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Abstrak 

Tomat adalah berbagai sayuran  yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang 

mengandung antioksidan. Tomat yang sering dikonsumsi masyarakat adalah tomat merah. Tomat  ungu 

merupakan tomat yang baru dikembangkan dan memiliki warna gelap karena kandungan antosianin. 

Tomat dapat dimanfaatkan dalam kesehatan antara lain efek untuk melindungi organ tubuh dari efek 

penggunaan aspirin secara berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jus buah 

tomat merah (Lycopersicum esculentum) dan tomat ungu (Lycopersicum esculentum cv. Indigo rose) 

terhadap gambaran histopatologik lambung yang diinduksi aspirin. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental di laboratorium dengan rancangan the post test only with control group design. Sampel 

penelitian adalah 24 ekor mencit jantan strain DDY berumur 2 bulan yang terdiri dalam 6 kelompok. 

Kelompok K (tidak diberi perlakuan); K+ (aspirin 0,1 ml dan vitamin C 0,04 ml); K- (aspirin 0,1ml); P1 

(aspirin 0,1 ml dan jus tomat merah 0,4 ml); P2 (aspirin 0,1 ml , jus tomat merah 0,2 ml dan jus tomat 

ungu 0,2 ml); P3 (aspirin 0,1 ml dan jus tomat ungu 0,4 ml) selama 2 minggu. Gambaran histopatologi 

lambung diamati dan dinilai berdasarkan kerusakan histologis yang berupa nekrosis dan peradangan. 

Rerata nekrosis dan sel radang pada kelompok kontrol memiliki skor 0,5, kelompok K+ 1,125, kelompok 

K- 1,825, kelompok perlakuan 1 (P1) 1, kelompok perlakuan 2 (P2) 1,075, dan kelompok perlakuan 3 

(P3) 1,025.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jus tomat merah dan ungu dapat melindungi lambung 

dari efek negatif aspirin.  

Kata kunci: jus buah tomat merah, jus buah tomat ungu, aspirin, histopatologi, lambung 

 

Pendahuluan 

Tomat merupakan salah satu tanaman yang menyehatkan tubuh karena 

mengandung berbagai jenis antioksidan (Lumpkin, 2005). Hal ini menjadikan tomat  

sebagai komoditas pertanian sangat bermanfaat bagi tubuh, karena mengandung vitamin 

dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan (Cahyono, 2008). 

Tomat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah tomat merah. Selain tomat 

merah, terdapat tomat ungu yang baru di kembangkan.  

Dalam penelitian terbaru ditemukan bahwa tomat ungu mengandung antioksidan 

yang tinggi serta dapat digunakan sebagai obat anti kanker. Tomat ungu atau indigo rose 

sendiri merupakan hasil perkawinan antara blueberry dan tomat merah, yang memiliki 
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gen dari bunga snapdragon. (Marlitasari, 2012).Antioksidan yang terkandung dalam 

kedua tomat diantaranya zat likopen. Zat ini berkhasiat untuk mencegah dan 

menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker lambung (Cahyono, 2008). 

Lambung adalah organ pada saluran pencernaan berbentuk seperti kantong 

dengan fungsi utama sebagai penampung makanan dan mengatur makanan masuk 

duodenum dalam ukuran sedikit dan teratur. Lambung terdiri atas beberapa lapisan, 

yaitu lapisan mukosa, sub mukosa, muskularis, subserosa dan serosa (Walangitan,dkk. 

2014). Lambung merupakan bagian dari saluran pencernaan yang banyak mendapatkan 

paparan olehbahan-bahan yang merusak mukosanya. Kerusakan mukosa lambung 

paling banyak disebabkan penggunaan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) 

(Pasaribu, dkk. 2013).  

Salah satu obat anti inflamasi non steroid (NSAID) ialah aspirin. Aspirin (asam 

asetil salisilat) adalah analgesik, anti piretik, dan antiinflamasi yang tergolong obat 

bebas, sehingga luas digunakan oleh masyarakat. Pemberian aspirin dapat menimbulkan 

perubahan kualitatif mukus lambung sehingga dapat mengakibatkan kerusakan jaringan 

lambung (Nanlohy, dkk. 2013). Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui 

efek protektif jus buah tomat merah dan ungu terhadap histopatologi lambung yang 

diinduksi aspirin. 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di 

Laboratorium. Determinasi dan identifikasi tanaman  buah tomat merah dan ungu 

dilakukan di Laboratorium Universitas Gadjah Mada. Pemeliharaan dan pengujian 

hewan uji dilakukan di Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu Unit IV Universitas 

Gadjah Mada. Pembuatan preparat histopatologi lambung mencit dilakukan di 

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah mada. 

Pembacaan dan pengambilan gambar preparat  histopatologi lambung mencit di lakukan 

di Laboratorium Biologi Universitas Ahmad Dahlan. 

Tahap aklimatisasi mencit 3 hari di kandang pemeliharaan dengan diberi makan 

Pellet AD.II dan minum.Dosis aspirin yang diberikan 0,1 ml/20mgBB, dosis vitamin C 

0,04 ml/20grBB, dan jus tomat 0,4 ml/20grBB. Pemberian jus tomat dilakukan sebelum 

pemberian aspirin. Aspirin diberikan satu kali sehari, 1 jam setelah pemberian jus tomat 
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merah dan ungu.Penelitian menggunakan 24 ekor mencit sebagai hewan uji yang terdiri 

dari 6 kelompok yaitu: 

K: Tidak diberi perlakuan  

K+ : Vit.C 0,04ml/20 grBB 

K- :Aspirin 0,1 ml/20 grBB + Vitamin C 0,04 ml/20gr BB 

P1  : Aspirin 0,1 ml + 0,4 ml/20grBB Jus tomat merah 

P2  : Aspirin 0,1 ml + 0,2 ml/ 20grBB jus tomat merah + 0,2ml/20grBB jus tomat ungu  

P3: Aspirin 0,1 ml + 0,4 ml/20grBB jus tomat ungu 

Penelitian perlakuan hewan uji dilakukan selama 14 hari. Pemberian vitamin C 

serta terapi jus buah tomat merah dan ungu diberikan dari hari ke-1 sampai hari ke-14. 

Perlakuan induksi aspirin dilakukan di hari ke-8 sampai ke-14. Di akhir penelitian, 

hewan uji dikorbankan untuk diambil lambungnya. Pembuatan preparat histopatologi 

lambung mencit dilakukan menggunakan metode paraffin.  

Pemeriksaan preparat histopatologi lambung masing-masing dilakukan dalam 5 

lapang pandang mikroskop dengan perbesaran 100x. Perubahan histopatologi yang 

diamati berupa adanya nekrosis dan infiltrasi sel radang. Variasi perubahan 

histopatologi lambung yang diamati kemudian diskoring sebagai berikut (Haqiqi, 2015): 

Skor Indikator  

 Variabel nekrosis sel lambung: Variabel  sel radang 

0 Nekrosis tidak ada  Tidak terdapat sel radang 

1 Nekrosis setempat (fokal) Sel radang ada sedikit (ringan)  

2 Nekrosis merata (difusa) Sel radang menyebar (multifocal) 

   

Data diuji analisis statistik menggunakan SPSS dengan uji normalitas. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran histopatologik 

yang menunjukkan adanya nekrosis dan sel radang pada lambung. Gambar 1a 

merupakan kelompok kontrol dimana lambung mencit tidak ada perlakuan sama sekali 

yang hanya diberi makan dan minum. Pada kelompok kontrol (Gambar 1a), diperoleh 

beberapa gambar mikroskopik yang menunjukkan kerusakan sel lambung. Menurut 

Khakim (2012), aquades tidak mempunyai efek erosif terhadap lambung mencit, 
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sehingga kemungkinan terjadinya nekrosis dan adanya sel radang relatif lebih rendah. 

Kerusakan sel lambung  yang terjadi pada kelompok kontrol yang terjadi dapat 

disebabkan oleh variabel luar yang tidak bisa dikendalikan seperti kondisi awal 

lambung mencit maupun kondisi stres. Situasi stres pada mencit bisa disebabkan karena 

lingkungan dan selama berlangsungnya proses penelitian. Menurut Santoso (1996), 

situasi stres terus menerus sering berkaitan dengan pembentukan ulkus, sehingga sekresi 

lambung meningkat secara berlebihan.   

Gambar 1b merupakan gambaran mikroskopik lambung mencit pada kelompok 

kontrol positif, dimana hewan uji di beri vitamin C 0,04 ml/20grBB sebelum diinduksi 

aspirin 0,1 ml/20grBB. Dari pengamatan yang telah dilakukan, gambar 1b menunjukkan 

adanya nekrosis pada bagian tengah kelenjar lambung, dan  bagian basal mukosa 

lambung. Selain itu terdapat sel nekrosis pada bagian basal mukosa lambung.   

Gambar 1c merupakan gambaran mikroskopik lambung mencit pada kelompok 

kontrol negatif yang diinduksi aspirin 0,1 ml/20grBB selama 14 hari. Kelompok ini 

menunjukkan gambaran mikroskopik berupa nekrosis yang menyebar dan sel radang 

yang menyebar pula. Kelompok kontrol memiliki kerusakan paling besar di antara 

kelompok lainnya. Terjadinya kerusakan dalam skala besar tersebut sesuai dengan teori 

yang ada bahwa aspirin  (asam asetilsalisilat) termasuk bahan-bahan yang diserap secara 

cepat hingga menembus membran plasma sel epitel yang melapisi mukosa lambung 

(Santoso, 1996).  Akibat dari itu, aspirin mampu merusak sawar mukosa lambung baik 

secara lokal maupun sistemik. Ada dua mekanisme aspirin menyebabkan kerusakan 

lambung, yaitu pertama, efek topikal berupa meningkatnya histamin yang diikuti 

meningkatnya sekresi asam, dan kedua adalah efek sistemik yang menghambat sistesis 

prostaglandin. Prostaglandin memiliki fungsi untuk memberi perlindungan terhadap 

mukosa lambung dengan mekanisme menghambat sekresi asam lambung (Sagala, 

2010). Ketika pertahanan lambung turun, asam-asam lambung akan merusak mukosa 

lambung (Mustaba, 2012). Hal ini menyebabkan terjadinya proses peradangan yang 

ditandai dengan adanya sel radang serta nekrosis pada sel lambung. 

Gambar 1d merupakan gambaran mikroskopik lambung mencit pada kelompok 

P1 yang diberikan jus buah tomat merah 0,4ml/20grBB. Berdasarkan gambar tersebut, 

terlihat adanya sedikit nekrosis pada bagian permukaan mukosa dan lapisan mukosa, 

serta terdapat sedikit sel radang pada basal mukosa dan lamina propia.  
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Gambar 1e merupakan gambaran mikroskopik lambung mencit pada kelompok 

P2 yang diberikan campuran jus buah tomat merah 0,2 ml/20grBB dan jus tomat ungu 

0,2 ml/20grBB. Dari gambar tersebut terlihat adanya sedikit nekrosi pada permukaan 

mukosa dan pada lapisan mukosa. Selain nekrosis, terlihat adanya sedikit sel radang 

pada bagian basal mukosa dan submukosa.  

Gambar 1f merupakan gambaran mikroskopik lambung mencit pada kelompok 

P3 yang diberikan jus tomat ungu 0,4 ml/20grBB. Dari gambar tersebut, terlihat adanya 

nekrosis pada permukaan mukosa dan lapisan mukosa, serta terdapat sel radang pada 

basal mukosa dan pada lamina propia. 

 

a 

 

b 

  

c 

 

d 
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e 

 

f 

Gambar 1. Gambar mikroskopik lambung mencit (perbesaran 100x dan pewarnaan HE, a) kelompok 

kontrol; b) kelompok K+;  c) kelompok kontrol negatif (K-); d) kelompok perlakuan 1 (P1); e) kelompok 

perlakuan 2 (P2); f) kelompok perlakuan 3 (P3)  diberi jus tomat ungu 0,4 ml/20grBB dan diinduksi aspirin 

0,1 ml/20grBB 

Ket:           sel radang 

                 Nekrosis 

Berdasarkan perhitungan jumlah nekrosis dan sel yangkemudian dibuat skor, didapatkan 

hasil rerata seperti pada  gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Diagram Rerata kerusakan sel lambung yang Diinduksi Aspirin 

 

Berdasarkan gambar 2, diketahui bahwasetiap kelompok memiliki nekrosis dan 

sel radang lambungseperti  yang terlihat pada diagram 1. Berdasarkan diagram 1, ketiga 

kelompok perlakuan memiliki pengaruh protektif pada lambung dari efek aspirin. Hal 

ini terlihat dari rerata nekrosis dan sel radang ketiga kelompok perlakuan yang relatif 
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jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif yang diinduksi 

aspirin. Kelompok yang memiliki rerata nekrosis dan sel radang paling rendah ialah 

perlakuan 1 (P1) yang diberi jus buah tomat merah. Efek protektif yang ditimbulkan 

pada tomat merahdapat disebabkan kandungan yang dimiliki oleh tomat sendiri yaitu 

antioksidan berupa likopen (Lumpkin, 2005). Antioksidan adalah molekul sangat 

penting untuk menangkap radikal bebas, dan melepaskan elektronnya sendiri, sehingga 

mencegah oksidasi oleh radikal bebas yang dapat merusak molekul-molekul lain. 

Menurut Shi and Le Maguer (Kailaku, dkk. 2003: 64), sebagai antioksidan, likopen dua 

kali lebih efektif dibandingkan beta-karoten, dalam melindungi sel darah putih dari 

kerusakan membran oleh radikal bebas.  

Dilihat dari sisi kandungan, tomat ungu berbeda dengan buah tomat merah. 

Tomat ungu mengandung antosianin yang kemungkinan dapat menjadi zat protektif 

pada lambung yang diinduksi aspirin. Antosianin merupakan sub-tipe senyawa organik 

dari flavonoid. Pada gambar 2, tomat ungu memiliki rerata  skor nekrosis sel dan sel 

radang lebih tinggi dibandingkan buah tomat merah.  

Berdasarkan gambar 2, skor rerata nekrosis dan sel radang jus buah tomat merah 

dan ungu lebih rendah dibandingkan dengan vitamin C. Menurut Lumpkin (2005), buah 

tomat mengandung vitamin (A, B dan C), zat likopen, betakaroten, dan flavonoid 

(Lumpkin, 2005) Hal tersebut yang memungkinkan efek protektif jus buah tomat merah 

dan ungu lebih banyak mengurangi nekrosis dan sel radang pada lambung. Jadi, 

perlakuan buah tomat lebih baik dibandingkan pemberian vitamin C tunggal. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian jus buah 

tomat merah dan ungu memiliki pengaruh protektif terhadap histopatologi lambung 

mencit. Perlakuan yang paling efektif dalam melindungi lambung adalah jus buah tomat 

merah. 
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