkatan kadar SGPT yang signifikan 

dibanding kelompok kontrol negatif (Diberi diet standar saja). Hasil uji statistik 

menunjukkan probabilitas 0,000(p<0,005) yang menunjukkan ada perbedaan yang 

bermakna.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh karthikeyan dengan memberikan 

INH dosis 50mg/kgBB  pada kelinci selama 11 hari,, kenaikan kadar SGPT yang 

terjadi antara kelompok kontrol negatif dibanding kelompok kontrol positif  

tidaklah signifikan. Hal ini dikarenakan dosis INH yang digunakan kurang bersifat 

hepatotoksik. Selain itu pemberian INH selama 11 hari belu,m cukup untuk 

menimbulkan toksisitas hepar, mengingat hepatotoksisitas yang ditimbulkan oleh 
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INH  bersifat kronis. Selain itu. hewan percobaan yang digunakan adalah kelinci 

yang mempunyai daya detoksifikasi dan regenerasi sel hepar yang lebih baik 

daripada tikus putih.

Pemberian dosis ekstrak daun teh hijau yang berbeda menunjukkan hasil 

yang berbeda pula. Dari hasil penelitian dosis 60mg/200grBB paling baik dalam 

menghambat kenaikan kadar SGPT. Post SGPT menunjukkan hasil yang lebih 

rendah daripada Pre SGPT. Penurunan kadar SGPT ini disebabkan oleh 

kemampuan zat katekin dalam berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat 

menetralisir metabolit toksik hasil metabolisme INH yaitu MAH. Penurunan 

kadar SGPT sebanding dengan kadar katekin. Semakin tinggi dosis ekstrak daun 

teh hijau, semakin besar penurunan kadar SGPT  yang terjadi. Hal ini berkaitan 

dengan semakin banyaknya katekin, berarti semakin banyak zat antioksidan yang 

berperan dalam menetralisir radikal bebas (MAH) yang dihasilkan dari 

metabolisme INH. Pemberian ekstrak daun teh hijau yang mengandung katekin 

sebagai antioksidan akan menghambat dan mencegah terjadinya oksidasi selular 

dan inflamasi, dua faktor utama yang dapat menyebabkan kerusakan sel hepatosit, 

sehingga dapat menghambat kenaikan kadar SGPT dalam darah. 

Pada penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai Teh 

hijau oleh Budi Nuratmi dalam penelitiannya yang menggunakan Carbon 

tetrachlorida (CCl4) maupun parasetamol sebagai penginduksi kerusakan sel 

hepatosit,pemberian ekstrak daun teh hijau secara signifikan juga terbukti dapat 

menghambat kenaikan kadar SGPT darah tikus putih. Dalam pemeriksaan 

histopatologi jaringan hati juga terlihat adanya perbaikan sel-sel parenkim hati.
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BAB VI

                                 SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pemberian ekstrak daun teh hijau dapat mengahambat kenaikan kadar 

SGPT tikus putih yang sebelumnya telah diinduksi Isoniazid dosis 

37,8mg/200gr BB   

2. Ekstrak daun teh hijau dosis 60 mg/ 200gr BB tikus putih terbukti paling 

efektif dapat menghambat peningkatan kadar SGPT tikus putih yang diinduksi 

INH dosis 37,8 mg/ 200 gr BB

B. SARAN

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan dosis ekstrak 

daun teh hijau sehingga diketahui dosis yang lebih efektif dalam 

menghambat kenaikan kadar SGPT tikus putih yang diinduksi Isoniazid.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek dari ekstrak daun teh

hijau selain manfaatnya sebagai hepatoprotektor.
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LAMPIRAN A

Penentuan Dosis Ekstrak Daun Teh Hijau

Dosis pada manusia adalah sebesar 2,25g (Zein,2007). Faktor konversi untuk 

manusia dengan dengan berat badan 70 kg pada tikus dengan berat badan 200 g 

adalah 0,018 (Ngatidjan, 1991).  Dosis yang dikonversikan =2,25x 0,018= 0,040g = 

40mg/200gBB. Dalam penelitian ini ada kontrol negatif yang tidak diberi ekstrak 

daun teh hijau dan kelompok perlakuan yang diberikan dosis yang berbeda tiap 

kelompok yaitu 20mg, 40 mg, dan 60 mg. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

1g serbuk kering setara dengan 0,274 g ekstrak kental. 1mg=0,274mg Volume 

cairan maksimal yang dapat diberikan peroral pada tikus putih adalah sebesar 5ml

(Ngatidjan,1991). Dosis yang diberikan :

Dosis I  : 20mg  x 0,274 = 5,48 mg ~  5.5mg

5,5mg x 6 (jumlah tikus)   =       5,5mg/ ml

6ml

Dosis II : 40mg x 0,274 = 10,96mg ~  11mg

11mg x 6( jumlah tikus)     =      11mg/ml

6ml

Dosis III:  60mg x 0,274 =  16,44mg ~ 16,5mg

16,5 mg x 6( jumlah tikus)  =     16,5mg/ml

6ml



LAMPIRAN B

PERHITUNGAN DOSIS ISONIAZID

Pemberian INH dosis toksik pada manusia sebesar 30 mg/kg BB . Faktor 

konversi untuk manusia dengan dengan berat badan 70 kg pada tikus dengan 

berat badan 200 g adalah 0,018 (Ngatidjan, 1991). Dosis pada manusia dengan 

BB 70kg :  30mg x 70 = 2100mg. Konversi pada tikus dengan BB 200g : 2100 x 

0,018 = 37,8mg/200gBB Volume maksimal yang dapat diberikan peroral pada 

tikus 5ml. Jadi dosis yang diberikan = 

37,8 mg x 50   = 37,8mg/ml  

       50ml



LAMPIRAN C

TABEL KONVERSI DOSIS MANUSIA DAN HEWAN
( Ngatidjan, 1991)

Mencit

20 gr

Tikus

200 gr

Marmut

400 gr

Kelinci

1.5 kg

Kucing

2 kg

Kera

4 kg

Anjing

12 kg

Manusia

70 kg

Mencit

20 gr

Tikus

200 gr

Marmut

400 gr

Kelinci

1.5 kg

Kucing

2 kg

Kera

4 kg

Anjing

12 kg

Manusia

70 kg

1.0

0.14

0.08

0.04

0.03

0.016

0.008

0.0026

7.0

1.0

0.57

0.25

0.23

0.11

0.06

0.018

12.25

1.74

1.0

0.44

0.41

0.19

0.10

0.031

27.8

3.9

2.25

1.0

0.92

0.42

0.22

0.07

29.7

4.2

2.4

1.08

1.0

0.45

0.24

0.076

64.1

9.2

5.2

2.4

2.2

1.0

0.52

0.16

124.2

17.8

10.2

4.5

4.1

1.9

1.0

0.32

387.9

56.0

31.5

14.2

13.0

6.1

3.1

1.0



LAMPIRAN D

DAFTAR VOLUME MAKSIMAL BAHAN UJI PADA PEMBERIAN PER ORAL

Jenis Hewan Berat rata-rata (gram) Volume Maksimal ( ml)
Mencit 20-30 1

Tikus Putih 100 5
Hamster 50 2,5
Marmot 250 10
Kelinci 2500 20
Kucing 3000 50
Anjing 5000 100

( Ngatidjan, 1991)



LAMPIRAN E

BERAT BADAN TIKUS

No Kel Kontrol 
Negatif

Kel Kontrol 
Postif

Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3

1 198 213 196 197 211
2 197 215 192 199 206
3 189 197 208 205 189
4 202 196 224 201 195
5 215 207 193 192 218
6 220 222 205 209 221
X 203,5 208,33 203 200,.5 206,67

Sumber: Data Primer, 2008



LAMPIRAN F

Uji ANOVA Berat Badan Tikus Putih ( Rattus novergicus) Sebelum Perlakuan

Oneway

Descriptives

BB

6 203.5000 11.74308 4.79409 191.1764 215.8236 189.00 220.00

6 208.3333 10.34730 4.22427 197.4745 219.1922 196.00 222.00

6 203.0000 12.16553 4.96655 190.2331 215.7669 192.00 224.00

6 200.5000 5.99166 2.44609 194.2121 206.7879 192.00 209.00

6 206.6667 12.65965 5.16828 193.3812 219.9522 189.00 221.00

30 204.4000 10.46703 1.91101 200.4915 208.3085 189.00 224.00

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

BB

231.533 4 57.883 .491 .742

2945.667 25 117.827

3177.200 29

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Test of Homogeneity of Variances

BB

.958 4 25 .448

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: BB

LSD

-4.8333 6.26702 .448 -17.7405 8.0738

.5000 6.26702 .937 -12.4072 13.4072

3.0000 6.26702 .636 -9.9072 15.9072

-3.1667 6.26702 .618 -16.0738 9.7405

4.8333 6.26702 .448 -8.0738 17.7405

5.3333 6.26702 .403 -7.5738 18.2405

7.8333 6.26702 .223 -5.0738 20.7405

1.6667 6.26702 .792 -11.2405 14.5738

-.5000 6.26702 .937 -13.4072 12.4072

-5.3333 6.26702 .403 -18.2405 7.5738

2.5000 6.26702 .693 -10.4072 15.4072

-3.6667 6.26702 .564 -16.5738 9.2405

-3.0000 6.26702 .636 -15.9072 9.9072

-7.8333 6.26702 .223 -20.7405 5.0738

-2.5000 6.26702 .693 -15.4072 10.4072

-6.1667 6.26702 .335 -19.0738 6.7405

3.1667 6.26702 .618 -9.7405 16.0738

-1.6667 6.26702 .792 -14.5738 11.2405

3.6667 6.26702 .564 -9.2405 16.5738

6.1667 6.26702 .335 -6.7405 19.0738

(J) VAR00001
kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

kontrol negatif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 2

perlakuan 3

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 3

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

(I) VAR00001
kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval



LAMPIRAN G

Uji ANOVA Pengaruh kelompok kontrol dan Perlakuan( I,II, III) Terhadap Kadar 

SGPT Tikus Putih

Oneway
Descriptives

SGPT

6 .8333 1.94079 .79232 -1.2034 2.8701 -2.00 3.00

6 45.3333 9.00370 3.67575 35.8845 54.7821 33.00 57.00

6 19.1667 4.83391 1.97343 14.0938 24.2395 13.00 25.00

6 4.0000 1.78885 .73030 2.1227 5.8773 2.00 7.00

6 -5.0000 2.75681 1.12546 -7.8931 -2.1069 -9.00 -2.00

30 12.8667 18.94954 3.45970 5.7908 19.9425 -9.00 57.00

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

Test of Homogeneity of Variances

SGPT

4.356 4 25 .008

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

SGPT

9818.467 4 2454.617 103.135 .000

595.000 25 23.800

10413.467 29

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SGPT

LSD

-44.5000* 2.81662 .000 -50.3009 -38.6991

-18.3333* 2.81662 .000 -24.1343 -12.5324

-3.1667 2.81662 .272 -8.9676 2.6343

5.8333* 2.81662 .049 .0324 11.6343

44.5000* 2.81662 .000 38.6991 50.3009

26.1667* 2.81662 .000 20.3657 31.9676

41.3333* 2.81662 .000 35.5324 47.1343

50.3333* 2.81662 .000 44.5324 56.1343

18.3333* 2.81662 .000 12.5324 24.1343

-26.1667* 2.81662 .000 -31.9676 -20.3657

15.1667* 2.81662 .000 9.3657 20.9676

24.1667* 2.81662 .000 18.3657 29.9676

3.1667 2.81662 .272 -2.6343 8.9676

-41.3333* 2.81662 .000 -47.1343 -35.5324

-15.1667* 2.81662 .000 -20.9676 -9.3657

9.0000* 2.81662 .004 3.1991 14.8009

-5.8333* 2.81662 .049 -11.6343 -.0324

-50.3333* 2.81662 .000 -56.1343 -44.5324

-24.1667* 2.81662 .000 -29.9676 -18.3657

-9.0000* 2.81662 .004 -14.8009 -3.1991

(J) KELOMPOK
kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

kontrol negatif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 2

perlakuan 3

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 3

kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

(I) KELOMPOK
kontrol negatif

kontrol positif

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 



LAMPIRAN H

Foto-Foto Kegiatan Penelitian

Gambar 2.
Tikus Putih

Gambar 1. Penimbang tikus dan 
penimbang obat.

Gambar 4
Sonde Tikus

Gambar 5
Stardust spektofotometri

Gambar 3.
Metode ekstraksi sokletasi

Gambar 6
Darah Yang Akan diperiksa

kadar SGPT
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