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Pendahuluan  

Cincau hijau (Cylea barbata Miers) merupakan 

tanaman tropis yang banyak dijumpai di Indonesia. 

Daun cincau hijau mengandung senyawa alkaloid, 

polifenol, saponin dan flavonoid (Shodiq,2012). 

Senyawa Alkaloid dan flavonoid yang terkandung 

dalam cincau hijau merupakan golongan dari senyawa 

antioksidan. Senyawa antioksidan memiliki peran 

penting didalam tubuh untuk menetralisir efek negatif 

dari senyawa radikal bebas. 

Radikal bebas dapat bersumber dari zat kimia 

tambahan pada makanan salah satunya adalah 

Monosodium Glutamat (MSG). MSG merupakan bahan 

penyedap tambahan pada makanan yang biasanya 

digunakan untuk merangsang selera makan. 

Penelitian Zulfiani dkk (2013), terhadap efek toksik 

dari MSG pada hewan percobaan dengan pemberian 

MSG dosis tinggi (4 mg/g BB) melalui penyuntikan 

selama 30 hari, menemukan bahwa MSG dapat 

menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang dapat 

menimbulkan perubahan struktural pada ginjal hewan 

percobaan. 

Kelainan/penyakit pada sistem ekskresi manusia 

merupakan salah satu materi pelajaran biologi SMA 

kelas XI pada kompetensi dasar 3.9. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan pada buku ajar yang 

digunakan di sekolah materi mengenai sistem ekskresi 

hanya dibahas secara umum. Penjelasan tentang 

kelainan sistem ekskresi manusia hanya terbatas pada 

penyakit-penyakit sistem ekskresi yang disebabkan oleh 

infeksi virus dan bakteri. Contoh penyakit yang dibahas 

diantaranya adalah nefritis, batu ginjal, albuminuria dan 

glikosuria. Sehingga dibutuhkan materi pelajaran baru 

yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. 

 

Metode Penelitian 

Penelitin ini menggunakan mencit (Mus musculus) 

strain DDY, MSG merk AJINOMOTO, Ekstreak etanol 

Kata kunci: Antioksidan, Cincau Hijau (Cyclea barbata Miers), Ginjal Mencit, MSG. Materi Pelajaran 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ektrak etanol daun cincau hijau (Cyclea 

barbata Miers) terhadap berat badan, berat ginjal dan gambaran histopatologik ginjal mencit (Mus musculus) 

yang diinduksi MSG serta untuk mengetahui potensi proses dan hasil penelitian sebagai materi pelajaran 

biologi SMA kelas XI. 

Penelitian menggunakan 24 ekor mencit yang dibagi menjadi 6 kelompok yaitu 3 kelompok perlakuan 

dengan dosis ektrak etanol daun cincau hijau 1,875mg/BB/hari (P1); 3,75mg/BB/hari (P2); 

7,5mg/gramBB/hari (P3) dan 3 macam kelompok kontrol yaitu, kontrol tanpa perlakuan (K), kontrol yang 

diberikan MSG dan Vitamin C 0,26 mg/gramBB/ hari (K+), dan kontrol dengan pemberian MSG (K). 

Parameter yang diamati yaitu rata-rata berat badan, rata-rata bobot ginjal dan gambaran histopatologik ginjal 

mencit setelah perlakuan selama 30 hari. Selanjutnya dilakukan analisis isi pada proses dan hasil penelitian 

untuk mengetahui potensinya sebagai materi pelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata berat ginjal pada tiap perlakuan. 

Berdasarkan pengamatan histopatologi terdapat perubahan struktural ginjal mencit berupa nekrosis tubulus 

proksimal. Perlakuan yang menunjukkan kerusakan ringan adalah P3 yaitu 20%. Berdasarkan Analisis proses 

dan hasil penelitian, penelitian dapat dimanfaatkan sebagai materi pelajaran biologi SMA kelas XI pada KD 

3.9 kurikulum 2013. 

Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Cincau Hijau (Cyclea Barbata Miers) 
terhadap Gambaran Histopatologik Ginjal Mencit (Mus Musculus) 

yang Diinduksi MSG Sebagai Materi Pelajaran Biologi Tingkat SMA 
Kelas XI 

 

mailto:namaauthor@gmail.com


Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Cincau Hijau (Cyclea Barbata Miers) terhadap Gambaran Histopatologik Ginjal Mencit (Mus Musculus) 
 

279 
  

daun cincau hijau(Cyclea barbata Miers), vitamin C, 

paraffin, Hemtoxylin-Eosin. 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah 

kandang pemeliharaan, peralatan pembuatan preparat 

histologi, mikroskop dan optilab. 

Pembuatan Ekstrak daun cincau hijau 

Daun cincau hijau diperoleh dari desa padang jaya, 

Majenang, Cilacap, jawa tengah. Daun cincau hijau 

dikeringkan kemudian di buat serbuk. Serbuk daun 

cincau hijau kemudian diesktraksi dengan 

menggunakan motode maserasi menggunakan pelarut 

etanol 70% hingga diperoleh ekstrak kental. 

Tahap Pengujian 

Setelah di aklimasi mencit sebanyak 24 ekor dibagi 

menjadib 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 mencit. Adapun kelompok tersebut adalah: 

a. K : Perlakuan control 

b. K- : kelompok kontrol negatif diberi perlakuan 2 mg 

MSG/gram BB. 

c. K+: kelompok kontrol positif yang diberi perlakuan 2 

mg MSG/gram BB ditambah vitamin C 0,26 

gram/gramBB 

d. PI : kelompok yang diberi perlakuan 2 mg 

MSG/gramBB ditambah ekstrak etanol daun cincau 

hijau dengan dosis 1.875 mg /gramBB. 

e. PII : kelompok dengan perlakuan 2 mg MSG/gram 

BB ditambah ekstrak etanol daun cincau hijau dengan 

konsentrasi 3,75mg /gramBB. 

f. PIII : kelompok yang diberi perlakuan 2 mg 

MSG/gram BB ditambah ekstrak etanol daun cincau 

hijau dengan konsentrasi 7.5 mg/gramBB. 

 

Pembuatan Preparat Histologi 

 

Pembuatan preparat histologi ginjal dilakukan 

dengan metode paraffin menggunakan pewarnaan 

hematoxylin -Eosin. 

Pengamatan histopatologik ginjal mencit dilakukan 

dengan cara membagi preparat dalam 4 bagian, pada 

setiap bagian dilihat kerusakan sel berupa nekrosis pada 

glomerulus, tubulus proksimal, dan tubulus distal. 

Prosentase kerusakan dari keempat bagian dijumlahkan 

dan dibagi empat. Kemudian tingkat kerusakan ginjal 

dinilai sebagai berikut: 

Skor 1 (Normal) = Bila tidak ditemukan kerusakan 

ginjal 

Skor 2 (Ringan)  = Bila luas kerusakan sel ginjal < 25% 

Skor 3 (Sedang) = Bila luas kerusakan sel ginjal 26-

50% 

Skror 4 (Berat) = Bila luas kerusakan sel ginjal > 50%. 

 

Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian Sebagai 

Materi 

Proses penelitian disusaikan dengan langkah-

langkah metode ilmiah. kemudianHasil penelitian 

diungkap secara lengkap berupa fakta, konsep, dan 

prinsip selanjutnya dilakukan analisis isi pada hasil 

penelitian untuk mengetahui potensi hasil penelitian 

berdasarkan prinsip kesesuaian (relevansi), keajegan 

(konsistensi), dan kecukupan (adequacy). 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama 

30 hari terhadap hewan coba diperoleh hasil berupa berat 

badan mencit, berat ginjal, dan prosentase kerusakan sel 

ginjal. 

Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Cincau Hijau  

(Cyclea barbata Miers) Terhadap Berat Badan Mencit 

yang Diinduksi MSG 

 
Gambar 1. Diagram rata-rata berat badan mencit 

Berdasarkan Gamba 1. dapat diketahui bahwa rata-

rata berat badan yang paling tinggi terdapat pada 

kelompok perlakuan 1 yaitu 4,45 gram dan rata-rata 

berat badan yang paling rendah terdapat pada kelompok 

kontrol positif(K+) yaitu -3,02 sehingga tubuh mencit 

menjadi lemah dan mengalami penurunan berat badan. 

Pemberian vitamin C kurang memberikan hasil yang 

baik untuk menetralisir efek negatif dari radikal bebas 

didalam tubuh yang berakibat pada penurunan berat 

badan mencit. Pemberian ektrak etanol daun cincau hijau 

pada dosis 1,875 mg/gramBB/hari diketahui mampu 

menaikkan berat badan mencit. 

Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Cincau Hijau (Cyclea 

barbata Miers) Terhadap Berat Ginjal Mencit yang 

Diinduksi MSG 

 
Gambar 2. Diagram rata-rata berat mencit 

Berdasarkan Gambar 2. diketahui bahwa berat ginjal 

paling tinggi pada perlakuan kontrol positif (K+) sebesar 

0,31 dan berat ginjal yang paling rendah pada perlakuan 

3 sebesar 0,25. Hasil uji Anava diketahui bahwa rata-rata 

berat ginjal mencit dari semua perlakuan tidak 

ditemukan perbedaan yang nyata. Hasil yang sama 

diperoleh dari penelitian Mukti dkk (2013) yang 

menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata 

pada rerata berat ginjal mencit yang di induksi MSG. 
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Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Cincau Hijau( Cyclea barbata Miers) Terhadap Gambaran Histopalogik Ginjal 

Mencit yang Diinduksi MSG 

 

Gambar 3.  Gambaran histopatologik ginjal mencit( Mus musculus) perlakuan 2. Pewarnaan HE, Perbesaran 400x. 

Kerusakan sel berupa nekrosis tubulus proksimal 

ditemukan pada semua perlakuan. Perlakuan dengan 

prosentase kerusakan paling tinggi ditemukan pada 

kelompok kontol negatif (75%). Pemberian MSG dapat 

menyumbangkan radikal bebas kedalam tubuh dan 

berujung pada kerusakan sel tubuh. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Zulfiani(2013) yang menyatakan 

bahwa MSG yang dikonsumsi dalam waktu yang lama 

dapat merusak sel ginjal mencit. 

Pemberian vitamin C (0,26 mg/hari) Pada 

perlakuan kontrol positif menunjukkan terjadinya 

penurunan prosentasi kerusakan sel ginjal (50%). Hal 

ini diduduga karena sifat vitamin C merupakan 

senyawa antioksidan sekunder. Antioksidan 

mempunyai kemampuan mencegah terjadinya 

kerusakan sel dengan cara mendonorkan elektron 

kepada senyawa radikal sehingga menjadi senyawa 

yang lebih stabil (Winarsi,2007:138). Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukanZulfiani (2013) yang 

menyatakan bahwa pemberian vitamin C dapat 

menurunkan kerusakan sel ginjal akibat induksi MSG. 
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Pada kelompok perlakuan, pemberian ektrak etanol 

daun cincau hijau menunjukkan adanya pengaruh 

berupa perbaikan terhadap kerusakan sel ginjal mencit 

seiring dengan peningkatan dosis. Pengaruh yang 

paling efektif ditemukan pada kelompok perlakuan 3 

(7.5 mg/gramBB) dengan prosentase kerusakan 20%. 

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan pada 

perlakuan ini lebih baik dibanding kelompok kontrol 

positif yang hanya diberikan vitamin C. Hal ini 

kemungkinan karena kandungan senyawa antioksidan 

yang beragam pada daun cincau sehingga dapat 

memberikan efek maksimal dalam menetralisir radikal 

bebas. 

Menurut Winarsi (2007:260), untuk mencegah 

kerusakan akibat radikal bebas diperlukan jaringan 

antioksidan yang saling bekerja sama satu sama lain, 

untuk itu dibutuhkan kosumsi bahan makanan yang 

kaya akan antioksidan dalam jumlah yang memadai, 

sehingga dapat menetralisir efek radikal bebas yang 

berlebihan didalam tubuh. Daun cincau hijau 

mengandung senyawa senyawa antioksidan berupa 

alkaloid dan flavoniod yang dapat mengangkap dan 

mengikat senyawa radikal bebas sehingga dapat dapat 

menyeimbangkan jumlah radikal bebas dan antioksidan 

didalam tubuh. 

Analisis Isi Proses dan Hasil Penelitian 

Penelitian pengaruh ekstrak etanol daun cincau 

hijau (Cycle barbata Miers) terhadap gambaran 

histopatologik ginjal mencit (Mus musculus) dapat 

dijadikan materi pelajaran biologi SMA kelas XI karena 

relevan dengan kompetensi dasar 3.9. Pada penelitian 

ini dijelaskan tentang fungsi dan struktrur organ ginjal 

yang termasuk salah satu organ sistem ekskresi. Hasil 

penelitian juga membahas tentang efek negatif MSG 

yang dapat menimbulkan kerusakan sel pada ginjal 

hewan percobaan yang secara fisiologi nya mirip 

dengan manusia 

Penelitian memenuhi prisip konsistensi pada 

kompetensi dasar 3.9. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar 3.9 karena Penelitian ini 

menjelaskan tentang fungsi dan struktrur organ ginjal 

yang termasuk salah satu organ sistem ekskresi, 

mekanisme ekskresi pada ginjal dan penyebab kelainan 

pada organ ginjal serta membandingkan sistem ekskresi 

manusia dengan hewan. 

Penelitian ini memenuhi prinsip adequacy pada 

kompetensi dasar 3.9. Penelitian ini menjelaskan 

tentang fungsi dan struktrur organ ginjal yang termasuk 

salah satu organ sistem ekskresi, mekanisme ekskresi 

pada ginjal dan penyebab kelainan pada organ ginjal 

serta membandingkan sistem ekskresi manusia dengan 

hewan yang dapat membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran pada kompetensi dasar 3.9. 

Berdasarkan hasil analisis isi potensi penelitian 

sebagai materi pelajaran proses dan hasil penelitian 

memenuhi prinsip relevansi, konsistensi dan adequacy, 

sehingga penelitian ini dapat menjadi materi pelajaran 

biologi SMA kelas XI pada kompetensi dasar 3.9. 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa MSG dapat menyebabkan kelaian 

pada organ ginjal berupa nekrosis pada tubulus 

proksimal. Pemberian ektrak etanol daun cincau hijau 

pada dosis 7,5 mg/gramBB/hari dapat menurunkan 

kerusakan ginjal mencit berupa nekrosis tubulus 

proksimal akibat induksi MSG. Proses dan hasil 

penelitian berpotensi sebagai materi pelajaran biologi 

SMA kelas XI pada materi kelainan sistem ekskresi 

manusia. 

 

Saran 

Peneliti memberikan saran kepada pihak yang 

nantinya akan melaksanakan penelitian yang seperti ini, 

agar nenberikan control yang berbeda. 

 

Ucapan Terimakasih 

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan pada penelitian 

ini. 
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