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Abstrak
Telah dilakukan penelitian mengenai efek antiagregasi platelet kombinasi ekstrak etanol Bawang

hutan (Eleutherine americanaMerr) dan Rimpang jahe (Zingiber officinale Var. Rubrum) pada hewan uji
mencit (Mus musculus). Penelitian bertujuan untuk mengetahui efek kombinasi Bawang Hutan dan Jahe
Merah sebagai antiagregasi platelet dan dosis kombinasi yang efektif sebagai antiagregasi platelet.
Penelitian dilakukan dengan mengekstraksi Bawang Hutan dan Rimpang jahe dengan metode refluks
menggunakan etanol 96 %.Penelitian dilakukan menggunakan hewan uji mencit yang dikelompokan
dalam 5 kelompok, terdiri dari 5 ekor mencit pada tiap kelompok. Kelompok I sebagai kontrol negatif,
kelompok II sebagai kontrol positif, kelompok III (Bawang Hutan 25mg/KgBB + Jahe Merah 6,25 mg/
KgBB), kelompok IV (Bawang Hutan 50mg/KgBB + Jahe Merah 12,5mg/KgBB) dan kelompok IV (Bawang
Hutan 100mg/KgBB + Jahe Merah 50mg/KgBB). Perlakuan dilakukan selama 28 hari berturut-turur.Efek
antiagregasi platelet dilihat menggunakan parameter waktu pendarahan dan penurunan serapan plasma
untuk melihat aktivitas agregasi platelet sebelum dan setelah penambahan ADP sebagai penginduksi.
Hasil menunjukkan bahwa kombinasi Bawang hutan dengan dosis 100mg/KgBB + Jahe merah 50mg/
KgBB memiliki efek yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya dalam meningkatkan waktu pendarah-
an sebesar 77,86±15,00 dan dapat menurunkan serapan plasma sebesar 0,005±0,003.

Kata kunci : antiagregasi platelet, bawang hutan, jahe merah.

Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang kaya akan

sumber daya alam diantaranya berbagai jenis
tanaman yang sangat bermanfaat baik dalam
bidang pangan maupun dalam bidang kesehat-
an. Tanaman tersebut dapat digunakan sebagai
obat dalam filoterapi dan dapat dimanfaatkan
dalam pelayanan kesehatan formal. Mahalnya
harga obat dan lamanya pengobatan secara
medis menyebabkan masyarakat memilih
menggunakan terapi alternatif.

Proses agregasi adalah suatu proses yang
menyebabkan trombosit saling melekat satu
sama lain. Agregasi platelet memberi banyak
keuntungan bagi organisme, seperti pada
hemostatis, fagositosis benda asing, interaksi
dengan virus, bakteri atau kompleks antigen-
antibodi.Antiagregasi digunakan untuk men-
cegah terjadinya agregasi platelet yang dapat
membentuk sumbatan dalam pembuluh darah.

Ekstrak umbi bawang hutan telah diteliti
memiliki aktivitas antiagregasi platelet.1Pada uji

praklinis menggunakan jantung marmut telah
ditemukan bahwa bawang hutan efektif men-
cegah terjadinya angina pektoris dengan kan-
dungan turunan naftalen yang dimiliki bawang
hutan yaitu eleutherol, eleutherine, isoeleutherin,
dan hongconin dapat meningkatkan aliran darah
pada jantung yang diisolasi.2

Tanaman jahe merah merupakan salah satu
tanaman rempah-rempahan obat tradisional
yang bermanfaat untuk sirkulasi darah.Penelitian
terdahulu oleh Yulinah dan Fitriyani3 menyimpul-
kan bahwa rimpang jahe merah pada mencit
terbukti dapat meningkatkan waktu pendarahan
dan waktu koagulasi. Kandungan metabolit
sekundernya berpengaruh pada hambatan
sintesis tromboksan A2 yang berperan pada
agregasi platelet. Beberapa penelitian secara in
vitro juga memperlihatkan bahwa jahe merah
bersifat antioksidan sehingga dapat mengurangi
resiko kanker.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efek kombinasi antara ekstrak bawang hutan dan
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jahe merah yang efektif sebagai antiagregasi
platelet dan dosis kombinasi paling efektif
sebagai antiagregasi platelet yang diharapkan
dapat bermanfaat sebagai data ilmiah dalam
pengembangan bawang hutan dan jahe merah
sebagai fitofarmaka.

Metode
Penelitian merupakan penelitian eksperi-men-

tal laboratorium  menggunakan hewan uji mencit
jantan (Mus musculus) sebanyak 25 ekor dengan
usia 2-3 bulan dan bobot badan 25-35 gram
dengan kondisi sehat. Rancangan penelitian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
menggunakan kombinasi dosis ekstrak bawang
hutan dan jahe merah sebagai berikut :
- 25 mg/kgBB estrak bawang hutan + 6,25

mg/kgBB ekstrak jahe merah
- 50 mg/kgBB estrak bawang hutan + 12,5

mg/kgBB ekstrak jahe merah
- 100 mg/kgBB estrak bawang hutan + 25 mg/

kgBB ekstrak jahe merah

Ekstrak yang digunakan diperoleh dengan
metode refluks dengan pelarut etanol
96%.Sebelum perlakuan menggunakan ekstrak
dilakukan uji pendahuluan meliputi uji alkaloid,
uji flavonoid, uji saponin, uji tanin, uji steroid/
triterpenoid.

Pengujian antiagregasi platelet dilakukan
dengan menggunakan 25 ekor hewan uji mencit
yang dibagi dalam 5 kelompok masing-masing
terdiri dari 5 ekor mencit. Kelompok I merupakan
kontrol negatif dengan pemberian suspensi Na
CMC 0,5%, Kelompok II kontrol negatif dengan
pemberian suspensi asetosal dengan dosis 42,25
mg/kgBB dan kelompok III, IV dan V merupakan
kelompok perlakuan.

Parameter yang digunakan adalah waktu
pendarahan yang diukur pada hari ke 0, 14 dan
28 serta pengukuran serapan plasma pada hari
ke 28. Waktu pendarahan diamati untuk melihat
pengaruh bahan uji terhadap proses pem-
bentukan sumbat hemostatik sementara, yaitu
proses hemostatik fase platelet. Pengamatan
pada serapan plasma bertujuan untuk melihat
aktivitas agregasi platelet yang diinduksi oleh
ADP. Serapan plasma diukur dengan spektro-
fotometri 21-D pada panjang gelombang 600
nm dimana darah mencit ditambahkan dengan
natrium sitrat 3,18% dan disentrifuge selama 15
menit kemudian plasma darah diambil sebanyak
250 ìl lalu ditambah NaCl 0,9% lalu diukur serapan
plasmanya. Serapan plasma diukur kembali
setelah penambahan 30 ìl ADP 5 ìM sebagai
penginduksi agregasi platelet dan diinkubasi
selama 20 menit dalam inkubator dan dikocok
pada suhu 37oC. Penurunan serapan dihitung
dengan menghitung selisih serapan plasma
sebelum dan setelah pemberian larutan
penginduksi.

Analisis data yang diperoleh menggunakan
analysis of variance (ANOVA) dan t-student
dengan taraf signifikan 95%.Uji ini digunakan
untuk mengatahui perbedaan signifikan antara
dosis pada setiap kelompok.Jika terdapat
perbedaan maka dilakukan uji lanjut meng-
gunakan uji LSD. Data diolah menggunakan pro-
gram SPSS 16.0.

Hasil
Pengujian kualitatif terhadap kombinasi

ekstrak bawang hutan dan jahe merah untuk
mengetahui senyawa yang terkandung
menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Kualitatif kandungan senyawa pada ekstrak
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Parameter yang digunakan dalam uji aktivitas
antiagregasi platelet yaitu waktu pendarahan dan
penurunan serapan plasma. Hasil pengujian

waktu pendarahan dan selisih penurunan plasma
dapat dilihat pada tebel 2 dan tabel 3 berturut-
turut berikut:

Tabel 2. Waktu pendarahan mencit

Abjad yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan bermakna

Tabel 3. Penurunan serapan plasma

*berbeda bermakna terhadap hari ke-0 pada p<0,05

Pembahasan
Hasil penapisan secara kualitatif yang dilaku-

kan sebagai uji awal untuk mengetahui keberadaan
senyawa kimia spesifik yaitu metabolit sekunder
yang diharapkan berperan sebagai antiplatelet
menunjukkan bahwa ekstrak bawang hutan dan
jahe merah positif mengandung senyawa alkaloid,
flavonoid, saponin, tanin dan triterpenoin.Hasil
menunjukan hasil negatif pada pengujian steroid.

Hasil pengukuran waktu pendarahan pada
tabel 2 menunjukan terjadinya peningkatan waktu
pendarahan yang berbeda bermakna dari kelom-
pok kombinasi pada hari ke – 14 dan hari ke – 28
jika dibandingan dengan kontrol negatif (Na CMC).
Pada hari ke – 14 kombinasi ekstrak bawang hutan
100 mg/kgBB + jahe merah 25 mg/kgBB
menunjukan nilai berbeda bermakna terhadap
kelompok dosis lainnya dengan waktu pendarahan
59,38 ± 14,33. Pada hari ke – 28 bwang hutan 25
mg/kgBB + jahe merah 6,25 mg/kgBB dan bawang
hutan 50 mg/kgBB + jahe merah 12,5 mg/kgBB
menunjukkan nilai yang tidak berbeda bermakna

dengan waktu pendarahan keduanya sebesar
56,85 ± 5,92 dan 56,57 ± 6,36, tetapi kedua
kelompok tersebut memiliki perbedaan ber-
makna jika dibandingkan terhadap asetosal dan
kelompok kombinasi bawang hutan 100 mg/
kgBB + jahe merah 25mg/kgBB. Uraian tersebut
menunjukkan bahwa kombinasi ekstrk bawang
hutan 100 mg/kgBB + jahe merah 25 mg/kgBB
memiliki efek sebanding dengan asetosal sebagai
kontrol positif pada hari ke-14.

Parameter penelitian yang diamati berikutnya
yaitu penurunan serapan plasma. Pengamatan
bertujuan melihat aktivitas antiplatelet sebelum
dan setelah pemberian larutan ADP yang meru-
pakan penginduksi utama untuk agregasi plate-
let. Hasil pengukuran serapan plasma setelah
pemberian ekstrak uji selama 28 hari berturut-
turut memperlihatkan penurunan serapan plasma
semua kelompok lebih kecil dibandingkan ter-
hadap kelompok kontrol yang menunjukkan
bahwa ekstrak dapat mencegah terjadinya
agregasi platelet.
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Tabel 3 menunjukkan bahwa pada hari ke – 28
kelompok kontrol positif, kelompok dosis 25 mg/
kgBB estrak bawang hutan + 6,25 mg/kgBB ekstrak
jahe merah, kelompok dosis 50 mg/kgBB estrak
bawang hutan + 12,5 mg/kgBB ekstrak jahe merah,
dan kelompok dosis 100 mg/kgBB estrak bawang
hutan + 25 mg/kgBB ekstrak jahe merah masing-
masing menunjukkan penurunan yang berbeda
bermakna jika dibandingkan dengan kontrol
negatif dengan nilai penurunan berturut-turut
sebesar 0,018 ± 0,007 ; 0,003 ± 0,002 ; 0,007 ±
0,003 ; 0,005 ± 0,003 dan berbeda bermakna
terhadap kontrol positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak
bawang hutan 25 mg/kgBB + jahe merah 6,25
mg/kgBB merupakan dosis yang memiliki efek
yang sebanding dengan asetosal sebagai kontrol
positif sedangkan kombinasi dosis bawang hutan
100 mg/kgBB + jahe merah 25 mg/kgBB merupa-
kan dosis yang menunjukkan efek yang lebih baik
sebagai antiagregasi platelet pada pengukuran
waktu pendarahan dan penurunan serapan
plasma.

Hasil penapisan fitokimia yang dilakukan
menunjukan bahwa kedua ekstrak positif me-
ngandung senyawa flavonoid. Flavonoid merupa-
kan salah satu jenis antioksidan yang dapat meng-
hambat perlekatan agregasi dan sekresi platelet.
Kemampuan flavonoid dalam menghambat agre-
gasi platelet dikarenakan flavonoid mampu meng-
hambat metabolisme asam arakidonat oleh enzim
siklooksigenase. Siklooksigenase mengkatalis
pembentukan tromboksan A2 yang berperan dalam
pembentukan agregasi platelet.

Nilai antioksidan berperan dalam menekan
jumlah platelet. Jumlah antioksidan yang tinggi
menunjukkan aktivitas penghambatan terbentuk-
nya platelet yang semakin meningkat.Penelitian
terdahulu membuktikan adanya aktivitas antioksi-
dan yang kuat pada ekstrak etanol bawang hutan
dengan nilai IC50 sebesar 25,33 μg/ml 4, dan jahe
merah memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai
IC50 sebesar 18,84 ìg/ml.5

Kesimpulan
Data hasil penelitian uji efek antiagregasi plate-

let kombinasi ekstrak etanol bawang hutan
(Eleutherine americana Merr) dan rimpang jahe
merah (Zingiber officinale Var. Rubrum) menunjuk-
kan bahwa kombinasi tersebut memiliki efek anti-

agregasi platelet terhadap hewan uji mencit (Mus
musculus).

Ekstrak bawang hutan 25 mg/kgBB + jahe
merah 6,25 mg/kgBB merupakan dosis yang
memiliki efek yang sebanding dengan asetosal
sebagai kontrol positif sedangkan kombinasi dosis
bawang hutan 100 mg/kgBB + jahe merah 25 mg/
kgBB merupakan dosis yang menunjukkan efek
yang lebih baik sebagai antiagregasi platelet pada
pengukuran waktu pendarahan dan penurunan
serapan plasma.

Kandungan kimia ekstrak yang diduga me-
miliki efek sebagai antiagregasi platelet adalah fla-
vonoid dimana flavonoid merupakan salah satu
jenis antioksidan yang dapat menghambat per-
lekatan agregasi dan sekresi platelet. Kemampuan
flavonoid dalam menghambat agregasi platelet
dikarenakan flavonoid mampu menghambat meta-
bolisme asam arakidonat oleh enzim siklooksi-
genase. Siklooksigenase mengkatalis pembentukan
tromboksan A2 yang berperan dalam pembentukan
agregasi platelet.
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