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PENGARUH EKSTRAK DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum) 

TERHADAP KERUSAKAN LAMBUNG MENCIT (Mus 

musculus) YANG DIBERI MINUMAN TUAK 

Oleh 

Mega Nur’Aini Wijayanti 

 

ABSTRAK 

Mengonsumsi minuman berakohol saat in telah menjadi kebiasaan 

buruk dimasyarakat, menurut masyarakat awam minuman berakohol 

seperti tuak dapat membuat tubuh menjadi bugar, dan pemicu 

semangat bekerja padahal perlu diketahui bahwa mengonsumsi 

minuman berakohol memiliki dampak yang cukup serius baim 

dikonsumsi dalam jangka pendek maupun panjang, alkohol dapat 

menyebabkan kadar gula meningkat, terganggunya fungsi hati,  

terganggunya fungsi ginjal dan akan menimbulkan kerusakan serius 

pada lambung. Indonesia dikenal dengan berbagai tumbuh-tumbuhann 

yang dapat digunakan sebagai obat salah satunya tumbuhan kemangi 

(Ocimum basilicum). Tumbuhan kemangi adalah tumbuhan dari 

family lamiaceae dan genus Ocimum yang memiliki aroma khas yang 

mudah dijumpai dilingkungan sekitar, daun kemangi mengandung 

flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, salah satu 

senyawa khusus dari daun kemangi adalah senyawa fenolik. Fenolik 

adalah sebuah senyawa yang mempunyai kemampuan untuk merubah 

atau mereduksi radikan bebas dan sebagai anti radikal bebas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan 

lambung mencit yang diberi minuman tuak. Metode yang digunakan 

adalah kuantitafik eksperimental post test only grup design dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan teknik 

analisis data uji nornalitas Kolmogorov-smirnov dengan hasil P>0,05 

dan uji homogenitas, setelah  itu dilanjutkan uji data one way ANOVA. 

Penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit dengan 5 ekor mencit 

pada setiap perlakuan selama 30 hari dengan keterangan K+ diberikan 

tuak 0,14 ml, K- tidak diberikan apapun, P1 diberikan tuak 0,14 ml 

dan ekstrak daun kemangi 300 mg/KgBB, P2 diberikan tuak 0,14 ml 
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dan ekstrak daun kemangi 600 mg/KgBB dan P3 diberikan tuak 0,14 

ml dan ekstrak daun kemangi 900mg/KgBB. Kemudian di uji lanjut 

menggunakan LSD kerusakan sel bermakna. Hasil penelitiann 

pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap 

kerusakan lambung mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak 

menunjukkan bahwa ada kerusakan dilambung karena pemberian 

alkohol berupa deskuamasi, erosi dan ulserasi. Kerusakan terhadap 

mukosa lambung tersebut mengalami perbaikan setelah diberikan 

ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) dengan skor rerata K+ 

1,44 K- 0,4 P1 0,84 P2 0,76 dan P3 0,56 artinya ekstrak daun kemangi 

(Ocimum basilicum) memiliki kemampuan untuk memperbaiki epitel 

mukosa lambung  akibat pemberian minuman berakohol. 

 

Kata kunci: Tuak, Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum), 

Kerusakan Lambung, Mencit (Mus musculus) 
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THE EFFECT OF CHILDREN (OCIMUM BASILICUM) LEAF 

EXTRACT ON STOMACH DAMAGE OF MICE (MUS 

MUSCULUS) WHICH WERE FRIENDLY WITH TOWER 

DRINK 

By 

Mega Nur’Aini Wijayanti 

 

ABSTRACT 

Consuming alcoholic beverages has now become a bad habit in 

society, according to the general public, alcoholic beverages such as 

palm wine can make the body fit, and trigger enthusiasm for work, 

even though it is necessary to know that consuming alcoholic 

beverages has a serious impact, whether consumed in the short or long 

term, alcohol can cause serious problems. cause increased sugar 

levels, impaired liver function, impaired kidney function and will 

cause serious damage to the stomach. Indonesia is known for various 

plants that can be used as medicine, one of which is the basil plant 

(Ocimum basilicum). The basil plant is a plant from the Lamiaceae 

family and the genus Ocimum which has a distinctive aroma that is 

easily found in the surrounding environment, basil leaves contain 

flavonoids that function as antioxidants in the body, one of the special 

compounds from basil leaves is phenolic compounds. Phenolic is a 

compound that has the ability to change or reduce free radicals and as 

an anti-free radical. This study aims to determine how the effect of 

basil leaf extract (Ocimum basilicum) on gastric damage of mice given 

palm wine. The method used is a quantitative experimental post test 

only group design using a completely randomized design (CRD) with 

the Kolmogorov-Smirnov normality test data analysis technique with 

P>0.05 and homogeneity tests, after which it was continued to test 

data one way ANOVA. This study used 25 mice with 5 mice in each 

treatment for 30 days with the information that K+ was given 0.14 ml 

of palm wine, K- was not given anything, P1 was given 0.14 ml of 

palm wine and 300 mg/KgBW of basil leaf extract, P2 was given 0.14 

ml of palm wine and 600 mg/KgBW of basil leaf extract and P3 given 

0.14 ml of palm wine and 900 mg/KgBW of basil leaf extract. Then 

further tested using LSD significant cell damage. The results of the 
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study on the effect of basil leaf extract (Ocimum basilicum) on gastric 

damage of mice (Mus musculus) given palm wine showed that there 

was damage to the stomach due to alcohol administration in the form 

of desquamation, erosion and ulceration. The damage to the gastric 

mucosa improved after being given basil leaf extract (Ocimum 

basilicum) with a mean score of K+ 1.44 K-0.4 P1 0.84 P2 0.76 and 

P3 0.56 meaning that the basil leaf extract (Ocimum basilicum) had 

the ability to repair the gastric mucosal epithelium due to the 

administration of alcoholic beverages. 

 

Keywords: Tuak, Basil (Ocimum basilicum) Leaf Extract, 

Stomach Damage, Mice (Mus musculus) 
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MOTTO 

 

                                  

                            

       

Artinya:” Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

membukakan jalan keluar baginya. dan Dia memberinya rezeki dari 

arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal 

kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah 

mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”. (Q.S At Thalaq 2-3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian yang penulis susun berjudul Pengaruh 

Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum) Terhadap 

Kerusakan Lambung Mencit (Mus musculus) Yang Diberi 

Minuman Tuak. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

mengartikan dan memahami istilah-istilah yang dimaksud 

dalam judul penelitian, maka penulis memaparkan kata demi 

kata yaitu:   

1. Pengaruh itu kekuatan yang ada atau muncul dari sesuatu 

(individu, dan benda) yang membentu membentuk orang, 

keyakinan aktivitas individu. Dalam maksud sebagai 

dampak atau efek yang timbul karena adanya tindakan. 
1
 

2. Ekstrak adalah sari atau kentalan. Bentuk sediaan yang 

didapat dari jaringan tumbuhan atau hewan dengan 

menarik sari aktif menggunakan pelarut yang tepat,lalu 

dipekatkan hingga sampai pada tahap tertentu.
2
 Ekstrak 

didapatkan dalam bentuk cair, pasta dan juga dalam 

bentuk padat. Pembuatan ekstrak dapat menggunakan 

metode maserasi yaitu tanpa pemanasan agar tidak terjadi 

pengurangan zat aktif jika dilakukan pemanasan. 
3
 

3. Daun kemangi (Ocimum basilicum) adalah salah satu 

tumbuhan yang termasuk ke dalam genus Ocimum, 

memiliki bau yang harum, menyegarkan, dan rasa yang 

sedikit pahit. Daun kemangi berwarna hijau, Panjang daun 

2,7-7,5 cm dan lebar 1 – 2,5 cm, tulang daun menyirip 

                                                           
1 Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,‖ 18 Desember 2020, n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id. 
2 Ibid. 
3 Sri Oktavia, Helmi Arifin, and Ria Irawati, ―Pengaruh Ekstrak Etanol Daun 

Kemangi (Ocimum Sanctum L.) Terhadap Ph Dan Tukak Lambung Pada Tikus Putih 

Jantan,‖ Jurnal Farmasi Higea 7, no. 2 (2015): 139–51. 
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dengan tepi daun bergerigi duduk daun bersilang, ujung 

runcing, dan pangkal daun tumpul. Sitasi dari buku 
4
 

4. Kerusakan adalah perihal rusak sudah tidak sempurna 

(baik, utuh) dan tidak baik lagi 
5
. 

5. Lambung adalah bagian organ pencernaan manusia 

setelah esofagus yang memiliki fungsi untuk menyimpan 

makanan sebelum dicerna oleh usus halus (duodenum)
6
 

6. Mencit (Mus musculus) adalah hewan pengerat berkaki 

empat, memiliki warna putih, memiliki bobot berat badan 

berkisar 20 sampai 35 gram. Hewan ini adalah hewan 

yang digunakan sebagai hewan uji penelitian, karena 

mencit memiliki karakteristik mirip manusia baik dari 

biologis, tingkah laku dan strukur gen. 
7
 

7. Minuman Tuak disebut jamuan yang mengandung 

alkohol dari fermentasi tandan bunga sadapan tumbuhan 

jenis palem seperti aren (Arenga pinnata) atau enau nira 

dan juga sadapan nira kelapa melalui bakteri fermentesi 

khamir seperti Saccharomyces Sp. 8 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis menetapkan judul demikian dengan alasan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
4 Surahmaida and Umarudin, Aplikasi Miana, Kemangi, Dan Kumis Kucing 

Sebagai Pestisida Nabati (Gresik: Penerbit Graniti, 2019), 33. 
5 Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa 

Indonesia.‖ 
6 Almira Trihantoro Putri, ―Efek Pemberian Minyak Atsiri Umbi Rumput Teki 

(Cyperus Rotundus L.) Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Putih 

(Rattus Novergicus) Yang Diinduksi Alkohol‖ (Universitas Lampung, 2019), 8. 
7 Filu Marwati Santoso Putri, ―Urgensi Etika Medis Dalam Penanganan 

Mencit Pada Penelitian Farmakologi,‖ Jurnal Kesehatan Madani Medika 9, no. 2 

(2018): 51–61, https://doi.org/10.36569/jmm.v9i2.11. 
8 Sri Hermayana, ―Pengaruh Pemberian Campuran Tuak Dan Arilus Durian ( 

Durio Zibethinus Murr .) Terhadap Histologi Hepar Dan Nilai Leukosit Mencit ( Mus 

Musculus L . ) Jantan,‖ Universitas Sumatera Utara Repositori Institusi USU 

(Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), 

https://doi.org/http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4761. 
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1. Alasan Objektif 

Pada lapisan masyarakat tertentu mereka menjadikan 

minuman tuak sebagai minuman rutin baik dalam sehari-

hari maupun tradisi dalam perayaan dan acara-acara besar. 

Menurut mereka tuak dapat mengangatkan badan, 

menambah rasa semangat, dan menyegarkan badan tanpa 

mereka tahu bahaya mengonsumsi minuman berakohol 

dalam jangka panjang terhadap tubuh salah satunya sistem 

pencernaan, salah satu organ pencernaan adalah lambung.  

Daun kemangi (Ocimum basilicum) memiliki 

beberapa kandungan yang dapat meredam pengikisan 

mukosa lambung akibat konsumsi minuman tuak. Penulis 

ingin mengetahui dan membuktikan bahwa daun kemangi 

(Ocimum basilicum) sebagai tumbuhan yang dapat 

dijadikan obat untuk meredam pengikisan mukosa dinding 

lambung akibat minuman berakohol yaitu tuak.  

 

2. Alasan Subjektif 

Alasan subjektif yang penulis cantumkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan literatur dan data-data terkait, 

mengonsumsi minuman tuak dapat berdampak buruk 

untuk kesehatan, penulis ingin memberi wawasan dan 

pengetahuan kepada masyarakat melalui penelitian 

ini.  

b. Belum ada pembahasan mengenai pokok 

permasalahan demikian, adanya ketersediaan literatur 

dan data-data mengenai permasalahan tersebut, maka 

dengan inilah peneliti mengangkat eksperimen ini.   

 

C. Latar Belakang Masalah  

Saat ini, mengonsumsi minuman berakohol telah 

menjadi kebiasaan buruk di beberapa kalangan masyarakat, 

baik masyarakat dewasa remaja dan juga lanjut usia. Menurut 

mereka, mengonsumi minuman berakohol memberikan 
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manfaat untuk tubuh

9
. Saat ini, perilaku mengonsumsi 

minuman berakohol menjadi permasalahan yang cukup serius 

terutama pada dunia remaja dan cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Akibatnya remaja yang sudah terpengaruhi alkohol 

mudah untuk melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti 

tawuran, perkelahian, dan terbentuknya jiwa preman pada 

anak muda
10

. 

Bersumber dari worldwide status report on liquor and 

wellbeing tahun 2018 tingkat pemakai alkohol hingga tahun 

2025, total konsumsi alkohol per kapita (15+ tahun) 

diperkirakan akan meningkat yaitu di Wilayah Amerika dari 

8.2 menjadi 8,4 liter, wilayah Pasifik Barat dari 7,3 liter 

menjadi 8,1 liter dan wilayah Asia Tenggara dari 4,5 hingga 

6,2 liter
11

. 

Berdasarkan data dari Riskesdas 2018 tingkat konsumsi 

minuman berakohol di Indonesia mencapai 3,3 % yaitu 

Lampung 1,8% Bali 14,0 %, Sumatera Utara 5,5%, DKI 

Jakarta 3,0%, NTT 15,6 %, Kalimatan Barat 7,5 %, Sulawesi 

Utara16,0%, Papua Barat 7,5 %. Data perilaku konsumsi 

minuman berakohol terbanyak menurut karakteristik 

kelompok umur yaitu 20-24 6,4 %, Jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 6,1 % dan tempat tinggal daerah perdesaan yaitu 3,6 

%
12

. Indonesia merupakan negara yang memiliki suku dan 

budaya beragam baik budaya baik maupun buruk, setiap 

daerah memiliki keunikan masing-masing. Chairul anwar 

                                                           
9 Nina Fentiana, ―Kebiasaan Mengonsumsi Tuak Dan Persepsi Sehat 

Masyarakat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi 

Sumatera Utara,‖ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19, no. 3 (October 15, 

2019): 620, https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.725. 
10 Solina Solina, Triana Arisdiani, and Yuni Puji Widiastuti, ―Hubungan Peran 

Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-Laki,‖ 

Jurnal Keperawatan Jiwa 6, no. 1 (2019): 36, 

https://doi.org/10.26714/jkj.6.1.2018.36-45.  
11 Joseph H. Hammer, Mike C. Parent, and Douglas A. Spiker, Mental Help 

Seeking Attitudes Scale (MHSAS): Development, Reliability, Validity, and 

Comparison with the ATSPPH-SF and IASMHS-PO, Journal of Counseling 

Psychology, vol. 65, 2018, https://doi.org/10.1037/cou0000248. 
12 Kemenkes RI, ―Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar,‖ Kementerian 

Kesehatan RI, 2018. 
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dalam jurnalnya memparkan bahwa budaya tersebut adalah  

sebuah masalah budaya mengenai identitas budaya suatu 

komunitas atau suatu  kelompok,  kebiasaan, tradisi,  pola 

perilaku yang hidup dalam suatu  komunitas. Pernyataan ini 

memberi informasi bahwa pada suatu daerah tentunya 

memiliki budaya nya sendiri. Namun, ada beberapa wilayah 

yang memiliki kebiasaan dan budaya buruk yang sudah 

menjadi hal biasa bagi warganya salah satunya ada konsumsi 

minuman berakohol yang sudah umum dilaksanakan
13

. 

Masyarakat yang mengonsumi minuman berakohol 

mempunyai potensi untuk kecanduan dan sulit berhenti ketika 

mengonsumi minuman berakohol. Beberapa alasan mereka 

terkait konsumsi alkohol adalah agar memiliki mental yang 

kuat, melupakan kesedihan, menyegarkan badan, mengatasi 

depresi, lebih percaya diri dan menghilangkan rasa sakit, 

menghilangkan stress, menyegarkan tubuh ketika pulang 

kerja, mudah diperoleh, dan harga relatif murah
14

. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan di desa 

Mulyasari kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, banyak 

sekali lapo tuak yang menyediakan tuak siap konsumsi 

menurut mereka tuak sudah umum dikonsumsi oleh 

masyarakat desa Mulyasari, anggapan tuak bagi mereka yaitu 

dapat menambah stamina tubuh, menambah rasa semangat 

agar tidak mengantuk ketika bekerja dan minuman yang wajib 

ada saat perayaan seperti acara pernikahan, acara pesta dan 

sebagainya. Jika dilihat dari tradisi buruk yang dilakukan desa 

Mulyasari anak-anak remaja atau dibawah umur pun dapat 

terpengaruh untuk budaya demikian, karena lingkungan 

menjadi tempat paling penting dalam membentuk karakter 

manusia. Lingkungan yang buruk dapat membentuk manusia 

                                                           
13 Chairul Anwar, ―Character Education Insightful Nationality: A Multi 

Cultural Approach,‖ Mediterranean Journal of Social Sciences 7, no. 2 (2016): 182–

87, https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n2s1p182. h. 4. 
14 R Ardaniar Priyambodo and Dahniar, ―Pengaruh Mengonsumsi Minuman 

Tuak Terhadap Erosi Gigi Di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten 

Soppeng,‖ Media Kesehatan Gigi 16, no. 2 (2017): 19–25. 
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yang buruk, sedangkan lingkungan yang baik maka akan 

membentuk manusia yang baik juga
15

.  

Namun terlepas dari itu masyarakat belum mengetahui 

bahwa ketika tuak diminum dengan jumlah tak terbatas 

dengan rentang waktu lama maka panjang akan menimbulkan 

masalah serius pada kesehatan. Menurut lapo tuak, tuak siap 

konsumsi harus difermentasikan selama 3 hari untuk 

mendapatkan hasil tuak yang dinginkan, biasanya mereka 

mengonsumsi tuak mulai dari fermentasi 3 hari sampai 

dengan 7 hari karena dinilai mempunyai rasa dan aroma yang 

khas dan siap diedarkan.Penelitian sebelumnya memaparkan 

bahwa pada remaja rentan sekali terpengaruh hal-hal negatif 

seperti konsumsi alkohol yaitu faktor internal yang meliputi 

pengaruh usia, keinginan yang susah terkendali, dan 

kepribadian. Sedangkan unsur luarnya  meliputi wilayah, 

teman sebaya, kondisi sekolah, dan keluarga yang menekan 
16

.  

Eksperimen dari  Aprianus diketahui konsumsi 

minuman berakohol di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

tradisi keluarga diharuskan meminum alkohol pada saat acara-

acara adat, karena bagi mereka jika dalam acara-acara penting 

tidak mengonsumsi minuman jenis alkohol maka ada yang 

kurang, atau Ketika salah satu anggota dikeluarga memiliki 

uang cukup bahkan lebih maka wajib dirayakan dengan pesta 

minuman alkohol, faktor lingkungan tempat mereka bergaul, 

dan mereka pribadi yang menganggap meminum alkohol 

sebagai hiburan atau penghilang stress
17

. 

Salah satu jenis minuman berakohol adalah tuak, yakni 

minuman tradisional hasil fermentasi sadapan tandan bunga 

tumbuhan jenis palem-paleman misalnya aren dan kelapa. 

                                                           
15 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer, ed. Yanuar Afilin (Yogyakarta: IRCISOD, 2017), 

https://books.google.co.id/books?id=2nhWEAAAQBAJ. H. 15 
16 Solina, Arisdiani, and Widiastuti, ―Hubungan Peran Orang Tua Dengan 

Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-Laki.‖ 
17 Aprianus Arnold Tes, Theresia Puspitawati, and V Utari Marlinawati, 

―Fenomena Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras Mahasiswa Program Studi S-1 

Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta,‖ Journal Formil KesMas 

Respati 2, no. 1 (2017): 25–31. 
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Nira yang belum mengalami fermentasi memiliki rasa yang 

manis, sedangkan nira yang telah mengalami fermentasi 

mengandung alkohol dan memiliki rasa pahit yang disebabkan 

dari proses fermentasi
18

. Masyarakat diperdesaan sering 

mengonsumsi minuman tuak ini karena mudah didapatkan 

dengan harga relative murah.  

Sebenarnya tuak mengandung alkohol hasil dari proses 

fermentasi oleh bakteri khamir Saccharomices cerevisiae, 

kadar alkohol dalam minuman tuak akan meningkat sampai 

lima hari dan memiliki pH asam berkisar 4,0 – 4,5 karena 

pada pH rendah pertumbuhan khamir masih terus berlangsung 

baik. Berdasarkan hasil penelitian data kandungan etanol tuak 

satu hari  sampai lima hari  terus meningkat yaitu hari pertama 

8,1512%,  hari kedua 8,234%, hari ketiga 9,117%, hari 

keempat 10,6214 dan hari kelima 11,615% 
19

.Ketika tuak 

dikonsumsi terus-menerus dengan jumlah tak terbatas maka 

memicu berbagai masalah gangguan kesehatan seperti 

kerusakan sistem organ, karena pada tuak mengandung gula 

dari hasil fermentasinya maka akan meningkatkan trigliserida 

darah, tingginya kadar gliserida dalam darah kemudian akan 

mengakibatkan gangguan kadar lemak dalam darah
20

.  

Selain menyebabkan gangguan kadar lemak dalam 

darah, konsumsi minuman tuak juga berpengaruh terhadap 

organ pencernaan manusia salah satunya lambung. Ketika kita 

makan, setelah melalui penghalusan makanan terjadi di dalam 

mulut selanjutnya makanan diteruskan ke kerongkongan 

menuju lambung, selanjutnya dari segala jenis makanan dan 

minuman akan diproses. Pembuluh darah yang terdapat pada 

lambung dan juga pada usus kita akan menyerap zat asing 

                                                           
18 Priyambodo and Dahniar, ―Pengaruh Mengonsumsi Minuman Tuak 

Terhadap Erosi Gigi Di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten 

Soppeng.‖ 
19 A. A. Ayu Trisna Pradnyandari, I Gusti Ayu Sri Dhyanaputri, and I 

Nyoman Jirna, ―Kajian Karakteristik Objektif Dan Subjektif Tuak Aren ( Arenga 

Pinnata ) Berdasarkan Lama Waktu Penyimpanan,‖ Meditory 5, no. 2 (2017): 13–22. 
20 N P P M S Dewi, Ni Made Suaniti, and K G D Putra, ―Kualitas Tuak Aren 

Pada Berbagai Waktu Perendaman Dengan Sabut Kelapa,‖ Jurnal Media Sains 2, no. 

1 (2018): 1–7. 
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seperti alkohol dengan kecepatan maksimal didalam lambung, 

barang asing seperti alkohol. Kandungan alkohol dalam tuak 

dengan kadar alkohol tinggi akan menyebabkan kerusakan 

endotel pembuluh darah pada mukosa lambung muncul 

pendarahan karena terkikisnya dinding lambung oleh alkohol. 

Pada lambung terdapat zel zymogen dan juga sel parietal, 

yang bengkak karena terpapar alkohol dan akan berkurang
21

.  

Pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan disekitar menjadi 

alternatif terhadap beberapa penyakit pencegahan yang dapat 

dilakukan, karena bumi tercinta negaraaIndonesia ini 

merupakan negara dengan kepulauan terbesar didunia yang 

memiliki iklim tropis, dimana Indonesia memiliki letak 

diantara kedua daratan terkhususnya Asia lalu Australia  maka 

hal itulah yang menjadi salah satu faktor bahwa Indonesia 

kaya akan keanekaragaman hayati berbagai hutan yang 

dimiliki Indonesia hal ini menduduki peringkat tertinggi di 

dunia. Berbagai tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai 

tanaman obat dengan pengolahan masyarakat yang berbeda-

beda
22

 Masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal 

pemanfaatan tanaman obat yang dapat menyembuhkan 

beberapa penyakit dan cara pengolahannya. Indonesia 

memiliki jenis berbagai tanaman yang dimanfaatkan sebagai 

obat konvensional. Sekitar 9.600 spesies telah di manfaatkan 

untuk pengobatan baik akar, bunga, batang, daun, dan juga 

buah
23

. 

Allah mencitptakan manusia sebagai khalifah dibumi, 

penguasa alam semesta, karena manusia merupakan makhluk 

                                                           
21 Darnalis Serlina et al., ―Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Batang Bakau 

(Bruguiera Gymnorrhiza) Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Putih 

Jantan (Rattus Norvegicus) Galur Sprague-Dawley Yang Diinduksi Alkohol,‖ Medula 

9, no. 71 (2019): 423–28. 
22 Ardiyanto W. Nugroho, ―Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati 

Melalui Tanaman Obat Dalam Hutan Di Indonesia Dengan Teknologi Farmasi: 

Potensi Dan Tantangan,‖ Jurnal Sains Dan Kesehatan 1, no. 7 (2017): 377–83, 

https://doi.org/10.25026/jsk.v1i7.71. 
23 Nikman Azmin, Anita Rahmawati, and Kartini, ―Inventarisasi Tumbuhan 

Obat Tradisional Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima,‖ Oryza Jurnal Pendidikan 

Biologi 8, no. 2 (2019): 34–39, 

http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/OZ/article/view/293. 
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Allas SWT yang diciptakan paling sempurna diantara 

makhluk yang lainnya dan sebagai khalifah atau pemimpin 

dibumi, manusia wajib untuk menjaga kelestarian alam 

dengan merawat dan mengelola alam untuk dimanfaatkan 

sebaik-baiknya termasuk memanfaatkan tumbuhan sebagai 

obat penawar
24

. 

Melimpah-ruwahnya tanaman yang tumbuh  ditanah 

Indonesia bentuk kasih sayang dari Allah SWT yang 

menyedikian berbagai tanaman yang dapat digunakan untuk 

makhluk hidup dibumi, yang telah melimpahkan rezeki 

dimuka bumi ini berupa tumbuh-tumbuhan yang dapat 

dimanfaat oleh manusia. Allah berfirman dalam QS. An-naba‘ 

ayat 14 sampai 16: 

                                

          

Arti nya: 

―Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah 

supaya kami tumbuhkan dengan air itubiji-bijian dan tumbuh-

tumbuhan , dan kebun-kebun yang lebat”[An-Naba’ 78: 14-

16] 25 

 

Ayat tersebut memiliki makna bahwa, semua jenis 

keanekaragaman hayati di Indonesia adalah pemberian dari 

Allah SWT, atas izin-NYA segala jenis tumbuh-tumbuhan di 

Indonesia dapat tumbuh dengan subur dan memiliki manfaat 

untuk makhluk hidup disekitarnya termasuk manusia. Sebagai 

khalifah dibumi, manusia wajib menjaga dan merawat 

tumbuh-tumbuhan dalam alam sekitar, salah satunya dengan 

memanfaatkan sumber daya hayati sebagai tanaman obat.  

                                                           
24 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan 

Filosofis, ed. Ed. Agus NC (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014). h.38 
25 ―Quran Digital.Pdf,‖ n.d. 
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Tumbuhan yang dimaksud yakni tanaman kemangi 

(Ocimum basilicum). Kemangi (Ocimum basilicum) termasuk 

ke dalam genus Ocimum, memiliki bau yang harum, 

menyegarkan, dan rasa yang manis, kemangi juga dapat 

dimanfaatkan sebagai obat. Rebusan dari daun kemangi bisa 

mengurangi asam urat didarah dikarenakan bahwa daun 

kemangi mengandung senyawa flavonoid, flavonoid dalam 

daun kemangi memiliki kemampuan menahan perkembangan 

asam urat dalam darah selain itu, daun kemangi tidak 

memiliki efek samping jika dibandingkan dengan obat-obat 

kimia karena sifat daun Penelitian sebelumnya menyebutkan 

bahwa Senyawa flavonoid dalam daun kemangi bisa 

melindungi sel-sel tubuh yang rusak seperti tukak lambung 

akibat dari konsumsi alkohol
26

. Daun kemangi memberikan 

perlindungan terhadap pengikisan mukosa lambung baik oleh 

minuman alkohol tradisional maupun minuman alkohol 

konvensional. Selain itu, kemangi mudah ditemukan karena 

kemangi merupakan tanaman umum yang mudah dijumpai 

dalam kehidupan masyarakat dan sering dikonsumsi.  

Mengingat gambaran diatas, analis perlu mengarahkan 

fokus pada bagaimana dampak ekstrak daun kemangi 

(Ocimum basilicum) untuk memperbaiki kerusakan lambung 

mencit (Mus musculus) yang diminumkan oleh tuak. 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada 

masyarakat bahwa konsumsi tuak dalam jangka panjang akan 

menyebabkan kerusakan lambung dan organ lainnya, memberi 

informasi bahwa tumbuhan sekitar dapat dimanfaatkan 

sebagai obat salah satunya adalah kemangi, memberi 

informasi kepada masyarakat bahwa daun kemangi dapat 

dijadikan obat dan memiliki senyawa flavonoid untuk 

perlindungan mukosa lambung akibat dari konsumsi tuak. 

Harapannya, penelitian seperti demikian dapat bermanfaat 

bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.  

 

                                                           
26 Oktavia, Arifin, and Irawati, ―Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Kemangi 

(Ocimum Sanctum L.) Terhadap Ph Dan Tukak Lambung Pada Tikus Putih Jantan.‖ 
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D. Identifikasi Masalah 

Mengingat penggambaran  diatas, identifikasi sebuah masalah 

yang dirancang oleh peneliti yakni:  

1. Kebiasaan buruk masyarakat dalam mengonsumsi 

minuman tuak dan anggapan masyarakat bahwa tuak tidak 

berbahaya bagi kesehatan terutama pada mukosa 

lambung, sehingga konsumsi minuman tuak telah menjadi 

tradisi yang sudah biasa dilakukan 

2. Belum adanya penelitian terkait daun kemangi (Ocimum 

basilicum) yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional 

untuk memperbaiki kerusakan lambung akibat dari 

konsumsi tuak. 

3. Tumbuhan kemangi (Ocimum basilicum) memiliki 

senyawa antioksidan khusus berupa senyawa fenolik yang 

memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan ekstremis 

bebas yang dibawa zat asing seperti minuman keras. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih menarik dan tidak meluas, peneliti 

perlu membatasi eksplorasinya. Sebagian dari kendala 

masalah dalam eksplorasi ini  adalah: 

1. Riset ini menggunakan ekstrak dari bagian daun kemangi 

(Ocimum basilicum) sebagai obat herbal, bagian yang 

diperlukan berupa daunnya saja yang diekstrak kemudian 

diberikan kepada hewan uji.  

2. Hewan uji yang digunakan yakni hewan mencit (Mus 

musculus) jantan strain DDY berumur dewasa dengan 

usia 2 sampai 3 bulan dan mempunyai bobot 27gram 

sampai 32 gram. 

3. Minuman tuak sebagai induksi kerusakan mukosa 

lambung berupa tuak dari nira kelapa dengan kadar 

alkohol 10% didapatkan dari desa Mulyasari kabupaten 

Mesuji provinsi Lampung, waktu fermentasi yang dipakai 

adalah 3 hari sesuai dengan yang terjadi dimasyarakat, 

dimana tuak siap konsumsi yaitu yang sudah difermentasi 

selama 3 hari. 



12 

 
4. Parameter yang diamati adalah histopatologi lambung 

mencit yang ditandai dengan adanya kerusakan sel epitel 

pada bagian mukosa lambung berdasarkan definisi 

operasional yang telah ditentukan. 

 

F. Rumusan Masalah  

Dilihat dari landasan permasakahan yang telah digambarkan, 

maka rumusan masalah dalam riset ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh ekstrak dari tanaman kemangi 

(Ocimum basilicum) bagian daunnya terhadap kerusakan 

organ lambung mencit(Mus musculus) yang diberikan 

minuman tuak? 

2. Berapakah dosis yang optimum dari ekstrak dari daun 

kemangi (Ocimum basilicum) untuk mencegah kerusakan 

lambung mencit (Mus musculus) yang diberikan minuman 

tuak? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan landasan dan perincian masalah yang telah 

diuraikan, maka tujuan dari eksperimen ini yakni:  

1. Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari 

pemberian ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) 

untuk kerusakan lambung mencit (Mus musculus) yang 

diberikan minuman tuak. 

2. Untuk dapat mengetahui berapa dosis yang paling efektif 

dari pemberian ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum) untuk memperbaiki kerusakan lambung mencit 

(Mus musculus) yang diberikan minuman tuak. 

 

H. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat riset ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil dari penelitian demikian dimaksudkan untuk 

dapat memberikan infromasi kepada masyarakat 

mengenai pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum 
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basilicum) terhadap kerusakan lambung mencit (Mus 

musculus) yang diberi minuman tuak. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data 

pendukung untuk peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat aplikatif 

Ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) diharapkan 

dapat dijadikan sebagai obat herbal alami dalam 

memperbaiki kerusakan mukosa lambung. 

 

I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan literatur data yang diperoleh, maka studi 

penelitian dahulu yang berlaku pada judul yang penulis ambil 

antara lain adalah sebagai berikut: 

Pertama dalam penelitian yang di lakukan oleh Tri Windari 

tahun 2017 dengan judul ―Peranan Ekstrak Bawang Dayak 

(Eleutherine palmifolia) Sebagai Agen Anti Tukak Lambung 

(Peptic Ulcer) Pada Tikus Wistar (Rattus novergicus) Jantan 

yang Di Induksi Etanol‖ dengan tujuan mengetahui anti tukak 

lambung dari ekstrak bawang dayak yang diberikan secara 

oral menggunakan jarum gavage (sonde) pada hewan uji tikus 

wistar  berjenis kelamin jantan. Penelitian Tri Windari 

menggunakan 5 kelompok perlakuan terdiri dari kontrol 

negatif, kontrol positif, kontrol obat, dosis ekstrak 250 

mg/kgBB dan 500 mg/BB. Hasilnya adalah ekstrak bawang 

dayak pada dosis 250-500 mg/kgBB mampu menurunkan 

kadar malondialdehid, penghambatan ulser dan juga 

meningkatkan indeks ulkus pada mukosa lambung, Ketika 

dosis yang diberikan tinggi maka semakin baik kemampuan 

memperbaiki tukak lambung yang diberikan etanol
27

. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reza Pertiwi dan 

Hari Marta Saputra tahun 2018 dengan judul ―Pengaruh 

Perasan Umbi Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) terhadap 

                                                           
27 Tri Windari et al., ―Peranan Ekstrak Bawang Dayak ( Eleutherine 

Palmifolia ) Sebagai Agen Anti Tukak Lambung ( Peptic Ulcer ) Pada Tikus Wistar ( 

Rattus Norvegicus ) Jantan Yang Diinduksi Etanol,‖ Jurnal Pangan Dan Agroindustri 

5, no. 1 (2017): 61–70. 
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Gambaran Histopatologi Lambung Mencit (Mus musculus L.) 

dengan Model Tukak Lambung‖ dengan tujuan mengetahui 

apakah air perasan umbi bengkuang mampu memperbaiki 

kerusakan lambung yang di induksi oleh alkohol. Penelitian 

Reza Pertiwi dan Hari Marta Saputra menggunakan 6 

kelompok dengan  dosis 20 % b/v, 40 % b/v, dan 60 % b/v. 

Hasilnya adalah pemberian air perasan umbi bengkuang dapat 

mencegah kerusakan lambung yang di sebabkan oleh 

pemberian etanol
28

. 

Ketiga, riset dari Darnalis Serlina  tahun 2019 dengan 

judul ―Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Batang Bakau 

(Bruguiera gymnorrhiza) terhadap Gambaran Histopatologi 

Lambung Tikus Jantan (Rattus novergicus) Galur Spargue-

dalwey yang Di Induksi Alkohol‖ yang dilakukan dengan 

tujuan utama memberikan informasi apakah kulit batang  

batang bakau ini bisa mengobati rusaknya lambung karena 

induksi alkohol. Penelitian Darnalis Serlina, et.al 

menggunakan 5 kelompok perlakuan dengan dosis ekstrak 

yang digunakan yaitu 62,5 mg/kgBB, 125 mg/kgBB, dan 250 

mg/kgBB. Hasilnya adalah dosis 125 mg/kgBB dan 250 

mg/kgBB dapat memperbaiki kerusakan lambung yang di 

induksi alkoho
29

 

Keempat, eksperimen yang dipaparkan oleh peneliti 

sendiri dengan judul ―Pengaruh Ekstrak Daun Kemangi 

(Ocimum Basilicum) Terhadap Kerusakan Lambung Mencit 

(Mus musculus) Yang Diberi Minuman Tuak‖. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah model Rancangan Acak 

Lengkap dengan 5 kelompok perlakuan yaitu K-, K+, P1, P2, 

dan P3 Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak 

daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan 

                                                           
28 Hari Marta Saputra Reza Pertiwi, ―Pengaruh Perasan Umbi Bengkuang 

(Pachyrhizus Erosus L.) Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Mencit (Mus 

Musculus L.) Dengan Model Tukak Lambung,‖ Jurnal Farmasi Dan Ilmu 

Kefarmasian Indonesia 5, no. 2 (2018): 56–61. 
29 Serlina et al., ―Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Batang Bakau (Bruguiera 

Gymnorrhiza) Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Putih Jantan 

(Rattus Norvegicus) Galur Sprague-Dawley Yang Diinduksi Alkohol.‖ 
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lambung mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak, 

dengan mencit sebagai percobaan hewan ujinya. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi, dipaparkan sistematika penulisan 

guna mengetahui apa saja yang terkandung dalam setiap bab, 

yaitu:   

1. Bab I adalah berupa pendahuluan yang membahas 

mengenai latar belakang dilakukan penelitian. 

Pendahuluan terdiri dari penegasan judul yang 

dimaksudkan supaya tidak terjadi salah paham dari riset 

yang dilakukan, latar belakang masalah yang mencakup 

apa yang mendasari penelitian ini dilakukan, identifikasi 

dan batasan masalah yang memaparkan batasan agar 

penelitian tidak meluas, rumusan penelitian yang 

memaparkan apa sebenarnya  yang akan dilakukan 

peneliti, tujuan dan apa manfaat penelitiannya, kajian 

penelitian yang relevan yang  memaparkan kebaruan dari 

penelitian ini, kemudian sistematika penulisan yang 

memaparkan alur penulisan skripsi ini. 

 

2. Bab II adalah landasan konsep yang dijadikan sebagai 

benteng pendukung dalam uji coba riset terbaru, landasan 

teori dalam penelitian ini memuat tentang teori konsep-

konsep  penting yang ada dalam variabel-variabel 

penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dimana teori tersebut diuji oleh data-data terkait 

dilapangan yang bersifat final. Teoretik ini mencakup 

minuman tuak (deskripsi minuman tuak, dan dampak 

mengonsumsi minuman tuak), daun kemangi (Ocimum 

basilicum) (deskripsi tumbuhan kemangi, taksonomi 

tumbuhan kemangi, morfologi daun kemangi, kandungan 

kimia daun kemangi, dan manfaat daun kemangi), hewan 

mencit (Mus musculus) (deskripsi mencit (Mus musculus), 

taksonomi hewan mencit), lambung (anatomi 

lambung,dan histologi lambung). 
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3. Bab III adalah tentang metode penelitian yang mencakup 

kapan dan dimana penelitian itu dilakukan penelitian yang 

digunakan, alat dan bahan, metode penelitian, rancangan 

penelitian, prosedur penelitian, parameter yang 

digunakan, teknik olah data, dan deretan langkah kerja 

penelitian. 

 

4. Bab IV memaparkan mengenai deskripsi data, dan 

pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana 

pengaruh ekstrak daun kemangi untuk kerusakan lambung 

dan analisis hasil penelitian. 

 

5. Bab V merupakan kesimpulan hasil penelitian juga 

rekomendasi berupa saran-saran praktis dan teoritis dari 

penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Minuman Tuak  

1. Deskripsi minuman tuak 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

tuak berarti sebuah minuman yang dibuat menggunakan 

nira pohon aren atau bisa juga menggunakan nira dari 

kelapa yang disebut dengan siwalan, dengan cara di 

fermentasikan beberapa hari sampai menghasilkan 

alkohol di dalamnya
30

. Minuman tuak merupakan salah 

satu jenis minuman berakohol dan diproduksi dengan 

cara di fermentasi dalam jangka waktu tertentu yaitu 

mulai dari 3 hari sampai 1 minggu
31

.  

Minuman tuak ini termasuk khamar, karena khamar 

adalah minuman berakohol yang memiliki kadar 

alkohol lebih dari 2%, hal ini dapat memabukkan dan 

dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya
32

.  

Tuak berasal dari nira atau getah tanaman palem-

paleman seperti aren dan juga kelapa, tuak aren dan 

tuak  kelapa ini sama saja baik kandungan dan juga 

proses membuatnya. Tuak aren dan tuak kelapa dibuat 

dengan penyadapan tandan bunga atau yang disebut 

dengan mayang. Cairan ini didapatkan dari pucuk 

bunga yang belum membuka dan nira memiliki rasa 

manis aroma harum segar. Dalam sekali sadap mayang 

akan membutuhkan waktu penyadapan 10 sampai 35 

hari. Ketika produksi optimum maka dapat disadap 

hanya sampai 15 hari saja
33

. 

                                                           
30 Meity Taqdir Qodratillah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).hal 1549 
31 Suryanto and Siti Nurbaya, ―Pemeriksaan Kadar Alkohol Dalam Minuman 

Tuak,‖ Jurnal Farmanesia 1, no. 1 (2016): 22–23. 
32 Ibid. 
33 Syarifah Ainun Nasution, ―Pengaruh Penyimpanan Nira Aren (Arenga 

Pinnata Merr) Yang Di Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol Di Jalan Kelambir V,‖ 

Karya Tulis Ilmiah (Medan, 2019). h.8. 
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Dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa 

minuman keras (khamr) yang memiliki arti semua 

bahan yang memiliki kandungan alkohol yang bisa 

membuat  peminumnya mabuk, dalam kitab suci Al-

Qur‘an juga dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 90: 

                        

                   

           Arti nya: 

 ―Wahai orang-orang yang beriman! 

Sesungguhnya  minuman keras, berjudi, (berkurban 

untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah 

adalah perbuatan keji dan termasuk kedalam perbuatan 

setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar 

kamu beruntung‖
34

. 

Q.S Al-Maidah ayat 90 tersebut menjelaskan 

bahwa Allah SWT melarang untuk hambanya untuk 

meminum minuman keras, minuman jenis apapun kalau 

banyaknya bisa membuat peminumnya  menjadi 

mabuk, maka sedikitpun itu  diharamkan, karena pada 

dasarnya minuman keras yang memabukkan dapat 

merusak akal pikiran, dapat mengganggu sistem kerja 

dalam tubuh manusia, dan dapat memperlambat sistem 

kerja otak pada manusia. 

Menurut PerKa BPOM no 14 tahun 2016, 

alkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan yakni 

golongan A: sampai dengan 5%, golongan B: lebih dari 

5% sampai 20%, dan golongan C: lebih dari 20% 

sampai 55%. Tuak yang digunakan dalam penelitian 

yakni fermentasi 3 hari sebesar 10%, artinya golongan 

tuak berdasarkan PerKa BPOM termasuk ke dalam 

                                                           
34 Nabilatul Faiza and Nurlailatul Musyafaah, ―Penjualan Tuak Di Paciran 

Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam,‖ Junral Hukum Pidana Islam 6, no. 2 

(2020). 
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golongan B yakni lebih dari 5% sampai 20%
35

, kadar 

alkohol golongan A sudah memiliki efek memabukkan 

bagi yang mengkonsumi apalagi dalam jangka panjang 

selain dapat memabukkan, alkohol dapat merusak organ 

dalam manusia seperti lambung dan bagian pencernaan 

lainnya karena alkohol merupakan zat asing yang dapat 

diserap lambung dengan cepat. 

Tuak juga memiliki banyak kandungan, 

diantaranya adalah air 88,4%, gula sebesar 11%, protein 

sebesar 0,14%, lemak 0,17%, dan terdapat asam-

asaman seperti asam fumarat, asam suksinat, asam 

malat, asam laktat dan juga asam piroglutamat. Nira 

kelapa yang baru saja disadap memiliki rasa manis dan 

pH netral yaitu 7, karena terpengaruh dari lingkungan 

maka nira tersebut terbentuk tuak dari hasil   fermentasi 

yaitu kurang dari 7 seebesar 5,34 memiliki rasa asam 

karena telah terjadi fermentasi oleh bakteri khamir.  

 

2. Fermentasi 

Tuak dibuat dengan cara fermentasi, fermentasi 

adalah Fermentasi merupakan proses produksi energi 

dalam sel dengan keadaan tanpa oksigen atau yang 

disebut dengan anaerobik. Fermentasi anaerobik terjadi 

semula glukosa atau gula dipecah menjadi asam piruvat 

melalui lintasan Embden meyerhoff Pamas, setelah itu, 

kemudian akan terjadi dekarboksilasidehida asam 

piruvat tadi kemudian menjadi asetaldehida selanjutnya 

asetaldehida ini akan tereduksi dan menjadi etanol yaitu 

menerima elektron hasil oksidasi asam gliseraldehida 3-

phospat, melalui proses fermentasi anaerob (tanpa 

oksigen) inilah glukosa 90% akan diubah menajdi 

etanol dan karbondioksia
36

. 

                                                           
35 BPOM RI, ―Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol,‖ 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016, 

2016. 
36 Mayang Suroyya, ―Pengaruh Suhu Dan Lama Penyimpanan Terhadap 

Kualitas Nira Siwalan (Borassus Flabellifer L) Dengan Penambahan Ekstrak Biji 
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 Fermentasi umumnya dapat dilakukan 

menggunakan dua acara yakni fermentasi spontan dan 

fermentasi tidak spontan, fermentasi spontan yaitu 

fermenasi tanpa ditambahkan mikroorganisme di 

dalamnya artinya terjadi secara alami tanpa bantuan 

starter atau ragi. Sedangkan fermentasi tidak spontan  

yaitu fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. 

Minuman tuak difermentasi menggunakan 

mikroorganisme dengan bantuan bakteri 

Saccharomyces cerevisiae yang merupakan spesies 

khamir yang memiliki daya konversi gula menjadi 

etanol yang sangat tinggi, bakteri khamir ini 

memerlukan suhu 30
0
C dengan pH 4,0 sampai dengan 

4,5 agar dapat berkembang dengan baik. Fermentasi 

tuak merupakan fermentasi alkohol yaitu pengubahan 

glukosa menjadi etanol atau etil alkohol, 

karbondioksida, dan energi. Berikut merupakan rekasi 

kimia fermentasi: 

 

                       C6H12O6                         2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP 

Reaksi diatas yaitu gula yang berupa glukosa, 

fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi alkohol 

(etanol), karbondioksida, dan energi (Adenosin 

Tripospat). Dalam proses fermentasinya, tuak dibantu 

oleh bakteri ragi yaitu bakteri Saccharomyces sp., 

Ketika tuak telah mengalami proses pemeraman atau 

fermentasi maka air nira yang semula manis akan 

memiliki rasa masam karena bakteri Saccharomyces sp. 

telah merombak gula dalam air nira tadi
37

.  Sebelum 

                                                                                                                              
Kelengkeng (Euphoria Longan L.),‖ UIN Maulana Malik Ibrahim (Universitas islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 

http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content

/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahtt

p://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.

1007/s00024-01. 
37 Syeni Adestina Savira, ―Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang 

Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak‖ (Program Studi Ekonomi Syariah 
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melalui tahap fermentasi nira dari pohon kelapa ini 

memiliki aroma wangi, segar, bermutu baik, rasanya 

manis, dan memiliki pH 6 sampai 7
38

. 

 Proses  fermentasi berlangsung 1 sampai 7 hari atau 

seminggu, pada selang waktu 1-7 hari akan terjadi 

peningkatan etanol namun setelah hari ke 7 atau lebih  

kadar etanol dalam proses fermentasi akan menurun, hal 

ini dikarenakan pada hari ke 7 atau lebih bakteri 

Saccharomyces cerevisiae akan memasuki fase 

stasioner, dalam fase demikian jumlah mikroorganisme 

yang hidup dan mati itu sama, dan nutrisi juga semakin 

berkurang dengan substratnya, akibatnya 

mikroorganisme menurun dan tidak mampu 

memproduksi alkohol lagi karena mikroorganisme 

sudah tidak ada nutrisi lagi didalam substratnya.   

3. Dampak Minuman Tuak 

 Pada beberapa daerah di Indonesia seperti provinsi 

Bali, Sumatera Utara, dan daerah provinsi Kalimantan 

tuak wajib hadir pada acara-acara tertentu seperti acara 

pernikahan, acara adat dan juga acara besar lainnya. Hal 

ini telah menjadi kebiasaan dan tradisi daerah tersebut, 

menurut mereka jika tuak tidak hadir dalam acara-acara 

besar seperti ini maka acara tersebut kurang cocok. 

Menurut mereka, konsumsi minuman tuak dapat 

menyegarkan badan, mengembalikan rasa semangat dan 

lebih memiliki rasa percaya diri ketika meminum tuak. 

Hal ini dapat memicu rasa ingin terus mengonsumsi 

minuman berakohol ini, mengonsumsi minuman tuak 

secara terus-menerus dalam jangka panjang akan 

menimbulkan berbagai masalah penyakit pada tubuh 

                                                                                                                              
Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniersitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).hal 

36. 
38 Larasati Ningsih, Zulfa Zakiah, and Rahmawati, ―Fermentasi Nira Kelapa 

(Cocos Nucifera L.) Dengan Penambahan Ekstrak Kecambah Kacang Hijau 

(Phaseolus Radiate L.) Pada Pembuatan Nata de Nira,‖ Bioma: Jurnal Biologi 

Makassar 6, no. 1 (2020): 57–65. 
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manusia. Tubuh akan merespon dengan cepat apabila 

ada barang asing yang masuk dalam tubuh, karena 

minuman tuak termasuk ke dalam minuman yang 

berakohol.  

Tuak dapat merusak sistem yang ada dalam tubuh 

kita seperti memicu penyakit jantung koroner dan 

stroke
39

. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nina 

tuak yang dikonsumsi secara berkala dapat menganggu 

kesehatan bagi peminunya, karena tuak terkandung 

alkohol yang dapat menyebabkan hipertensi, gangguan 

sistem pernapasan, kerusakan hati, dan kelebihan berat 

badan atau obesitas
40

. Hal ini dapat menurunkan sistem 

kekebalan tubuh bagi peminumnya, akibatnya peminum 

tuak rata-rata mudah terserang berbagai jenis penyakit. 

Karena tuak merupakan minuman berakohol yang 

memiliki kadar alkohol rendah, maka masyarakat pada 

umumnya harus banyak mengonsumsi untuk mencapai 

efek yang di inginkan. Namun, jika dikonsumsi secara 

berlebihan dan dalam jangka waktu panjang dapat 

merusak beberapa organ tubuh yaitu jantung hati,ginjal, 

dan otak. Alkohol dalam tuak dapat menjadi racun 

untuk ginjal dan dapat mengganggu sistem kerja ginjal, 

mengonsumsi tuak secara terus-menerus menyebabkan 

terjadinya metabolisme purin yang terlalu banyak 

dalam tubuh, sehingga akan terjadi peningkatan asam 

urat dalam darah dan terjadi penghambatan proses 

pembuangan asam urat sehingga asam urat dalam darah 

menjadi meningkat
41

. 

                                                           
39 Anwarul Mizan et al., ―Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Kadar Hdl 

Dan Ldl Tikus Putih (Rattus Novergicus L.) Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi 

Tuak,‖ Jurnal Ilmiah Kohesi 3, no. 2 (2019): 18–24. 
40 Fentiana, ―Kebiasaan Mengonsumsi Tuak Dan Persepsi Sehat Masyarakat 

Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera 

Utara.‖ 
41 Krisyanella et al., ―Profil Kadar Asam Urat Pada Pengkonsumsi Minuman 

Tuak Di Singaran Pati Kota Bengkulu,‖ Journal of Nursing and Public Health 7, no. 2 

(2019): 13–18. 
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Selain ginjal, organ yang diserang karena 

konsumsi tuak dan minuman berakohol adalah hati. 

Hati akan mengalami tingkat cedera radang jaringan 

terbesar akibat konsumsi alkohol secara berlebihan, 

karena hati merupakan tempat memetabolisme alkohol. 

Konsumsi minuman berakohol seperti tuak akan 

mengakibatkan stress oksidatif yang akan menimbulkan 

kondisi patologis di organ hati
42

. Efek negatif pada 

alkohol juga sampai pada sistem kekebalan tubuh 

manusia. Alkohol menyerang sistem kekebalan tubuh 

dengan pengubahan produksi molekul yang berfungsi 

sebagai sinyal untuk koordinasi pertahanan tubuh 

manusia, akibat yang ditimbulkan adalah daya tahan 

tubuh manusia akan menajdi lemah terhadap serangan 

dari luar  seperti bakteri, contohnya pneumonia dan 

bakteri TBC
43

. 

Sifat alkohol yang keras mudah larut dan dapat 

merusak ketajaman pada penglihatan manusia. Pada 

dasarnya sel-sel saraf manusia dilindungi oleh lapisan-

lapisan lemak dan lapisan-lapisan tersebut yang 

melindungi kita dari benda asing. Alkohol memiliki 

sifat yang melarutkan, ketika mengonsumsi alkohol 

maka lapisan lemak yang melindungi sel saraf akan ikut 

larut kemudian sel-sel saraf akan rusak. Hal ini akan 

mempengaruhi kinerja sistem saraf dengan  

menghambat distribusi sinyal saraf tulang belakang 

dengan otak akibatnya tubuh terasa mati rasa
44

. 

                                                           
42 St. Aisyah Sijid et al., ―Pengaruh Pemberian Tuak Terhadap Gambaran 

Histopatologi Hati Mencit (Mus Musculus) Icr Jantan,‖ Jurnal Pendidikan 

Matematika Dan IPA 11, no. 2 (2020): 193–205. 
43 St. Aisyah S, Hasyimuddin Hasyimuddin, and Samsinar Samsinar, ―Uji 

Alkohol Pada Fermentasi Tuak,‖ Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi 

12, no. 2 (2019): 148–56, https://doi.org/10.24252/teknosains.v12i2.7594. 
44 Nelly Wedyawati and Yasinta Lisa, ―Peningkatan Rasa Kesadaran Bahaya 

Minuman Keras Dengan Pendekatan Eksperimen Melalui PPL-KKM Di SDN 11 

Bora Desa Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi,‖ Jurnal Pengabdian .Masyarakat 

Katulistiwa 2, no. April (2019): 17–25. 
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Tuak memberikan rasa hangat ketika dikonsumsi 

dengan dosis rendah namun ketika dikonsumsi dengan 

dosis tinggi dan dalam jangka lama maka akan 

berdampak negatif untuk tubuh seperti sistem organ 

kardiovaskular akan mengalami kerusakan serius akibat 

alkohol, yang terjadi adalah trigliserida darah akan 

meningkat, Ketika kadar trigliserida tinggi akan 

menimbulkan gangguan serius pada lemak darah. 

Resiko umum yang akan diterima adalah dkadar gula 

darah meningkat karena pankreas tidak cukup efektif 

dalam menghasilkan insulin untuk mengontrol kadar 

gula berlebih dalam darah
45

. Organ pencernaan yang 

cepat merespon alkohol adalah lambung. Alkohol akan 

menyerang pertahanan mukosa lambung yang 

mengakibatkan peradangan. Mukosa lambung akan 

mengalami iritasi ketika konsumsi alkohol terus-

menerus, jaringan mukosa lambung meradang menipis 

dan akan terjadi pendarahan. zat-zat asing yang bersifat 

asam dan basa kuat direspon cepat oleh lambung. Hal 

ini mengakibatkan meradangnya dinding lambung 

karena sifat tuak asam yang mengganggu saluran 

pencernaan yang dilewati dengan mengikis sel-sel pada 

sistem pencernaan manusia
46

. 

Selain itu, alkohol dapat menyebabkan gastropati 

pada lambung. Dimana gastropati merupakan keadaan 

peradangan atau sejenis pendarahan pada mukosa 

lambung yang disebabkan oleh iritasinya endogen atau 

eksogen dari alkohol
47

. Alkohol akan mengikis bagian 

                                                           
45 Dewi, Suaniti, and Putra, ―Kualitas Tuak Aren Pada Berbagai Waktu 

Perendaman Dengan Sabut Kelapa.‖ 
46 Ari Wahyudi, Farida Halis Dyah Kusuma, and Mia Andinawati, ―Hubungan 

Antara Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Keras (Alkohol) Dengan Kejadian 

Gastritis Pada Remaja Akhir (18-21 Tahun) Di Asrama Putra Papua Kota Malang,‖ 

Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan 3, no. 1 (2018): 686–96, 

https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/840. 
47 Aminah Zahra and Dian Isti Angraini, ―Penatalaksanaan Holistik Pada 

Pasien Gastropati Alkohol Holistic Management for Patient with Alcoholic 

Gastropathy,‖ Jurnal Majority 8, no. 72 (2019): 52–57. 
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dinding dalam lambung, dampak negatif dari 

mengonsumsi minuman keras berakohol seperti tuak 

memang telah terbukti menjadi timbulnya berbagai 

masalah pada tubuh.Orang yang mengonsumsi 

minuman ini akan memiliki rasa kenyang tanpa harus 

makan, jika tidak ada makanan yang diproses didalam 

lambung maka enzim-enzim akan mengikis dinding 

lambung,akibatnya timbul rasa perih dan terbakar pada 

bagian ulu hati. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan 

adalah kurangnya gizi, terganggunya penyerapan zat 

makanan karena sesungguhnya dalam lambung tidak 

ada yang diproses. Otak juga kehilangan fungsinya 

akibatnya adalah hilangnya pengendalian diri, 

sempoyongan atau badan tidak seimbang, turunnya 

kemampuan intelektual sehingga terjadi amnesia dan 

merusak sistem saraf
48

. 

 

B. Daun Kemangi (Ocimum basilicum) 

1. Deskripsi Tumbuhan Kemangi (Ocimum basilicum) 

    Indonesia mempunyai bermacam-macam tumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional salah 

satunya adalah tumbuhan kemangi. Tumbuhan kemangi 

(Ocimum basilicum) ternyata merupakan tanaman 

annual, tumbuhan asli (native) yang berasal dari negara 

India, Asia, Iran, Afghanistan, dan juga pakistan. 

Tumbuhan kemangi tersebar di daerah tropis dan juga 

subtropis seperti negara Asia, Afrika, dan Amerika. 

Namun, saat ini tumbuhan kemangi sudah banyak yang 

membudidayakan untuk bahan makanan sehari-hari, 

tumbuhan kemangi merupakan tumbuhan herbal 

menahun yang telah banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan dan juga obat-obatan.  

                                                           
48 Imran Sukiman, Syarifuddin, and Ilham Willem, ―Analisis Faktor-Faktor 

Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang 

Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja,‖ Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan 

2, no. 3 (2019): 343–53, https://doi.org/10.31850/makes.v2i3.177. 
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Tumbuhan kemangi (Ocimum basilicum) 

mempunyai ciri fisik berupa daun yang berwarna hijau, 

jika musim kemarau daun kemangi ini akan berubah 

warna menjadi kuning  kecoklatan, tumbuhan kemangi 

memiliki batang basah berbentuk segiempat dan 

berwarna hijau muda, dan merupakan tubmuhan dengan 

kategori pohon mendayung seperti payung.  

Tumbuhan kemangi mudah ditemukan, masyarakat 

menggunakannya sebagai bahan makanan sehari-sehari. 

Kemangi memiliki rasa yang khas sedikit pahit dan 

memiliki aroma wangi segar. Biasanya kemangi 

digunakan untuk teman makan atau lalapan, bahan 

campuran sayur, pada bidang industri pewangi kemangi 

digunakan sebagai bahan baku parfum karena aromanya 

yang khas serta dalam bidang kesehatann kemangi 

digunakan sebagai obat luka ringan. Karena 

ketersediaaan tumbuhan kemangi berlimpah di 

Indonesia maka tanaman ini dijadikan sebagai obat-

obatan herbal oleh warga Indonesia. 

Tumbuhan kemangi termasuk ke dalam genus 

ocimum. Genus ocimum memiliki sekitar 64-200 

spesies, spesies Ocimum basilicum inilah jenis yang 

telah banyak di budidayakan
49

. Tanaman kemangi di 

Indonesia banyak dijumpai dikalangan masyarakat, 

tanaman ini di perjualbelikan di pasar tradisional dan 

pasar modern. Selain harga yang terjangkau tumbuhan 

kemangi juga memiliki banyak manfaat untuk 

mengobati beberapa penyakit manusia misalnya untuk 

mengobati batuk, cukup dengan merebus daun kemangi 

dan air rebusannya dikonsumsi dengan cara diminum.  

Tumbuhan kemangi termasuk ke dalam tumbuhan 

yang tahan terhadap cuaca hujan maupun kemarau. 

Namun pada saat pembudidayaannya tumbuhan 

kemangi sering ditempati oleh serangga-serangga daun 

                                                           
49 Marina Silalahi, ―Minyak Essensial Pada Kemangi (Ocimum Basilicum 

L.),‖ Jurnal Pro-Life 5, no. 2 (2018): 557–66. 
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yang berwarna putih, hal ini yang mengakibatkan 

tumbuhan kemangi mengalami kematian dengan cara 

menggugurkan daunnya. Umur pembudidayaan 

kemangi berkisar 2 sampai 3 bulan. Namun demikian, 

tumbuhan kemangi ini memiliki masa panen yang 

beruntun artinya tumbuhan kemangi bisa dipanen 2 

sampai 3 kali. Masa panen tumbuhan kemangi tidak 

sekaligus panen. Pemanenan pada tumbuhan kemangi 

ini berumur 6 minggu setelah tanam atau bisa sampai 

12 minggu setelah tanam. Pemanenan pada tumbuhan 

kemangi dilakukan dengan menggunakan cara 

memotong bagian apikal batang kemangi kurang lebih 

15cm
50

. 

Pemotongan bagian apikal batang pada tumbuhan 

kemangi juga memiliki manfaat pada pertumbuhan 

tumbuhan kemangi itu sendiri, Ketika dipangkas pada 

bagian batangnya maka akan tumbuh cabang baru, hal 

ini memicu pertumbuhan yang baik pada daun 

kemanginya. Selain memicu pertumbuhan daun baru, 

pemangkasan ini juga dapat memperpanjang usia dan 

juga meremajakan tanaman. Karena tumbuhan kemangi 

yang tumbuh liar umumnya tidak dilakukan penyiraman 

rutin maka dengan memangkas bagian batangnya 

kerimbunan daun juga berkurang, air daun tidak akan 

menguap dengan cepat. Penguapan yang berlebihan 

akan mengakibatkan tanaman tersebut mati. 

 

2. Taksonomi Tumbuhan Kemangi (Ocimum 

basilicum) 

Menurut Bilal dalam skripsi Intan Arsitiya 

adapun Taksonomi dari tanaman kemangi (Ocimum 

basilicum) adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
50 Dwi Pradana Aranta, Arifah Rahayu, and Yanyan Mulyaningsih, 

―Pertumbuhan Dan Produksi Aksesi Kemangi (Ocimum Basilicum L.) Pada Berbagai 

Komposisi Pupuk Urea Dan Urine Sapi,‖ Jurnal Agronida 5, no. 1 (2019), 

https://doi.org/10.30997/jag.v5i1.1853. 
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Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas  : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Familia  : Lamiaceae 

Genus  : Ocimum 

Spesies  : Basilicum 

Nama Binomial : Ocimum basilicum51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tumbuhan Kemangi (Ocimum 

basilicum)  

Sumber: id.wikipedia.org 

Kingdom adalah kerajaan dan plantae adalah 

tumbuhan, dalam istilah biologi kingdom plantae 

diartikan sebagai makhluk hidup eukariotik multiseluer 

yang memiliki dinding sel dan juga klorofil atau zat 

hijau daun digunakan untuk fotosintesis dengan bantuan 

cahaya, beberapa organisme yang masuk kategori 

kingdom plantae adalah jenis tumbuhan yang dapat 

membuat makanannya sendiri yang dikenal dengan 

autotrof. Kemangi termasuk ke dalam subkingdom 

                                                           
51 Intan Arsitiya, ―Fabrikasi Nanofiber Linalool Dan Metil Kavikol Dari 

Minyak Kemangi (Ocimum Basilicum) Dengan Matriks Pva Dan Β-Siklodekstrin,‖ 

Universitas Negeri Semarang (Universitas Negeri Semarang, 2020). 
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Tracheobionta yang merupakan tumbuhan 

berpembuluh, tumbuhan berpembuluh memiliki sistem 

pembuluh ini jelas dan memiliki ciri khas berfungsi 

sebagai penyaluran nutrisi dari tanah melalui akar dan 

disebarkan ke bagian tumbuhan lainnya, dan 

menyebarkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari 

daun ke bagian tumbuhan lainnya. Kemangi masuk 

kedalam divisi magnoliophyta yaitu berupa tumbuhan 

berbunga yang memiliki biji tertutup. Kelas 

magnoliopsida yaitu tumbuhan berbiji yang memiliki 

biji berkeping dua atau sepasang daun Lembaga 

(dikotil), magnoliopsida memiliki biji terbelah menjadi 

dua bagian. Ordo lamiales yaitu tumbuhan herba 

(tumbuhan habitus, memiliki batang pendek dan 

jaringan lebih lunak), batang berbentuk segiempat 

persegi, bentuk daun berhadapan ataun melingkar,siklus 

hidup tahunan, tumbuhan jarang ditemukan yang  

berkayu.  

Kemudian kemangi termasuk ke dalam family 

lamiaceae yang merupakan salah satu family suku 

anggota tumbuhan berbunga yang memiliki aroma khas 

dari masing-masing spesiesnya yang biasanya 

dimanfaatkan sebagai sumber wewangian, obat, minyak 

atisiri, dan rempah-rempah untuk memasak. Tumbuhan 

kemangi termasuk genus ocimum  

 

3. Morfologi Tumbuhan Kemangi (Ocimum basilicum) 

Tumbuhan kemangi memilki aroma khas seperti 

tanaman serai. Tanaman kemangi (Ocimum basilicum) 

termasuk kedalam family lamiaceae52
. Tumbuhan 

kemangi (Ocimum basilicum) memiliki batang basah 

hijau sampai keunguan. Tinggi tanaman ini bervariasi 

mulai  dari 45-75 cm, kemangi (Ocimum basilicum)  

                                                           
52 Putri Utami Pratiwi, ―Uji Efektivitas Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum 

Basilicum) Sebagai Bioinsektisida Dalam Sediaan Antinyamuk Bakar Terhadap 

Kematian Nyamuk Aedes Aegypt‖ (Universitas Muhammadiyah palembang, 2017). 
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memiliki daun berbentuk lanset sampai bulat telur 

dengan tepi daun yang rata namun berombak,  daun 

memiliki rambut-rambut halus mengandung minyak 

dan sedikit lengket jika di pegang tangan
53

. Tumbuhan 

ini berbentuk seperti payung karena tumbuhan ini jenis 

tumbuhan rimbun dan memiliki cabang batang yang 

banyak, daunnya juga tersusun dalam bentuk pasangan 

yang sama-sama bertentangan dan tersusun dari arah 

atasa dan juga bawah. Batang tanaman ini memiliki 

bentuk segimpat serta memiliki bulu-bulu halus seperti 

pada daunnya 
54

. 

Tanaman kemangi (Ocimum basilicum) 

merupakan tanaman tegak dan bukan menjalar, 

memiliki cabang batang yang banyak, tumbuhan ini 

mengeluarkan aroma khas seperti serai jika di pegang 

(aroma wangi) dan tinggi tanaman ini dapat mencapai 

30 cm sampai 100 cm, memiliki batang basah dan 

berbentuk segiempat dipenuhi bulu-bulu halus yang 

sedikit lengket, berwarna hijau segar. Bagian batang 

muda tanaman kemangi (Ocimum basilicum)  adalah 

batang majemuk yang dapat memiliki panjang 

mencapai sekitar 15 cm. Tumbuhan kemangi (Ocimum 

basilicum) memiliki bunga majemuk yang dapat 

mencapai 15 cm, tersusun berhadapan saling silang 

dengan membentuk 6 karangan bunga yang disebut 

dengan karangan semua, bunga kemangi (Ocimum 

basilicum) memiliki jarak terpisah dengan masing-

masing jarak mencapai 3-4 cm membentuk cabang. 

Panjang pelindung bunga kemangi 2 sampai 3 mm dan 

bunganya berwarna putih keunguan beraroma segar 

seperti serai serta di penuhi dengan bulu-bulu halus.  

                                                           
53 Intan Arsitiya, ―Fabrikasi Nanofiber Linalool Dan Metil Kavikol Dari 

Minyak Kemangi (Ocimum Basilicum) Dengan Matriks Pva Dan Β-Siklodekstrin.‖ 
54 M. Ridwan Isharyanto, ―Potensi Kemangi Sebagai Pestisida Nabati,‖ 

Serambi Saintia IV, no. 1 (2016): 27–34. 
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Panjang tangkai bunga akan mencapai 4 mm, 

bunga kemangi memiliki bunga yang berbentuk tabung 

berbibir 2 yang memiliki ukuran 4 sampai 6 mm juga. 

Bunga pada tanaman kemangi (Ocimum basilicum) 

memiliki empat benang sari yang memiliki bentuk 

langsing dengan dua benang dari yang panjang di 

atasnya. Memiliki putik dengan masing-masing 4 bakal 

biji dan 4 bakal buah serta mempunyai 2 kepala putik. 

Selain itu, kemangi (Ocimum basilicum) ternyata 

memiliki buah di dalamnya, buah tersusun atas 4 biji 

yang terdapat pada kelopa bunga kemangi, biji 

mempunyai bentuk bulat seperti telur dengan ukuran 

bisa mencapai 1,25 x 1mm yang berwarna hitam pekat. 

Ketika dimasukkan ke dalam air, biji tanaman kemangi 

(Ocimum basilicum) akan mengeluarkan suatu lendir 

putih kental yang menyelubungi biji kemangi dalam 

beberapa menit seperti selasih
55

. 

 

4. Kandungan Kimia Daun Kemangi (Ocimum 

basilicum) 

Daun kemangi (Ocimum basilicum) memiliki 

jenis senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid ini 

merupakan  senyawa yang  mempunyai kandungan 

C15 terdiri dari dua inti fenolat yang dihubungkan 

dengan 3 satuan jenis carbon. Senyawa demikian 

adalah zat warna seperti biru, ungu, merah, dan zat 

kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. 

Senyawa flavonoid mempunyai kerangka dasar 

karbon berjumlah 15 atom karbon. Flavonoid 

memiliki  fungsi atau manfaat melindungi  struktur 

sel, membantu memaksimalkan manfaat dari vitamin 

                                                           
55 Pratiwi, ―Uji Efektivitas Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Basilicum) 

Sebagai Bioinsektisida Dalam Sediaan Antinyamuk Bakar Terhadap Kematian 

Nyamuk Aedes Aegypt.‖ 
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C, mencegah keroposnya tulang dan sebagai 

antibiotik dan juga anti inflamasi
56

. 

Daun kemangi (Ocimum basilicum) mengandung 

minyak atsiri alami yaitu minyak essensial, ada 

beberapa kandungan pada minyak essensial kemangi 

ini yaitu eugenol, chavicol, linalool, dan juga a-

terpineol yang bersifat sebagai antioksidan alami
57

. 

Minyak essensial yang terkandung dalam daun 

kemangi memiliki manfaat sebagai antioksidan, 

antibakteri, dan antikanker. Dalam peneltian 

sebelumnya disebutkan bahwa daun kemangi 

memiliki jenis minyak essensial yang baik. 

Berikut merupakan komponen utama minyak atsiri 

hasil identifikasi 96,7% di Kairo total minyak tertera 

dalam tabel: 

Tabel 2. 1 Kandungan minyak atsiri utama daun 

kemangi (Ocimum basilicum)
58

 

No. Senyawa Komposisi 

1. Linalool 48,4% 

2. Eugenol 6,6% 

3. Metil cinnamate 6,2% 

4. 1,8-cineol 12,2% 

5. Caryophyllene 2,5% 

6. α-cubebene 5,7% 

7. β -ocimene 2,1% 

8. α -farnesene 2,0% 

 

Skrining uji fitokimia yang dilakukan Mei dan 

Funsu menyatakan bahwa selain adanya kandungan 

minyak essensial dalam daun kemangi (Ocimum 

basilicum). Ternyata dalam daun kemangi (Ocimum 

                                                           
56 Ibid. 
57 Silalahi, ―Minyak Essensial Pada Kemangi (Ocimum Basilicum L.).‖ 
58 Salsabila Zahra and Yoppi Iskandar, ―Review Artikel: Kandungan Senyawa 

Kimia Dan Bioaktivitas Ocimum Basilicum L.,‖ Farmaka 15, no. 3 (2015): 143–52. 
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basilicum) juga mengandung metabolit sekunder 

seperti tannin, alkaloid, flavonoid, dan saponin. Hal 

ini ditandai dengan hasil pengujian flavonoid yang 

berwarna hitam, tannin dengan hasil pengujian 

berwarna hijau kehitaman, alkaloid ditanda dengan 

warna kuning kecoklatan dan sedikit endapan, dan 

saponin yang ditandai dengan terbentuknya busa 

stabil
59

. Kandungan saponin dalam daun kemangi 

(Ocimum basilicum) inilah yang di jadikan acuan 

sebagai tanaman obat karena dapat mengobati 

berbagai macam penyakit karena saponin pada daun 

kemangi memiliki fungsi sebagai antimikroba yang 

berguna untuk menghambat jamur, menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah, sebagai antivirus, 

antikarsiogenik dan juga antioksidan
60

. 

Selain senyawa-senyawa diatas yang telah 

disebutkan, daun kemangi (Ocimum basilicum) juga 

mengandung asam galat, glikolisit, asam caseic 

senyawa-senyawa tersebut merupakan bagian dari 

komponen utama kandungan daun kemangi (Ocimum 

basilicum). Daun kemangi (Ocimum basilicum) juga 

mempunyai kandungan kimia berupa mineral makro 

yaitu fosfor, kalsium, magnesium, vitamin C, dan 

betakroten. Kandungan betakaroten dan juga vitamin 

C pada daun kemangi mampu menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah dengan cara melindungi 3 

LDL atau low density lipoprotein dari proses 

oksidasi
61

, tannin pada kemangi mencapai 4,6%. Ada 

kandungan-kandungan zat aktif lain seperti asam 

                                                           
59 Mei Lina Fitri Kumalasari and Funsu Andiarna, ―Uji Fitokimia Ekstrak 

Etanol Daun Kemangi ( Ocimum Basilicum L ),‖ Indonesian Journal for Health 

Sciences 4, no. 1 (2020): 39–44. 
60 Ibid. 
61 Dita Fitriani, Neno Fitriyani Hasbie, and Putri Aprilianti, ―Studi Literatur 

Pengaruh Pemberian Ekstrak Kemangi (Ocimum Basilicum L.) Terhadap Kadar 

Trigliserida Pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Jantan Galur Wistar Yang Diberi 

Diet Tinggi Lemak,‖ Jurnal Ilmiah Indonesia 1, no. 2 (2021): 103–20. 
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heksauronat, pentose, xilosa, asam metal homoanisat, 

molludistin dan juga asam ursolat 

 

5. Manfaat Kemangi (Ocimum basilicum) 

Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum) memiliki 

banyak manfaat untuk berbagai bidang,mulai dari daun, 

batang, bunga, buah dan juga biji. Namun, yang paling 

banyak dimanfaatkan adalah daun kemangi itu sendiri. 

Selain dimanfaatkan sebagai bahan penyedap makanan, 

ternyata daun kemangi dalam bidang kesehatan 

digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit seperi mual kembung, sakit perut, dan 

disentri
62

.Penelitian yang dilakukan oleh Abdul 

menyebutkan bahwa daun kemangi memiliki sifat 

antimikroba yakni dapat digunakan sebagai 

antidiabetik, antidepresan, dapat menghilangkan bau 

mulut yang tidak sedap, dan memiliki fungsi sebagai 

antiseptik. Aroma minyak atsiri yang khas dapat 

dijadikan sebagai bahan baku parfum
63

.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aprili menyatakan 

bahwa daun kemangi (Ocimum basilicum) dapat 

mencegah cedera hepatosit yang diinduksi oleh asam 

urat dengan pemberian dosis daun kemangi secara 

bertingkat. Hal ini terbukti bahwa dalam daun kemangi 

ini menyimpan kandungan antioksidan berupa senyawa 

flavonoid. Senyawa ini dapat menghambat tebentuknya 

asam urat dalam darah serta dapat menghambat kerja 

dari enzim xanthine oksidase sehingga tidak terjadi 

penumpukan kristal urat
64

 meski kemampuan obat 
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herbal dalam menurunkan kadar asam urat tergolong 

masih lemah jika dibandingkan dengan obat-obat kimia, 

kemangi tidak memiliki efek samping yang berbahaya 

untuk tubuh karena kemangi (Ocimum basilicum) 

merupakan obat herbal tradisional
65

. 

Perlu diketahui bahwa tanaman kemangi 

(Ocimum basilicum) juga dapat mengatasi nyeri, rasa 

nyeri umunya sering terjadi hal ini sebagai bentuk 

respon adanya penyakit dalam tubuh manusia. Nyeri 

timbul karena ada penyebabnya, hal ini bisa berupa 

adanya jenis penyakit tertentu misalnya nyeri pada 

bagian tubuh atau organ manusia. Nyeri adalah bentuk 

tanggapan tubuh secara langsung terhadap kejadian 

yang tidak nyaman pada tubuh yang berhubungan 

dengan kerusakan jaringan-jaringan tubuh misalnya 

luka ringan, luka berat, luka dalam maupun luka luar, 

inflamasi dan yang lebih serius seperti kanker. Nyeri 

disebut juga dengan pain, rasa nyeri timbul sebagai 

bentuk pertahanan tubuh ketika mengalami kerusakan 

jaringan.  

Daun kemangi (Ocimum basilicum) yang 

mengandung alkaloid dan senyawa flavonoid, ternyata 

senyawa demikian mengandung efek analgetik yang 

dapat meringankan rasa nyeri terhadap tubuh flavonoid 

ini disinyalir memiliki peran untuk menghambat enzim 

siklooksigenase dan juga lipoolsigenase sebagai peran 

dalam pelepasan mediator rasa nyeri. Alhasil dengan 

adanya hambatan pada kedua enzim-ezim ini dapat 

menghambat rangsangan nyeri. Selain itu senyawa jenis 

flavonoid juga menghambat degranulasi neutrophil 

yang akan menghambat pengeluaran sitokin, radikal 

                                                                                                                              
Diinduksi Asam Urat,‖ Medica Arteriana (Med-Art) 1, no. 2 (2019): 21, 
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bebas, dan juga jenis enzim-enzim yang memiliki peran 

dalam peradangan tubuh
66

. 

Selain digunakan untuk kesehatan tanaman 

kemangi juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida 

alami. Daun kemangi (Ocimum basilicum) terkandung 

minyak atisiri yang memiliki bau aroma serai dengan 

berbahan aktif eugenol dan sineol. Hal ini memiliki 

potensi sebagai larvasida dan hormon juvenile atau 

penghambat yang akan menghambat perkembangan 

proses larva pada nyamuk jenis Anopheles aconitus. 

Senyawa bioaktif kemangi ini yang memiliki fungsi 

sebagai larvasida adalah senyawa eugenol dan methyl 

claviacal. Senyawa eugenol mudah meresap melalui 

kulit serangga. Karena eugenol bekerja sebagai racun, 

racun ini akan meresap ke tubuh hewan dan akan mati 

Ketika mengenai kulit luarnya.  

Racun ini masuk melalui kutikula sehingga jika 

insektisida kontak langsung dengan kulit maka sedikit 

demi sedikit molekul pada insektisida akan masuk 

dalam tubuh larva. Jika terus-menerus maka akumulasi 

dari insektisida yang tadi masuk ke dalam tubuh larva 

dapat menyebabkan kematian pada serangga. Senyawa 

eugenol dapat menyebabkan cacat terbakar dan sangat 

beracun, dapat menyebabkan alergi jika sering terpapar 

kulit. Sistem kerja dari eugenol bekerja pada sistem 

saraf. Eugenol adalah bentuk senyawa fenol yang 

mempunyai gugus OH (alkohol) mampu melemahkan 

dan akan menganggu kerja sistem saraf
67

.  

Selain dapat membunuh serangga seperti 

nyamuk, senyawa eugenol juga dapat memiliki peran 

lain diantaranya untuk menghilangkan bau mulut dan 

menghilangan bau badan yang tidak sedap. Bau ini 
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muncul disebabkan bakteri yang berinteraksi dengan 

dengan partikel-partikel makanan, sisa-sisa makanan 

dalam mulut, darah, dan lain-lain. Kalau tidak 

dibersihkan dengan baik dan benar, maka bakteri 

tersebut akan berkembang biak dengan banyak. Namun, 

selain disebabkan oleh bakteri ternyata bau mulut dapat 

disebabkan oleh beberapa makanan yang memiliki bau 

yang sangat menyengat seperti jenis lalapan petai, 

jengkol, bisa juga karena seringnya mengonsumsi 

alkohol dan makan-makanan cepat saji. Daun kemangi 

mengandung eugenol sebagai antioksidan yang bersifat 

sebagai antibakteri yang dapat mencegah atau 

menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, selain 

eugeol minyak atsiri daun kemangi memiliki aktivitas 

biologis sebagai antimikroba penyebab bau mulut atau 

halitosis
68

. 

Daun kemangi (Ocimum basilicum) juga 

dimanfaatkan dalam dunia kosmetik, diantaranya 

sebagai bahan campuran obat jerawat. Hal ini 

dikarenakan pada daun kemangi mengandung senyawa 

antibakteri sehingga dapat digunakan sebagai obat 

jerawat berbentuk herbal. Senyawa tersebut adalah 

senyawa tannin, tannin ini mempunya kemampuan 

yang unik yaitu dapat membentuk senyawa sempurna 

dengan protein dengan ikatan hydrogen. Ketika telah 

terbentuk ikatan hydrogen antara protein dengan tannin, 

selanjutnya protein akan mengalami kerusakan atau 

denaturasi, yang akan terjadi adalah metabolisme 

bakteri jerawat akan terganggu. Selain tannin, flavonoid 

juga memiliki peran membentuk senyawa kompleks 

kepada protein ekstraseluler. Hal ini akan menganggu 
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membrane sel dari bakteri jerawat, sehingga yang 

terjadi adalah membrane sel bakteri akan rusak
69

. 

Selain memiliki peran dalam bidang kosmetik, 

dan obat-obatan. Daun kemangi (Ocimum basilicum) 

juga memiliki manfaat dalam bidang reproduksi. 

Penelian Taufan memaparkan bahwa daun kemangi 

(Ocimum basilicum) dapat meningkatkan motilitas dan 

kosentrasi sperma. Pada daun kemangi (Ocimum 

basilicum) mengandung araginin. araginin adalah jenis 

asam amino non-esensial dan mempunyai sifat polar, 

araginin sangat diperlukan tubuh untuk sintesis protein. 

Araginin pada umumnya mempunyai peran penting 

yakni berperan dalam pembentukan sperma, araginin 

dalam daun kemangi (Ocimum basilicum) dapat 

memperkuat daya tahan sperma dan juga dapat 

mencegah kemandulan pada pria
70

. 

 

C. Hewan Mencit (Mus musculus) 

1. Deskripsi Mencit (Mus musculus) 

Mencit adalah hewan kecil berwarna putih yang 

termasuk ke dalam family muridae hewan ini tidak 

memiliki kelenjar keringat dan mirip dengan hamster. 

Hewan ini aktif pada saat malam hari, habibat mencit 

berada di semak-semak dan tumbuhan rumbut yang 

sudah mengering. Mencit memiiliki empat ruang pada 

jantungnya dengan dinding serambi tipis dan dinding 

bilik yang tebal. Hewan ini merupakan hewan pengerat 

atau rodentia, dalam kehidupan sehari-hari mencit 

dikenal sebagai hewan pengganggu mencit suka 
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mengerat pohon-pohon, kayu mebel lemari dan juga 

suka mengerat benda-benda kasar menggunakan 

giginya kecil dan runcing, hewan mencit dikenal 

sebagai hewan yang memiliki populasi terbanyak 

karena mencit memiliki perkembang biak yang 

baik,bahkan sekali berkembang biak mencit mampu 

melahirkan 10 sampai 20 bayi mencit. Selain dikenal 

sebagai hewan pengerat yang mengganggu ternyata 

mencit mempunyai manfaat dalam uji percobaan dan 

keperluan laboratorium antara lain sebagai berikut:  

1. Bidang patologi,  

Hewan mencit digunakan dalam bidang 

patologi  sebagai lahan tanam dan penimbulan sel-

sel kanker, hal ini digunakan peneliti dalam 

percobaan tentang tumor dan juga kanker agar 

mudah untuk meneliti sel kanker, peneliti atau ahli 

mikrobiologi untuk membiakkan virus. Selain itu 

mencit digunakan untk mendeterminasi penyakit 

berdasarkan jaringan-jaringan tubuh
71

. 

2. Bidang toksikologi 

Mencit digunakan dalam bidang toksikologi 

untuk menguji bahan kimia seperti zat warna, agar 

bahan kimia yang ditambahkan dalam makanan 

tidak berbahaya untuk konsumen maka perlu 

dilakukan uji coba terhadap hewan mencit terlebih 

dahulu
72

. 

3. Bidang Imunologi, bidang kedokteran dan 

kesehatan  

Bidang imunologi digunakan untuk menguji 

ketahanan virus untuk daya tahan tubuh, dalam 

bidang kedokteran dan kesehatan mencit digunakan 

untuk menguji prosedur pengobatan, sehingga 

hewan mencit sebagai miniatur biologis manusia. 
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Biasanya pengobatan yang dimaksud terbuat dari 

bahan alam seperti daun, batang, buah, bunga, dan 

juga biji dari suatu tanaman. 

4. Bidang Pendidikan serta bidang psikologi. 

Hewan mencit juga digunakan dalam bidang 

pendidikan,untuk dipelajari mulai dari anatomi, 

fisiologis, dan tingkah laku hewan mungil ini mulai  

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas, bahkan sampai pada perguruan 

tinggi
73

. 

 

Mencit banyak digunakan sebagai hewan 

laboratorium yang dimanfaatkan untuk hewan uji coba 

dalam penelitian. Ada beberapa alasan digunakannya 

mencit sebagai hewan uji farmakologi yaitu hewan ini 

banyak digunakan sebagai hewan uji penelitian karena 

memiliki tingkat reproduksi tinggi dan umur hidup 

mencit hanya berkisar 24 bulan sampai 36 bulan dengan 

siklus hidup yang pendek dan tingkat reproduksi tinggi 

mencit tidak akan terancam punah karena jumlahnya 

yang banyak, mencit mudah menyesuaikan dengan 

lingkungan yang baru 

Pemeliharaan hewan mencit juga tergolong 

mudah mencit memerlukan dua belas jam terang (siang) 

dan dua belas jam gelap (malam), diberkan pakan dan 

air minum agar mencit tidak dehidrasi, pembersihan 

kendang juga perlu dilakukan agar  kendang tidak 

lembab, kandag yang lembab akan memicu 

pertumbuhan kutu dan jamur yang aan mengganggu 

mencit, mencit juga hewan mudah  beradaptasi dengan 

tempat tingglnya keadaan yang demikian akan 

meminimalisir mencit yang stress dan dapat 

mempengaruhi kesehatan hewan pengerat sebelum 

dilakukan penelitian. Biasanya ketika akan dilakukan 

                                                           
73 Ibid. h. 7 



41 

 

penelitian, mencit akan dipuasakan selama 24 jam agar 

netral dan memudahkan analisa oleh seorang peneliti. 

Jenis mencit yang digunakan dalam peneliti 

adalah jenis mencit dengan galur strain DDY 

(Deutschaland, Denken, dan Yoken). Mencit strain 

DDY sering digunakan untuk percobaan efikasi obat 

dan beberapa penelitian yang lain misalnya digunakan  

dalam penelitian farmakologi, farmakokinetik dan juga 

toksikologi
74

 

Mencit memiliki bentuk badan yang kecil 

karena berat badan hanya 20 sampai 40 gram hal ini 

memudahkan seorang peneliti melakukan percobaan 

pada proses penelitian berlangsung. Selain itu hewan 

kecil ini merupakan hewan yang mudah didapat dengan 

harga relatif terjangkau karena tingkat reproduksi tinggi 

mencit dapat didapatkan dalam jumlah yang banyak. 

Hal yang penting adalah mencit memiliki struktur tubuh 

yang mirip dengan manusia, perubahan struktur 

fisiologis mencit mudah dipelajari dan dipahami oleh 

peneliti struktur fisiologis ini mencakup anatomi, 

fisiologis, dan genetika mencit. Hewan ini juga banyak 

dipakai hampir 95% dipakai untuk uji coba obat. 

Mencit juga memiliki karakteristik mirip dengan 

manusia
75

. 

Berikut ini merupakan data biologis hewan 

mencit (Mus musculus) 
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Tabel 2. 2 Data biologis hewan mencit 

(Mus musculus)
76

 

No. Keterangan Data Biologis 

1. Lama hidup 1, 2 tahun sampai 3 tahun 

2. Lama Bunting 19 sampai 21 

3. Umur disapih 21 hari 

4. Umur dewasa 35 hari 

5. Umur dikawinkan 8 minggu baik jantan 

maupun betina 

6. Berat dewasa 20-40 jantan gram, betina 

18-35 gram 

7. Berat lahir 0,5-0,1 gram 

8. Jumlah anak 6 sampai 15 

9. Suhu (rektal)  36 sampai 39
0C 

 

10. Konsumsi oksigen 2,38 sampai 

4,48ml/gram/jam 

11. Volume darah 75 sampai 80 ml/kg 

12. Sel darah merah 7,7 sampai 12,5 x 10
3
/ 

mm
3
 

13. Sel darah putih 6,0 sampai 12,6 x 

10
3
/mm

3
 

14. Trombosit 150 sampai 400 x 

10
3
/mm

3
 

15. Hemoglobin 13 sampai 16/10 ml 

16. Kecepatan tumbuh 1 gram/hari 
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2. Taksonomi Mencit (Mus musculus) 

Mencit termasuk ke dalam family muridae dimana 

mencit merupakan hewan pengerat. Adapun taksonomi 

pada mencit adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Rodentia 

Family : Muridae 

Genus      :Mus 

Spesies : Mus musculus77
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Hewan Mencit (Mus musculus) 

 Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

D. Lambung 

1. Anatomi Lambung 

Lambung merupakan jenis organ pencernaan pada 

manusia berbentuk rongga menggelembung memiliki 

letak diantara esofagus dan juga usus halus, tubuh 

manusia memiliki sistem pencernaan lengkap, mulai 

dari mulut, kerongkongan (esofagus), lambung, usus 

halus, usus besar, dan anus. Lambung merupakan organ 

yang penting dalam mencerna makanan pada manusia, 
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lambung memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan 

bolus makanan yang di haluskan oleh gigi. Selain 

berfungsi sebagai penyimpanan makanan, lambung 

memiliki fungsi sebagai digesti protein, karena didalam 

lambung terdapat beberapa enzim seperti enzim tripsin 

dan asam klorida maka lambung memulai digesti 

dengan melalui sekresi enzim tersebut. Lambung juga 

sebagai tempat produksi mucus, mucus ini akan 

dihasilkan dari kelenjer dengan membentuk barrier 

ketebalan 1 mm dengan tujuan untuk melindungi 

lambung dari aktifitas sekresinya sendiri. Perlu 

diketahui bahwa sebenarnya dalam lambung terjadi 

penyerapan atau absorpsi namun hanya berlangsung 

sedikit seperti obat yang larut dalam lemak atau aspirin 

dan juga alkohol diserap pada dinding lambung, namun 

zat yang dapat larut dalam air hanya diserap oleh 

lambung dan jumlahnya tidak jelas
78

. 

 Lambung adalah organ pencernaan pada manusia, 

lambung terhubung dengan kerongkongan (esofagus) 

dan usus halus memiliki bentuk  seperti kacang merah 

besar, lambung berwarna pink kemerahan. Letak posisi 

lambung berada di sebelah kiri organ liver atau hati, 

didepan posisi pankreas dan juga limfa, lambung ini 

menempel pada fundus sebelah kiri uteri dan dibawah 

diafragma perut. Struktur lambung terdiri dari  empat 

region diantaranya adalah kardiak, fundus dan badan 

lambung (korpus) serta area pylorus. Kardiak 

merupakan bagian yang berbatasan dengan 

kerongkongan atau esofagus dan posisinya dekat 

dengan jantung dan dibatasi oleh sfingter 

kardioesofageal yang mengantarkan maknanan masuk 

ke lambung. Fundus adalah region pola melengkung 

letaknya dibawah diafragma, badan lambung terletak di 
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inferior terhadap fundus, terakhir pylorus. Fundus dan 

korpus atau badan lambung merupakan bagian utama 

lambung dan membentuk dua pertiga lambung Pylorus 

ini terbagi atas 3 area yaitu pylorus antrum, pylorus 

kanal, dan sfingter pylorus yang memiliki fungsi 

penghubung lambung dengan usus bagian duodenum 
79

. 

 
 

Gambar 2. 3 Struktur Lambung Manusia 

Sumber: (Sumiyati, et.al 2021)
80

 

                           
Gambar 2. 4 Anatomi Lambung 
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 Sumber: (Paulsen dan Waschke, 2015) dalam skripsi 

(Almira, 2019) 

 

Gambar 2. 5 Lapisan-lapisan lambung 

Sumber: Paulsen dan Waschke, 2015) dalam skripsi 

(Almira, 2019)
81

 

           

Lambung umumnya dimiliki oleh mamalia atau 

hewan yang memiliki kelenjar susu. Lambung pada 

manusia terbagi atas dua daerah utama yaitu lambung 

yang berkelenjar dan lambung tidak berkelenjar. 

Lambung tidak berkelenjar terletak diposisi saluran 

lanjutan yang menghubungkan kerongkongan dengan 

lambung posisi lambung tidak berkelenjar ini sebelum 

cardia, lambung tidak berkelenjar dapat menadahi 60 % 

dari isi total keseluruhan lambung utuh jenis lambung 

ini dapat meluas karena dapat menampung banyak 

volume. Lambung tidak berkelenjar memiliki ciri-ciri 

yang khas yaitu mempunyai warna keabu-abuan, 

dinding nya tipis dan terlihat tembus pandang. 

Sedangkan lambung yang berkelenjar adalah 

lambung yang mempunyai banyak kelenjar dengan ciri-

ciri memiliki warnna putih seperti susu dan berdinding 
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Rotundus L.) Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Putih (Rattus 

Novergicus) Yang Diinduksi Alkohol.‖ 
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tebal karena dipenuhi oleh kelenjar-kelenjar. Lambung 

manusia dan lambung mencit memiliki anatomi yang 

mirip, lambung hewan mencit terdiri dari 3 bagian yaitu 

cardia, pylorus, dan juga korpus. Mencit memiliki 

lambung yang kecil yakni sekitar 2 cm. 

 

2. Fisiologi Lambung 

Secara fisiologis lambung memiliki fungsi sebagai 

motorik dan juga fungsi sekresi. Fungsi motorik pada 

lambung dibagi atas 3 bagian diantaranya adalah 

sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan 

diproses selanjutnya, kemudian setelah itu sebagai 

pengolahan dengan pencampuran makanan yang akan 

membentuk kimus (chyme) atau yang dikenal dengan 

bubur makanan, lalu fungsi motorik yang ketiga adalah 

pengosongan bubur makanan dengan lambat dari 

lambung untuk pencernaan selanjutnya yang akan 

diserap oleh usus halus. Makanan yang masuk ke dalam 

lambung akan langsung membentuk setengah lingkaran 

sesuai dengan bentuk lambug, lambung mampu 

menampung makanan sampai batas optimum yaitu 0,8 

sampai 1,5 liter jika terjadi kelebihan makanan maka 

lambung akan memberi signal keotak untuk tidak 

memasukkan makanan lagi karena sudah penuh.  Ketika 

makanan sudah meregangkan lambung maka gerak 

reflex vasovagal dari lambung ke batang otak akan 

mengurangi tonus (kontraksi tonik) dalam otot dinding 

lambung untuk menampung makanan yang masuk
82

. 

Ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung 

maka makanan akan bertemu langsung dengan 

permukaan mukosa pada lambung dan disitulah akan 

terjadi sekresi dari kelenjar gastrik, setelah dia 

bercampur dengan hasil sekresi tadi maka makanan 

                                                           
82 Darnalis Serlina, ―Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Batang Bakau 

(Bruguiera Gymnorrhiza) Terhadap Histopatologi Lambung Tikus Putih Jantan 

(Rattus Novergicus) Galur Sprague Dawley Yang Diinduksi Alkohol‖ (Universitas 

Lampung, 2019). 
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akan berubah menjadi bubur yang dikenal dengan 

istilah kimus (chyme). Kimus bersifat encer dan 

memiliki kadar asam yang tinggi, derajat keenceran 

kimus bergantung pada jumlah relatif makanan, air dan 

juga sekresi lambung lalu derajat pencernaan yang 

terjadi. Kimus atau bubur ini memiliki ciri-ciri yang 

khas yaitu berupa cairan keruh setengah cair bahkan ada 

yang berbentuk pasta. Setelah itu lambung akan 

mengalami pengosongan lambung yang disebabkan 

kontraksi gerak peristaltik yang kuat didalam antrium 

lambung, pengosongan ini terjadi dengan cepat dan 

tergantung karena diatur oleh sinyal dari lambung dan 

juga duodenum. 

Di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan 

juga kimiawi. Pada pencernaaan mekanis, yaitu berupa 

menyimpan dan mencampur makanan dengan getah 

dari lambung  kemudian Langkah selanjutnya 

mengeluarkan kimus dan masuk ke dalam usus. 

Pencernaan secara kimiawi memecah makanan yang 

masuk melalui esofagus dengan bantuan enzim-enzim, 

enzim tersebut diantaranya adalah  asam klorida, enzim 

pepsin, enzim renin, enzim  lipase.  

Masing- masing diantaraya memiliki fungsi 

tersendiri yaitu asam klorida memiliki peran untuk 

mengasamkan makanan dengan tujuan untuk 

membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan 

makanan, enzim pepsin diaktifkan oleh asam klorida 

yang semula pepsinogen menjadi pepsin, enzim pepsin 

memiliki peran untuk memecah protein menjadi pepton. 

Enzim renin mempunyai peran untuk mengubah protein 

susu menjadi kaseinogen danjuga kasein. Kemudian 

enzim lipase pada lambung memiliki peran untuk 

memecah lemak menjadi asam lemak untuk 

merangsang sekresi dari getah lambung
83

. 
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3. Histologi Lambung 

Histologi lambung manusia memiliki beberapa 

lapisan, ada empat lapisan pada lambung diantaranya 

adalah lapisan mukosa, lapisan submukosa, muskularis 

eksterna, dan serosa. Berikut merupakan penejelasan 

lebih rinci mengenai histologi lambung: 

1. Mukosa 

Mukosa lambung merupakan lapisan paling dalam 

dan lapisan paling tebal, lapisan mukosa banyak 

mengandung kelenjar yang fungsi utamanya adalah 

unutk melindungi lambung dari apapun yang akan 

merusak lambung misalnya seperti obat-obatan dan 

bakteri patogen yang menginfeksi lambung. 

Mukosa lambung terdiri dari tiga macam yaitu 

epitelium, lamina propria dan juga kelenjar. 

Epitelium yang melapisi permukaan mukosa 

lambung yaitu epitel silindris sebaris. Epitelium ini 

mudah diketahui yaitu ditandai dengan adanya 

lekukan dan lipatan dalam atau ruggae. Rugaae ini 

akan hilang dan permukaannya menjadi licin ketika 

lambung terisi oleh makanan dan akan kembali 

melekuk saat lambung kosong. Sedangkan dibawah 

epitel terdapat lamina propria, dibawah lamina 

propria terdapat kelenjar. Disamping itu, lambung 

juga memiliki kelenjar untuk memudahkan proses 

pencernaan diantaranya kelenjar kardia berada 

didaerah kardia mengandung butir musgen, inti 

gepeng, terletak pada dekat dasar. Kelenjar korpus 

terletak didaerah korpus terdiri dari beberapa sel 

yaitu sel parietan (berfungsi mensekresikan lendir 

yang mengandul HCl dan pepsin), sel zymogen 

(berfungsi untuk mensekresikan lendir mengandung 

pepsin) dan sel leher (menghasilkan mucus). 

Kelenjar pylorus terletak didaerah pylorus, kelenjar 

                                                                                                                              
Diberi Aspirin,‖ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahin, 2019). 
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pilors berbentuk pendek dan berpilin dan terdapat 

dua sel utama yaitu sel musigen (berfungsi 

mensekresikan lender) dan sel gastrin (berfungsi 

mengeksresi hormone gastrin)
84

. 

 

2. Submukosa 

Tunika submukosa terletak dibawah lapisan 

mukosa. Submukosa terdiri dari jaringan lemak, 

jaringan ikat padat ireguler (fibroelastis) dengan 

banyak pembuluh darah, pembuluh limfe, dan 

pleksus saraf submukosa (Meissner). Pleksus saraf 

ini mengandung neuron-neuron parasimpatis 

pascaganglion. Neuron dan akson pleksus saraf 

mukosa mengontrol motilitas mukosa dan aktivitas 

sekretorik kelenjar-kelenjar mukosa terkait. 

Dibagian awal usus halus, duodenum, submukosa 

mengandung banyak kelenjar mukosa yang 

bercabang
85

. 

 

3. Muskularis Eskterna (Tunika Muskularis) 

Muskularis eksterna atau tunika muskularis 

merupakan  lapisan otot polos tebal yang terletak 

dibawah submucosa. Kecuali pada usus besar, 

lapisan ini terdiri dari otot polos sirkular di sebelah 

dalam dan otot polos longitudinal disebelah luar. 

Diantara kedua lapisan otot polos itu terdapat 

jaringan ikat dan pleksus saraf lain yang disebut 

pleksus saraf mienterikus (Auerbach). Pleksus ini 

juga mengandung beberapa neuron parasimpatis 

pascaganglion dan mengontrol motilitas otot polos 

dimuskularis eksterna, 

 

 

                                                           
84 Ibid. 
85 Victor P. Eroschenko, Atlas Histologi, ed. Joko Suyono et al., ` (Jakarta: 

Buku kedokteran EGC, 2016). 
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4. Serosa 

Lapisan serosan pada lambung adalah lapisan 

paling luar pada bagian abdomen esofagus, 

lambung, dan usus halus serta bersambungan 

dengan mesentrium dan lapisan rongga abdomen. 

Serosa adalah suartu membran serosa yang terdiri 

dari epitel squamosa selapis yang dinamakan 

mesotelium dan selapis tipis jaaringan ikat longgar 

dibawahnya yang mengelilingi organ-organ visera. 

Jika mesotelirum menutupi organ visera, organ 

tersebut ber ada didalam rongga abdomen atau 

pelvis (intraperitoneum) dan lapisan teluarnya 

disebut dengan serosa. 

 

 
Gambar 2. 6 Gambar skema histologi lambung 

 

E. Paparan Alkohol Terhadap Lambung 

Paparan alkohol terhadap lambung berkaitan dengan 

bagaimana mekanisme alkohol yang merusak lambung. 

Alkohol masuk ke dalam lambung dalam bentuk etanol dan 

juga methanol. Etanol disebut dengan etil alkohol, alkohol 

murni atau alkohol absolut dengan rumus kimia C2H5OH 

dan methanol disebut dengan metil alkohol dengan rumus 

kimia CH3OH.  Etanol memiliki titik didih 78,4
0
C dan 

mempunyai sifat tidak berwarna, mudah sekali menguap 

dan mudah bercampur dengan air sehingga dapat mudah 
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digunakan untuk pelarut diberbagai senyawa. Alkohol yang 

dapat diminum atau dikonsumsi merupakan alkohol etanol, 

etanol terdapat dalam buah-buahan yang dpat 

difermentasikan dan akhirnya akan menjadi minuman 

berakohol. Etanol memiliki sifat antidepresan, biasanya 

disalahgunakan oleh beberapa oknum. Sedikit banyaknya 

konsumsi etanol ini berdampak buruk untuk kesehatan, 

penggunaan dengan dosis rendah dapat menyebabkan 

mengantuk, pusing, timbul perasaan senang yang 

berlebihan, depresi sistem saraf pusat,mual, muntah, nyeri 

peurt, pendaharan pada sistem pencernaan, penurunan 

tingkat kesadaran. Sedangkan konsumsi etanol dengan dosis 

tinggi dapat menyebabkan kematian.  

Sedangkan metanol memiliki ciri khas cairan bening, 

memiliki titik didih 64,5
0
C, methanol merupakan alkohol 

yang tidak bisa dikonsumsi, metanol digunakan dalam 

pembuatan asetaldehid, cairan antibeku, pestisida. Pada 

dunia kendaraan metanol digunakan sebagai bahan bakar 

mobil formula. Alkohol metanol Ketika masuk ke dalam 

tubuh maka cepat sekali diserap melalui oral dan juga kulit, 

metanol kemudian dimetabolisme oleh ADH dan ALDH 

dengan tujuan untuk merusak tubuh. Metanol memliki efek 

yang signifikan bentuk keracunan diantaranya gangguan 

pada saluran pencernan, sesak nafas, kebutaaan hingga 

kematian 

Etanol dan metanol perlu diketahui perbedaannya, 

metanol dibuat dengan proses sintesis kimia, dengan bahan 

baku gas alam dan kegunaan metanol untuk pembuatan 

formalin, asam formiat dan juga cairan antibeku, metanol 

bersifat toksik sekalipun dikonsumsi jumlah kecil resiko 

yang ditimbulkan seperti resiko kematian, kebutaan dan 

dapat merusak otak. Sedangkan etanol dibuat melalui 

fermentasi  tanaman seperti tetes tebu dan beberapa 

fermentasi buah karena digunakan untuk pembuatan 

minuman berakohol, pembuatan antiseptik seeprti 

handsanitizer dan campuran bahan bakar, etanol tidak 
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memiliki sifat racun atau toksik namun jika dikonsumsi 

secara berlebihan dengan dosis lebih maka dapat  

menyebabkan over dosis.  

Alkohol metanol dan etanol memiliki dampak negatif 

untuk kesehatan khususnya dalam system pencernaan, salah 

satu organ pencernaan yaitu lambung. Alkohol diserap 

cepat oleh lambung karena dianggap sebagai zat asing. 

Metabolisme metanol dan etanol  menjadi gugus aldehidnya 

dapat melalui tiga jalur. Tiga jalur demikian diperantarai 

oleh enzim yang terdapat pada sel-sel lambung, ketiga 

enzim tersebut adalah alkohol dehydrogenase (ADH), 

cytochrome P450 dan enzim katalase. alkohol 

dehydrogenase inilah yang memiliki peran besar dalam 

proses oksidasi etanol dan methanol, ADH mampu 

mengoksidasi 90% metanol dan juga etanol yang telah 

masuk ke dalam tubuh, sedangkan 9% nya oleh cytochrome 

P450 dan 1% nya enzim katalase
86

. 

Mekanisme awal alkohol dapat merusak lambung di 

awali dengan etanol diubah menjadi acetaldehid dan 

metanol diubah menjadi formaldehid dengan bantuan enzim  

alkohol dehydrogenase  (ADH). ADH ini letaknya di sel-sel 

lambung. Kemudian acetaldehid akan diubah lagi menjadi 

gugus asam yaitu asam asetat dengan bantuan enzim 

Alkohol Dehidrogenase (ALDH).  Sedangkan formaldeid 

akan diubah menjadi gugus asam yaitu asam format dengan 

bantuan beberapa enzim yaitu   cytochrome P450, 

formaldehid dehydrogenase, S-formiglutation hydrolase dan 

juga Aldehiyd Dehidrogenase (ALDH) artinya enzim 

ALDH ini memiliki peran besar dalam proses oksidasi 

alkhol dalam lambung.  Kemudian asam asetat dan asam 

format diubah menjadi karbon dioksida dan air. Ketika 

ALDH tidak menjalani fungsinya denga baik akibat 

terpapar karena alkohol maka akan terbentuk ROS 

                                                           
86 krisnha dian Ayuningtyas, ―Efek Etanol Dan Metanol Pada Minuman Keras 

Oplosan Terhadap Perubahan Histopatologi Organ Hepar Tikus Wistar Jantan,‖ 

Jurnal Nursing News 11 (2016): 2. 
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(Reactive Oxygen Species) atau radikal bebas dan akan 

menurunkan produksi Adenosin Tripospat (ATP). ROS 

adalah molekul kecil elektron yang tidak berpasangan, dia 

bekerja dengan menurunkan factor defensive dan agresif 

lambung yang akan menyebabkan kerusakan mukosa 

lambung. Ketika radikal bebas diproduksi melebihi 

antioksidan seluler maka munculah stress oksidatif, radikal 

bebas ini sangat reaktif dan mudah sekali terjadi ikatan 

silang yang akan membentuk radikal bebas baru secara 

terus-menerus. Stress oksidatif akan mempengaruhi 

permeabilitas sel membran sel  sehingga akan terjadi 

translokasi dari faktor pro-apoptotik yang akan 

mengaktifkan enzim-enzim apoptotik yang mengakibtkan 

kematian pada sel
87

. 

Sama dengan etanol, methanol juga akan merusak 

lambung dengan mekanismenya sendiri, Ketika sudah 

diubah menjadi asam format oleh ALDH selanjutnya akann 

menginduksii Mrp1 dan akan mengeluarkan Glutatione 

(GSH) dari dalam sel lambung. GSH adalah antioksidan 

yang penting untuk lambung Ketika GSH keluar maka asam 

format akan mengahmbat respirasi mitokondria dan 

menurunkan ATP, asam format juga mempercepat glikolisis 

dan meningkatkan produksi asam laktat 

Didalam lambung, etanol maupun metanol ini akan 

mempengaruhi sekresi HCL. HCL meningkat tinggi dan 

menginduksi luka padaa mukosa lambung dan menganggu 

motilitas lambung. Etanol akan meningkatkan sekresi HCL. 

Semakin banyak HCl yang berlebih maka mukosa lambung 

akan mengalami  peradangan yaitu deskuamasi, erosi, 

ulserasi karena produksi prostaglandin sebagai pelindung 

mukosa menurun
88

 

 

 

                                                           
87 Muhammad Reqza Pratama, ―Dampak Mengonsumsi Alkohol Terhadap 

Kesehatan Lambung,‖ Jurnal Majority 8 (2019): 254–58. 
88 Ibid. h. 3 



55 

 

F. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Minuman tuak (alkohol) sering dikonsumsi oleh 

masyarakat sebagai minuman sehari-hari tanpa mereka tahu 

bahwa alkohol dapat merusak organ pencernaan manusia, 

penggunaan alkohol secara terus-menerus akan 

mengganggu sistem kerja pencernaan salah satunya adalah 

lambung, lambung merupakan organ pencernaan manusia 

setelah esofagus sebagai tempat penampungan bolus 

makanan sebelum diserap oleh usus halus. Zat-zat asing 

seperti alkohol akan direspon dengan cepat oleh lambung 

dengan menyerang pertahan mukosa lambung dan akan 

mengakibatkan peradangan, mukosa lambung akan terjadi 

iritasi, meradang menipis kemudian akan terjadi pendarahan 

akibat alkohol, Alkohol dalam tuak memiliki kandungan 

yang dapat merusak lambung, mengakibatkan rasa perih 

terbakar dalam perut.  

Sifat alkohol dalam tuak bersifat asam yang 

menyerang dinding lambung dengan mengikis sel-sel pada 

sistem pencernaan manusia. Hal ini menganggu sistem 

kerja lambung, para konsumsi minuman tuak akan merasa 

kenyang tanpa harus makan setelah mengkonsumi minuman 

tuak akibatnya akan terjadi berbagai masalah karena tidak 

ada makanan yang diproses, enzim-enzim yang terdapat 

dalam lambung akan mengikis dinding lambung, hal ini 

menimbulkan rasa perih dan terbakar pada bagian ulu hati 

dan akan terjadi penghambatan penyerapan zat makanan. 

Untuk meredam rasa perih dan terbakar karena 

rusaknya dinding sel epitel lambung oleh alkohol 

sebenarnya banyak obat-obatan kimia yang ada, 

penggunaan obat-obatan kimia dalam  jangka waktu lama 

akan menimbulkan efek samping. Hal ini bisa disiasati oleh 

obat dari bahan alami tumbuhan, salah satunya daun 

kemangi (Ocimum basilicum) tanaman ini mudah ditemui 
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dalam lingkungan masyarakat. Daun kemangi memiliki 

kandungan senyawa metabolit sekunder seperti tannin, 

alkaloid, flavonoid, dan juga saponin yang memiliki fungsi 

sebagai antioksidan obat alami yang dapat digunakan 

sebagai obat peredam kerusakan lambung yang terkikis 

akibat konsumsi minuman berakohol seperti tuak selain 

sebagai antioksidan, daun kemangi juga   memiliki fungsi 

sebagai antimikroba, antivirus, antikarsiogenik. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan eksperimen tentang pengaruh ekstrak 

daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan 

lambung mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak.  

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian  

Penggunaan ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) 

dengan berbagai perlakuan dan dosis  tertentu akan 

efektif mengatasi kerusakan lambung Mencit (Mus 

musculus) akibat dari pemberian minuman tuak  secara 

terus-menerus.  

 

2. Hipotesis Statistik  

H0 = Tidak ada pengaruh ekstrak daun kemangi 

(Ocimum basilicum) terhadap kerusakan     

lambung Mencit (Mus musculus) yang diberikan 

minuman tuak. 

H1 = Ada pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum) terhadap kerusakan lambung Mencit 

(Mus musculus) yang diberikan minuman tuak. 
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