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Abstrak 

Aspirin digolongkan dalam obat bebas karena dapat ditemukan secara bebas di apotek-apotek 

dan warung. Efek farmakologi aspirin yaitu sebagai obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang 

berbahaya bagi tubuh, salah satunya pada organ hepar. Tomat ungu dan tomat merah memiliki kandungan 

antioksidan yang tinggi yang dapat melawan radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efek protektif jus buah tomat ungu dan tomat merah terhadap gambaran histopatologik hepar mencit 

jantan yang diinduksi aspirin. Penelitian ini menggunakan mencit jantan berumur 9-14 minggu, berat 

badan 27-40 gram dan sebanyak 36 ekor mencit, dibagi dalam 6 kelompok; kontrol, kontrol negatif 

aspirin 0,1 ml/20BB, kontrol positif aspirin 0,1ml/20BB+Vit C 0,04ml/20BB, P1 tomat merah 

0,2ml/20BB, P2 tomat ungu 0,2ml/20BB+tomat merah 0,2ml/20BB, P3 tomat ungu 0,2ml/20BB. Pada 

hari ke 8-14 diberikan vitamin C, jus buah tomat ungu dan tomat merah  dan kemudian diberikan aspirin 

1 jam setelah perlakuan secara oral. Pada hari ke 15 semua mencit di ambil organ heparnya untuk dibuat 

preparat histopatologi dengan pewarnaan Hemotoxylin Eosin (HE). Data dianalisis dengan uji anova dan 

uji lanjut yaitu uji LSD. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan skor kerusakan sel hepatosit 

hepar mencit pada berbagai perlakuan. Pemberian tomat ungu dan tomat merah dapat memberikan efek 

protektif terhadap hepar mencit yang diinduksi aspirin. 

Kata kunci:  aspirin, hepar mencit jantan, tomat ungu, tomat merah 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang kaya akan 

keanekaragaman hayati, termasuk keanekaragaman sayuran dan buah-buahan. Sebagian 

besar masyarakat di Indonesia mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan untuk 

memenuhi kebutuhan makanannya. Sayuran atau buah-buahan yang banyak kita jumpai 

di pasar ataupun di supermarket, akan dapat memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh. 

Salah satu buah yang memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh adalah tomat. 

Buah tomat merupakan salah satu buah yang mudah ditemukan. Buah tomat 

memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, flavonoid, tannin, dan likopen. 

Menurut Bruno (2011) likopen yang terkandung dalam buah tomat adalah suatu 

senyawa karotenoid dengan aktivitas antioksidan yang sangat potensial dibandingkan 
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dengan senyawa karotenoid yang lain. Likopen merupakan eliminator radikal bebas 

yang paling efektif.  

Masyarakat lebih banyak mengetahui dan mengkonsumsi tomat merah. Selain 

tomat merah juga terdapat varietas tomat lain, yaitu tomat ungu (indigo rose), tomat 

black chery, tomat black prince, tomat red pear, tomat red cherry, tomat apple, tomat 

yellow chery, tomat black crimea, tomat Japanese black trifele. Tomat ungu adalah 

salah satu varietas tomat yang merupakan hasil perkawinan silang antara blueberry dan 

tomat merah. Tomat ungu memiliki gen dari bunga snapdragon sehingga menghasilkan 

warna gelap (Marlitasari, 2012). 

Buah tomat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan antioksidan 

yang terdapat di dalam buah tomat dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh 

radikal bebas. Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh 

karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam tubuh, 

jadi antioksidan dapat menyelamatkan sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. 

Salah satu radikal bebas yang berbahaya adalah aspirin. 

Berdasarkan kandungan aspirin (asam asetil salsilat), aspirin merupakan obat 

analgesik, anti piretik, dan anti inflamasi. Aspirin digolongkan dalam obat bebas, karena 

dapat ditemukan di apotek-apotek dan di warung. Pemberian aspirin secara oral dapat 

diabsorbsi dengan baik di usus halus, dihidrolisis dalam darah dan di jaringan menjadi 

asam salisilat yang merupakan komponen aktif. Waktu yang diperlukan untuk 

dihidrolisis di hepar sehingga menjadi bentuk salisilat dalam plasma kira-kira 30 menit. 

Aspirin mempunyai efek toksisitas yang tinggi (Sibarani, Berata, dan Arjana, 2013). 

Penggunaan aspirin secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan jaringan, 

salah satunya jaringan pada hepar. 

Hepar adalah organ yang berperan dalam metabolisme berbagai macam nutrien 

yang diserap dari saluran cerna. Hepar berperan optimal di dalam menampung, 

mengubah dan mengeluarkan substansi toksik. Karena peranannya ini, hepar merupakan 

salah satu organ yang berpotensi terkena bahan kimia dan toksik. Efek hepatoksisitas 

pada manusia yang disebabkan oleh induksi bahan kimia baik secara sementara maupun 

terus-menerus menghasilkan disfungsi hati ringan sampai nekrosis (Junqueira dan 

Carneiro, 1980). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran histopatologik hepar 
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mencit jantan yang diinduksi aspirin dengan diberikan jus buah tomat ungu dan tomat 

merah. 

Metode 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 di LPPT Unit IV UGM 

sebagai tempat pemeliharaan dan pemberian perlakuan. Pembuatan preparat dilakukan 

di Laboratorium Patalogi dan Anatomi FK UGM, sedangkan pemeriksaan mikrokopis 

dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Ahmad Dahlan. 

Penelitian ini menggunakan mencit jantan strain DDY sebanyak 36 ekor dan 

mencit  diadaptasi selama 1 hari di LPPT Unit IV Universitas Gadjah Mada dan diberi 

makan Pellet AD. II dan minum. Mencit dipelihara di dalam kandang plastik yang berisi 

6 ekor mencit yang dipisah sesuai dengan kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok 

kontrol positif, kelompok kontrol negatif, kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 

2, dan kelompok perlakuan 3. 

Setelah diaklimatisasi selama 1 hari, dan penelitian ini terdiri dari kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan. Pengujian dilakukan selama 14 hari. Pada hari 1-7 

hewan uji diberikan makan pellet AD.II dan minum, dan diberikan jus buah tomat ungu 

dan tomat merah serta vitamin C. Pada hari ke 8-14 hewan uji baru diberikan jus buah 

tomat ungu dan merah, vitamin C, dan induksi aspirin. Adapun tiap kelompok terdiri 

dari 6 ekor mencit yaitu sebagai berikut: 

1. Kontrol  : Tidak diberi perlakuan 

2. Kontrol (+) : Aspirin 0,1 ml + vitamin C 0,047 ml 

3. Kontrol (-)  : Aspirin 0,1 ml 

4. Kelompok 1 : Aspirin 0,1 ml + tomat merah 0,4 ml 

5. Kelompok 2 : Aspirin 0,1 ml + tomat merah 0,2 ml + tomat ungu 0,2 ml 

6. Kelompok 3 : Aspirin 0,1 ml + tomat ungu 0,4 ml 

Setelah 14 hari perlakuan, selanjutnya mencit dimatikan dengan menggunakan 

klorofom kemudian dilakukan pembedahan dan diambil organ hepar. Organ hepar 

dibuat preparat dengan pewarnaan HE. Pembacaan preparat hepar dibaca dalam 5 

lapang pandang dengan pembesaran 400x. Setiap lapang pandang dilihat 20 sel secara 

acak sehingga dalam 1 preparat ada 100 sel. Kemudian sel dihitung rata-rata bobot skor 

perubahan histopatologi hepar dari 5 lapang pandang dari masing-masing mencit 

dengan model Skoring Histopatology Manja Roenigk (Widigdo, 2014). 
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Tabel 1. Skoring Histopatology Manja Roenigk 
Tingkat Perubahan Nilai  

Normal 1 

Degenerasi Parenkimatosa 2 

Degenerasi Hidropik 3 

Nekrosis 4 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program komputer SPSS v. 16.00 

Windows dengan menggunakan uji Anova dan dilanjutkan dengan uji LSD untuk 

melihat letak perbedaannya. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan terhadap gambaran histopatologik mikroskopis hepar 

mencit yang diinduksi aspirin dengan pemberian jus buah tomat ungu dan tomat merah 

diperoleh data berupa gambaran histopatologik hepar mencit (Gambar 1-6) 

 

Gambar 1. Gambaran histopatologik hepar (K) 

 

Gambar 2. Gambaran histopatologik hepar (K-) 

 

Gambar 3. Gambaran histopatologik hepar K+ 

 

Gambar 4. Gambaran histopatologik hepar P1 
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Gambar 5. Gambaran histopatologik hepar P2 

 

Gambar 6. Gambaran histopatologik hepar P3 

Keterangan: 

a = Normal                                c = Degenerasi Hidropik 

b = Degenerasi Parenkimatosa d = Nekrosis 

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan jumlah kerusakan sel hepatosit 

diperoleh data berupa diagram gambar, yang disajikan sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Diagram jumlah kerusakan sel hepatosit 

Berdasarkan hasil kelompok kontrol (Gambar 1) terlihat bahwa bentuk sel masih 

terlihat jelas. Sel-sel terlihat normal di beberapa bagian. Jenis kerusakan yang dapat 

terlihat dari gambar diatas adalah degenerasi parenkimatosa dan degenerasi hidropik 

dimana sitoplasma dalam sel hepar membentuk celah-celah kecil kemudian membentuk 
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celah-celah yang lebih besar. Rata-rata nilai skor kerusakan histopatologik hepar pada 

kelompok kontrol sebanyak 243,75. 

Gambaran histopatologik hepar mencit pada kelompok kontrol negatif (Gambar 

2) dapat dilihat adanya jenis kerusakan sel yaitu degenerasi parenkimatosa dimana 

sitoplasma dalam sel hepar membentuk celah-celah kecil. Jenis kerusakan selanjutnya 

yaitu nekrosis, membran sel yang rusak dan tidak berbentuk, sitoplasma kosong dan inti 

sel memadat berwarna ungu dan pekat. Rata-rata nilai skor kerusakan histopatologi 

hepar pada kelompok kontrol negatif adalah 309,25. Kelompok kontrol negatif 

menunjukkan hasil yang paling tinggi, yang berbeda signifikan dengan kelompok lain 

hal ini karena kandungan aspirin yang merupakan radikal bebas yang berbahaya. 

Menurut Battaglia et al (2005) kerusakan pada sel hepar disebabkan oleh stres oksidatif 

yang bersumber dari aspirin dan mengakibatkan struktur sel menjadi tidak normal dan 

merusak sel. 

Gambaran histopatologik (Gambar 3) menunjukkan adanya sel normal, namun 

banyak ditemukan adanya kerusakan yaitu degenerasi hidropik yang tampak jelas 

dimana sitoplasma dalam sel hepar membentuk celah-celah yang lebih besar. Rata-rata 

nilai skor kerusakan histopatologi hepar pada kelompok kontrol postif yaitu sebesar 

280,75. 

Pada kelompok perlakuan, kelompok P1 dengan pemberian tomat merah 0,4 

ml/20gramBB memiliki jumlah kerusakan sel hepatosit yang paling kecil dibandingkan 

kelompok P2 dan P3 yaitu sebesar 256,25. Kelompok P3 dengan pemberian tomat ungu 

0,4 ml/20gramBB menunjukkan jumlah kerusakan sel hepatosit yang paling tinggi 

dibandingkan kelompok lainnya. Jumlah kerusakan pada kelompok P2 dan P3 memiliki 

selisih yang tidak terlalu jauh. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian tomat merah lebih baik 

untuk melindungi hepar dari kerusakan yang diakibatkan aspirin. Menurut Chairunnisa 

(2012) tomat merah mengandung likopen dan vitamin C yang berperan sebagai 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas selama proses metabolisme tubuh. 

Likopen diduga mampu melindungi tubuh dari radikal bebas dan merupakan karotenoid 

yang bekerja sebagai antioksidan pemutus rantai. Tomat ungu mengandung antosianin 

sebagai senyawa antioksidan sebagai penangkal radikal bebas. Potensi kerja senyawa 

antioksidan berupa antosianin pada tomat ungu kurang efektif untuk mencegah 
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kerusakan sel hepar. Kemampuan likopen dalam meredam radikal bebas yang berasal 

dari aspirin dua kali lebih baik dari pada betakaroten dan sepuluh kali lebih baik dari 

pada alfa-tekoferol. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambaran histopatologik hepar mencit 

yang diinduksi aspirin (Gambar 1-6) masih ditemukan sel yang normal, namun masih 

adanya kerusakan berupa degenerasi parenkimatosa, degenerasi hidropik dan nekrosis. 

Hasil perhitungan jumlah kerusakan sel hepatosit secara keseluruhan, jumlah kerusakan 

sel hepatosit yang diinduksi aspirin pada kelompok kontrol (-) memiliki jumlah 

kerusakan sel hepatosit yang paling tinggi, sedangkan pada kelompok P1 pemberian 

tomat merah dosis 0,4 ml/20gramBB menunjukkan jumlah kerusakan sel hepatosit 

paling rendah dari kelompok lain. Hasil analisis jumlah kerusakan sel hepatosit terdapat 

adanya perbedaan antar kelompok. Pemberian tomat merah dapat memberikan efek 

protektif terhadap hepar mencit jantan yang diinduksi aspirin. Karena kandungan 

antioksidan yang terdapat pada tomat cukup dan mampu mencegah kerusakan sel 

hepatosit pada hepar mencit. 
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