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ABSTRAK
Tumbuhan kemangi (Ocimum bassilicum) merupakan genus dari
Ocimum sp yang merupakan salah satu tumbuhan yang paling banyak
dijumpai di Indonesia.Tumbuhan kemangi memiliki kandungan
senyawa flavonoid yang memiliki potensi sebagai antioksidan.Efek
antioksidan daun kemangi dapat bekerja efektif untuk menangkap
radikal bebas yang dihasilkan akibat metabolisme alkohol didalam
organ hati sehingga melindungi organ hati dari radikal
bebas.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak
daun kemangi (Ocimum bassilicum) terhadap kerusakan hati mencit
(Mus musculus) yang diberi minuman tuak. Penelitian ini
menggunakan 25 ekor mencit jantan dewasa umur 2-3 bulan dengan
berat 27-32 gram dengan 5 perlakuan, penelitian dilakukan selama 30
hari. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi,
metode penelitian 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 dan dilanjutkan
dengan uji duncan. Penelitian ini pada setiap perlakuan dengan
keterangan K+ diberikan tuak 0,14 ml, K- tidak diberikan apapun, P1
diberikan tuak 0,14 ml dan ekstrak daun kemangi 300 mg/BB, P2
diberikan tuak 0,14 ml dan ekstrak daun kemangi 600 mg/BB dan P3
diberikan tuak 0,14 ml dan ekstrak daun kemangi 900mg/BB. Hasil
penelitiann pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum)
terhadap kerusakan hati mencit (Mus musculus) yang diberi minuman
tuak menunjukkan bahwa ada kerusakan dihati karena pemberian
alkohol berupa sel radang, degenerasi dan nekrosis. Kerusakan
terhadap organ hati tersebut mengalami perbaikan setelah diberikan
ii

ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) dengan dosis 900mg/BB
artinya ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) memiliki
kemampuan untuk memperbaiki organ hati akibat pemberian
minumanberakohol.
Kata kunci: ekstrak daun kemangi, kerusakan hati mencit, minuman
tuak
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam persepsi judul skripsi
maka penulis akan memaparkan beberapa arti kata yang terdapat
dalam judul skripsi. Judul yang dimaksud oleh penulis adalah
“PENGARUH EKSTRAK DAUN KEMANGI (Ocimum
basilicum) TERHADAP KERUSAKAN HATI MENCIT (Mus
musculus) YANG DIBERI MINUMAN TUAK”. Istilah yang
diambil untuk judul skripsi akan dipaparkan berdasarkan
pengertiannya yaitu:
1. Kata “pengaruh” dalam kamus besar bahasa Indonesia
(2015:1045) pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari
sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan, atau perbuatan seseorang1.
2. Kata “ekstrak” diartikan sebagai suatu metode pemisahan atau
penyaringan simplisia dengan air/campuran air dengan
alkohol atau eter, hasil penyaringan selanjutnya diuapkan,
sehingga tercapai konsistensi tertentu, dari encer, kental,
sampai kering.2
3. Kata “kerusakan” dalam kamus bahasa Indonesia yang berasal
dari kata rusak yang memiliki arti sukar diperbaiki.3
4. Kata “hati” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan
suatu organ badan yang berwarna kemerah merahan dibagian
kanan atas rongga perut, gunanya untuk mengambil sari-sari
makanan didalam darah dan menghasilkan empedu.4

1

https://kbbi.web.id/pengaruh. Web. 14 november 2021
Deny Romadhon Badaring and others, „Uji Ekstrak Daun Maja (Aegle
Marmelos L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia Coli Dan Staphylococcus
Aureus‟, Indonesian Journal of Fundamental Sciences, 6.1 (2020), 16
<https://doi.org/10.26858/ijfs.v6i1.13941>.hal.17
3
https://kbbi.web.id/rusak. Web. 14 november 2021
4
https://kbbi.web.id/hati. Web. 14 november 2021
2

1

2
5. Kata “mencit” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan
sebagai tikus putih kecil.5
6. Kata “tuak” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai
miuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (kelapa,
siwalan) yang diragikan.6
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengaruh
ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan hati
mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak merupakan sebuah
kajian ilmiah yang tujuannya memberikan sebuah edukasi kepada
masyarakat pada umumnya bahwa mengkonsumsi minuman tuak itu
merupakan salah satu tindakan yang berbahaya serta dilarang
hukumnya oleh agama islam karena minuman tuak memiliki kadar
alkohol yang menyebabkan organ hati terjadi kerusakan. Apabila
konsumsi dilakukan secara terus menurus maka akan menimbulkan
sirosis pada organ hati yang lama kelamaan akan mengakibtakan
kematian.7 Serta pada penelitian ini membahas juga bahwa ada
tanaman disekeliling kita yang dapat dijadikan sebuah obat untuk
membantu mengurangi kerusakan pada organ hati yaitu tumbuhan
kemangi yang mengandung banyak senyawa fenolik.8
Penelitian ini yang berjudul PENGARUH EKSTRAK DAUN
KEMANGI (Ocimum basilicum) TERHADAP KERUSAKAN
HATI MENCIT (Mus musculus) YANG DIBERI MINUMAN
TUAK bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat pada
umumnya dan kepada anak muda pada khususnya bahwa minuman
tuak selain haram hukumnya dalam agama islam untuk dikonsumsi
juga mengakibatkan kerusakan pada organ hati yang secara terus
menerus akan terjadi sirosis hati serta pemanfaatan tumbuhan di
lingkungan sekitar untuk pengobatan guna mengurangi kerusakan
yang ditimbulkan oleh minuman tuak.
5

https://kbbi.web.id/mencit. Web. 14 november 2021
https://kbbi.web.id/tuak. Web. 14 november 2021
7
Hendri, A H Yanti, and T R Setyawati, „Tingkat Kerusakan Hepatosit
Mencit Yang Diinduksi Alkohol 40%‟, Jurnal Protobiont, 6.1 (2017), 15–19.
8
Monad Dadi and others, „Effects of Persian Walnut Leaf Extracts on Seed
Germination, Seedling Growth, and Some Physiological Characteristics of the Basil
(Ocimum Basilicum L.) Cultivar “Genovese”‟, Journal of Horticultural Science and
Biotechnology,
88.4
(2013),
433–38
<https://doi.org/10.1080/14620316.2013.11512988>.
6

3
B.

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan didaerah Mesuji,
peneliti banyak menemukan lapo-lapo atau pengedar minuman
tradisional banyak terdapat dipinggir-pinggir jalan, serta beberapa
literatur yang telah saya amati dan pelajari, minuman tradisional yang
memiliki kandungan alkohol merupakan salah satu jenis yang marak
di beberapa wilayah Indonesia terutama daerah pedesaan atau
pinggiran. Hal ini diperkuat oleh peneliti yang ngecek kadar alkohol
di laboratorium Polinela pada minuman tradisional yang sering
dikonsumsi oleh masyarakatnya. Hasil menunjukkan bahwa dari ke 5
sampel yang diambil dari berbagai tempat lapo atau tempat produksi
minuman tersebut ternyata mengandung alkohol dengan rata-rata
10%. Minuman tersebut yaitu sering disebut dengan minuman tuak.
Tuak merupakan salah satu minuman yang terbuat dari nira kelapa
yang di fermentasi.9 Tuak dibuat dengan cara memfermentasi air
kelapa (nira) menggunakan khamir, sehingga apabila seorang
mengkonsumsi secara berlebihan akan memabukan, selain itu
mengkonsumsi minuman alkohol menyebabkan ketagihan dan dapat
merusak organ tubuh terutama hati, kanker, jantung dan neurologis.10
Banyak dari masyarakatnya bahkan para pemudanya mengkonsumsi
minuman tuak tanpa memperhatikan hal tersebut.
Disebutkan juga dalam jurnal Of Medical Laboratory Technology
bahwa bahaya alkohol dapat menyebabkan penyakit multisistemik
serta menyebabkan perubahan patofisiologis pada sebagian besar
organ, contohnya sirosis hati, kanker payudara pada wanita, kanker
kolon, penyakit ginjal, penyakit pancreas, diabetes, defisiensi sistem
imun, osteoporosis, gangguan pencernaan, hipertensi, penyakit
jantung, artritis, dan gangguan sistem saraf pusat.11 Selain itu juga

9

Husnul Khatimah And Sri Damayanti, „Pengaruh Pemberian Alkohol
Terhadap Organ Vital Mencit (Mus musculus) ICR (Sebuah Review‟, Prosiding
Seminar Nasional Biology For Life, 3.1 (2017), 79–86 <Http://Journal.UinAlauddin.Ac.Id/Index.Php/Psb/Article/View/4820/4324>.Hal.79
10
Lia Khikmatul Maula And Ari Yuniastuti, „Analisis Faktor Yang
Mempengaruhi Penyalahgunaan Dan Adiksi Alkohol Pada Remaja Di Kabupaten
Pati‟, Public Health Perspective Journal, 2.2 (2018), 168–74.
11
Dwi Purbayanti And Muhammad Rizwan Nafarin, „Rasio AST/ALT Pada
Laki-Laki Pengkonsumsi Alkohol Di Jalan Mendawai Kota Palangka Raya‟, Borneo

4
dalam agama islam menyebutkan bahwa minuman yang mengandung
alkohol hukumnya haram untuk dikonsumsi. Mereka mengkonsumsi
dengan alasan sebuah tradisi atau adat, serta didaerah Bali
mengkonsumsi minuman tuak ini merupakan suatu kebiasaan di
masyarakatnya.12
Berdasarkan data dari sensus penduduk tahun 2010 mencapai
88,09% penduduk di Indonesia mengaku beragama islam. Artinya
bahwa mayoritas yang mendiami pulau nusantara ini adalah seorang
pemeluk agama islam. Apabila kita membandingkan dengan Negaranegara lain yang penduduknya beragama islam, jumlah penduduk
yang beragama islam di Indonesia tergolong cukup besar. Tentunya
didukung dengan trend gaya hidup yang semakin maju mampu
merubah sebagian besar gaya hidup manusia. Dari mulai memenuhi
kebutuhan pokok, hiburan hingga kesenangan, bahkan kecendrungan
bersosialisasi dan menampilkan eksistensi diri adalah dengan
menyesap minuman berakohol. Tanpa disadari bahwa alkohol
menduduki urutan ke 5 yang dapat menyebabkan masalah kesehatan
tingkat dunia yang memiliki resiko kematian13, penyakit yang
berlebihan serta terjadinya kecacatan. Berdasarkan data World Health
Organization (WHO) tahun 2018, populasi manusia di dunia dalam
mengkonsumsi minuman beralkohol mencapai 43%.14 Berdasarkan
data Riskesda tahun 2018, penduduk di Indonesia dalam proporsi
mengkonsumsi minuman alkohol meningkat 3% menjadi 3,3%.
(Kemenkes). Selain itu, ada 0,8% mengkonsumsi alkohol secara

Journal Of Medical Laboratory Technology, 1.2 (2019), 46–51 <Https://Doi.Org/
10.33084/Bjmlt.V1i2.710>.
12
Dhyana Putri, „Kajian Karakteristik Objektif Dan Subjektif Tuak Aren
(Arenga Pinnata) Berdasarkan Lama Waktu Penyimpanan‟, Meditory : The Journal Of
Medical Laboratory, 5.1 (2017) <Https://Doi.Org/10.33992/M.V5i1.99>.
13
Aminah Zahra and Dian Isti Angraini, „Penatalaksanaan Holistik Pada
Pasien Gastropati Alkohol Holistic Management for Patient with Alcoholic
Gastropathy‟, Jurnal Majority, 8.72 (2019), 52–57.
14
Addi A Rembang, Carla F Kairupan, and Magdalena P Lintong,
„Pengaruh Minuman Tradisional Beralkohol Khas Sulawesi Utara Dosis Bertingkat
Terhadap Gambaran Morfologik Hati Tikus Wistar (Rattus Norvegicus)‟, Jurnal EBiomedik, 8.1 (2020), 156–62 <https://doi.org/10.35790/ebm.8.1.2020.28742>.
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berlebihan, khusus di wilayah Lampung mencapai 2,6% dalam
proporsi mengkonsumsi alkohol.15
Bahkan sebelum ilmu pengetahuan saat ini membuktikan banyak
ke mudhorotanya dalam mengkonsumi minuman alkohol. Islam
mengajarkan bahwa mengkonsumsi minuman alkohol itu dilarang
oleh agama, salah satu alasan dilarangnya karena sifatnya yang
memabukkan dan mampu menghilangkan kesadaran. Sebagaimana
dalam firman Allah SWT. QS Al-Baqoroh 2;219 yang berbunyi :

          
          
       
Terjemahan :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan
judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa
yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir”.16

Dalam tafsir al misbah yang disebut khamar adalah segala
sesuatu yang memabukkan bila diminum oleh orang normal dalam
kadar normal, sehingga haram hukumnya bila meminumnya baik
hanya sedikit maupun banyak. Namun dalam ayat itu juga disebutkan
bahwa ada beberapa manfaat adanya khamar yaitu sebagai obat
penyakit tertentu serta dapat membangkitkan semangat dan
keberanian. Dan dapat digunakan untuk menenangkan orang yang
stress serta dapat memperoleh keuntungan laba dan keuntungan yang

15

Badan Litbangkes Ri, „Laporan Provinsi Lampung Riskesdas 2018‟,
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 1 (2018), 1–598
<Http://Www.Pusat3.Litbang.Kemkes.Go.Id/Dwn.Php?File=Laporan
Riskesdas
Lampung 2018.Pdf>.
16
https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-219.

6
besar melalui jalan bisnis khamar namun manfaat dibandingkan
dengan dosanya jauh lebih besar dosanya.
Menyangkut haramnya khamr ada dua ayat yang akan coba
dikemukakan dalam tulisan ini yakni surat al-Māidah (5): 90:

         
     
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan”.17
Kemudian ayat yang kedua, al-Māidah (5): 91:

          
          
Artinya : “Sesungguhnya
syaitan
itu
bermaksud
hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di Antara kamu
lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu,dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang;
maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan
itu)”.18
Pada surat al-Māidah/5: 90-91 tidak menyatakan bahwa yang
disebut khamr adalah air perasan anggur atau apel, namun hanya
disebutkan khamr secara umum yang berarti bahwa yang dikatakan
khamr adalah segala kategori apa saja yang menutup akal atau yang
dapat menyebabkan mabuk. Jadi yang dijelaskan ayat ini menegaskan
bahwa sesuatu yang membukkan itu bukan hanya minuman keras
namun dapat saja dalam bentuk yang lain. Intinya larangan

17
18

https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-90.
https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-91
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pengharaman bukan pada bentuk atau merek tapi pada kategori yang
memabukkan.19
Hubungan ayat diatas dengan penelitian yang penulis lakukan
adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehat, merusak
organ vital dalam tubuh manusia hingga sampai menyebabkan
kematian, maka masuk dalam kategori khamar dan ulama sudah
sepakat bahwa khamar adalah haram hukumnya baik dikonsumsi
dalam jumlah sedikit maupun banyak. Karena khamar adalah salah
satu sumber dari segala kejahatan dan dapat merusak kesehatan jiwa
maupun jasmani bagi peminumnya. Oleh karena itu, Allah SWT.
Melarang mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
Berdasarkan fakta diatas mengkonsumsi alkohol sangat
membahayakan bagi kesehatan manusia. Hati merupakan organ utama
untuk proses metabolisme yang akan mengalami kerusakan apabila
kita mengkonsumsi alkohol. karena metabolisme etanol di dalam sel
hati dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas dengan
berbagai mekanisme sehingga terjadi stress oksidatif yang akan
merusak jaringan hati.20 Organ hati memiliki 3 mekanisme pada
metabolisme alkohol diantaranya melibatkan jalur alkohol
dehydrogenase (ADH), sistem oksidasi etanol microsomal (MEOS)
dan katalase.21
Sekitar 85-98% minuman tuak yang memiliki kandungan
alkohol akan diserap menuju ke hati untuk metabolisme yang
kemudian akan menghasilkan asetaldehida. Asetaldehida adalah
sebuah molekul reactive yang menyebabkan rusaknya molekul DNA,
lemak, dan protein. Akibat terjadinya perubahan respon pada hati
yang dipapari alkohol akan menyebabkan (1) asetildehid yang
menginduksi peroksidasi lipid dan asetildehid protein dapat merusak
kerangka sel dan fungsi membrane sel (2) efek dari alkohol langsung
19

Nurhoridah Dalimunthe, „Ayat-Ayat Khamar Di Dalam Alquran‟, 2016.
Ari Khusuma, „Efek Protektif Jus Buah Nanas (Ananas Comosus (L.)
Merr.) Terhadap Kadar Enzim Sgot Dan Sgpt Mencit (Mus Musculus L) Jantan Yang
Dipapari Tuak Lokal Lombok‟, Jurnal Kesehatan, 13.1 (2020), 38–45
<Https://Doi.Org/10.32763/Juke.V13i1.182>.
21
St Aisyah Sijid And Others, „Pengaruh Pemberian Tuak Terhadap
Gambaran Histopatologi Hati Mencit (Mus Musculus) Icr Jantan‟, Jurnal Pendidikan
Matematika
Dan
Ipa,
11.2
(2020),
193
<Https://Doi.Org/10.26418/Jpmipa.V11i2.36623>.
20
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masuk dalam susunan kerangka sel, fungsi mitikondria, dan
kesetabilan membrane sel serta (3) reactive oxsygen species yang
dihasilkan selama metabolism alkohol akan bereaksi yang akan
merusak membrane sel dan protein.22 Perlemakan hati (steatosis hati)
merupakan sebuah respon yang sering muncul akibat mengkonsumsi
alkohol. Perlemakan hati terjadi akibat beberapa mekanisme yaitu (1)
meningkatnya hasil NAD⁺ tereduksi yang merupakan hasil dari
metabolisme alkohol oleh alkohol dehydrogenase dan asetetildehid
dehydrogenase, (2) terjadi kegagalan sekresi lipoprotein, serta (3)
peningkatan katabolisme lemak perifer.23
Radikal bebas dapat menyerang komponen seluler yaitu DNA,
protein dan lipid.24 Oleh karena itu, manusia memerlukan
perlindungan dari dampak negatif radikal bebas, dalam hal ini akibat
dari mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol yaitu
dengan zat antioksidan yang memiliki fungsi untuk menetralisir
dampak dari radikal bebas tersebut.25 Antioksidan merupakan suatu
zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya radikal bebas
reaktif dalam oksidasi lipid yang dapat membentuk radikal bebas tak
reaktif yang lebih stabil.26 Oleh karena itu, perlu dilakukan ekplorasi
sumber antioksidan yang berasal dari alam dan mudah untuk dijumpai
yaitu tumbuhan kemangi (Ocimum basilicum).27 Hal ini juga
dijelaskan dan diperkuat dalam firman Allah SWT dalam surat AnNahl (16):11 yaitu sebagai berikut:

22

Maya Nadira Yasmine, susanti, and M Yusran, „Efek Pemberian Minyak
Atsiri Umbi Rumput Teki ( Cyperus Rotundus L .) Terhadap Gambaran Histopatologi
Hati Tikus Putih Yang Diinduksi Alkohol The Effect of Administration Purple
Nutsedge Tuber Essential Oil Towards The Histopathology of Alcohol Induced W‟,
Majority, 7.8 (2018), 74.
23
Ibid
24
Sari warsi, puspita, „Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Dan Fraksi Etil
Asetat Daun Kemangi (Ocimum Basilicum l) Dengan Metode Fosfomolibdat‟,
Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, 4.2 (2017), 73.
25
Aprili Wulandari and others, „Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun
Kemangi (Ocimum Basilicum L.) Terhadap Cedera Hepatosit : Kajian Pada Bahan
Biologis Tersimpan (Bbt) Hati Mencit (Mus musculus) Jantan Galur Swiss Yang
Diinduksi Asam Urat‟, Medica Arteriana (Med-Art), 1.2 (2019), 21
<https://doi.org/10.26714/medart.1.2.2019.21-27>.
26
Yasmine, susanti, and Yusran. Op.cit. 74.
27
Warsi, Puspita. Op.Cit 73
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Artinya:“Dia menumbuhkan bagi kamu air hujan itu tanamantanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah
buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.28
Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai khalifah
dimuka bumi yang telah dibekali akal pikiran oleh Allah SWT serta
sebagai insan akademis memiliki kewajiban untuk memikirkan dan
mengkaji serta meneliti apa yang sudah Allah berikan kepada kita
yaitu diciptakanlah setiap tanaman yang memiliki segala zat yang
memiliki banyak manfaat yang terkandung didalamnya.
Salah satu tumbuhan yang memiliki sumber antioksidan serta
mudah kita temukan dan dapat tumbuh dimana saja yaitu tumbuhan
kemangi (Ocimum basilicum).29 Tumbuhan kemangi
(Ocimum
basilicum) memiliki ketersediaan yang sangat melimpah di Indonesia,
sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sayur dan
lalapan, serta dapat juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional.30
Tumbuhan kemangi (Ocimum basilicum) merupakan genus dari
Ocimum sp31 memiliki senyawa metabolit sekunder berupa senyawa

28
Zainal Berlian, Fitratul Aini, And Weni Lestari, „Aktivitas Antifungi
Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Americanum L.) Terhadap Fungi Fusarium
Oxysporum Schlecht‟, Jurnal Biota, 2.1 (2016), 99–105.
29
Ofirnia Clara Kindangen, Paulina V Y Yamlean, and Defny S
Wewengkang, „FORMULASI GEL ANTIJERAWAT EKSTRAK ETANOL DAUN
KEMANGI (Ocimum Basilicum L.) DAN UJI AKTIVITASNYA TERHADAP
BAKTERI Staphylococcus Aureus SECARA in Vitro‟, Pharmacon, 7.3 (2018), 283–
93 <https://doi.org/10.35799/pha.7.2018.20505>.
30
warsi, puspita. Op.cit 74
31
Agung Wahyudi, Yenni Bahar, And Paramita Septianawati, „Pengaruh
Ekstrak Etanol Daun Kemangi ( Ocimum Basilicum L Folium ) Terhadap Kadar Sgot
Dan Sgpt Tikus Putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) Yang Diinduksi Msg‟, HerbMedicine Journal, 1.1 (2018) <Https://Doi.Org/10.30595/Hmj.V1i1.2484>.
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fenolik (flavonoid), vitamin C, vitamin E, karotenoid
hidrosisinamat yang memiliki potensi sebagai antioksidan.32

dan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat
diketahui bahwa tuak merupakan minuman yang memiliki kandungan
alkohol. Serta salah satu radikal bebas yang dapat menyebabkan
rusaknya organ hati adalah alkohol, hal ini yang mendorong penulis
untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh ekstrak daun
kemangi (Ocimum basilicum) yang memiliki anti oksidan tinggi
terhadap kerusakan hati mencit (Mus musculus) yang diberi minuman
tuak, yaitu jenis alkohol yang dapat menghasilkan radikal bebas dalam
tubuh serta dapat merusak hati dan banyak dikonsumsi. Selain melihat
perubahan struktur mikroskopis (nekrosis) jaringan hati yang
disebabkan oleh minuman tuak, juga dapat mengetahui seberapa
pengaruhnya daun kemangi (Ocimum basilicum) dalam
menanggulangi radikal bebas yang berasal dari minuman tuak ketika
mengkonsumsi tuak selama 30 hari. Maka dari itu, dilakukanlah
penelitian ini agar dapat mengetahui lebih jelas pengaruh ekstrak daun
kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan hati mencit (Mus
musculus) yang diberi minuman tuak. Selain itu, penelitian ini dapat
dijadikan penyuluhan terhadap bahaya mengkonsumsi minuman
alkohol baik jenis alkohol tradisional maupun alkohol komersil.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis
mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
a. Minuman tuak merupakan minuman tradisional yang
terbuat dari hasil fermentasi sadapan tanaman kelapa
(Cocos nucifera) atau enau nira yang mengandung
alkohol.
b. Alkohol selain haram hukumnya untuk dikonsumsi
dalam jumlah dikit atau banyak juga dapat

32

I Made Oka Adi Parwata, Bahan Ajar Antioksidan, Kimia Terapan
Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2016.
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menimbulkan radikal bebas yang meyebabkan rusaknya
organ hati seperti radang, degenerasi, dan nekrosis.
c. Tanaman kemangi (Ocimum basilicum) memiliki
kandungan senyawa fenolik (flavonoid) yang memiliki
potensi sebagai antioksidan guna menetralisir radikal
bebas yang disebabkan oleh alkohol.
2. Batasan Masalah
Agar pembahasan masalah dapat focus dan sesuai dengan
apa yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah
sebagai berikut:
a. Hewan uji yang digunakan adalah mencit (Mus
musculus) jantan yang memiliki BB 27-32 gram.
b. Minuman tuak yang digunakan untuk bahan uji adalah
air nira kelapa yang diperoleh dari daerah Mesuji yang
memiliki kandungan alkohol 10% dalam 3 hari proses
fermentasi.
c. Tanaman kemangi (Ocimum basilicum) yang digunakan
sebagai bahan uji adalah daunnya saja yang kemudian
di ekstrak.
d. Parameter pada penelitian ini adalah perubahan struktur
mikroskopis (nekrosis) jaringan hati.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan diatas, maka
rumusan masalahnya yaitu Apakah pengaruh ekstrak daun
kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan hati mencit
(Mus musculus) yang diberi minuman tuak?
E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan
penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap
kerusakan hati mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak.
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F.

Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan
mampu memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Bagi Institusi UIN Raden Intan Lampung
Penelitian ini akan menjadikan UIN Raden Intan
Lampung terkhusus Program Studi Pendidikan Biologi
yang memiliki koleksi penelitian mengenai ekstrak daun
kemangi (Ocimum basilicum) terhadap kerusakan hati
mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak dan
menjadikan institusi berkontribusi dalam penelitian
ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap
kerusakan hati mencit (Mus musculus) yang diberi
minuman tuak dan mengakat nama baik UIN Raden Intan
Lampung dengan adanya penelitian ekstrak daun kemangi
(Ocimum basilicum) terhadap kerusakan hati mencit (Mus
musculus) yang diberi minuman tuak.
2. Manfaat Bagi Pemangku Kebijakan
Penelitian ini bermanfaat untuk dinas kesehatan dan
nakes dan untuk dijadikan salah satu sumber untuk
pengobatan jenis-jenis penyakit terutama yang disebabkan
oleh alkohol.
3. Manfaat Bagi Pendidikan
Penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai
bahaya mengkonsumsi alkohol, manfaat tumbuhan
kemangi dan memberi dampak positif bagi pendidikan
bahwasannya menjaga kesehatan itu penting.
4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Manfaat penelitian untuk selanjutnya yaitu dapat
mengembangkan penelitian ini yang lebih spesifik dengan
melihat organ-organ lain yang juga terdampak akibat
mengkonsumsi alkohol serta bisa mengetahui dosis
terbaik untuk menetralisir dari radikal bebas yang
disebabkan oleh alkohol dengan membandingkan data
penelitian yang terdahulu.

13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Dari beberapa hasil penelitian dalam junal yang relevan
tentang ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap
kerusakan hati mencit (Mus musculus) yang diberi minuman tuak.
Adapun beberapa sumber penelitian yang relevan mengenai
penelitian ini yaitu:
1. St. Aisyah Sijid, Cut Muthiadin, Zulkarnain, Ar. Syarif
Hidayat, Ria Rizki Amelia (2020) penelitiannya mengenai
Pengaruh
Pemberian
Tuak
Terhadap
Gambaran
Histopatologi Hati Mencit (Mus musculus) Icr Jantan.
Penelitian ini pembahasannya terkait Kerusakan hati atau
penyakit liver yang disebabkan oleh banyak faktor, salah
satunya adalah dengan mengkonsumsi minuman yang
mengandung alkohol. Minuman yang menjadi eksperimen
pada penelitian ini adalah minuman tuak yang merupakan
salah satu minuman yang mengandung alkohol. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tuak
terhadap gambaran histopatologi hati mencit (Mus musculus)
ICR jantan.33
2. Addi A. Rembang, Carla F. Kairupan, Magdalena P. Lintong
(2020) penelitian ini dengan judul Pengaruh Minuman
Tradisional Beralkohol Khas Sulawesi Utara Dosis
Bertingkat terhadap Gambaran Morfologik Hati Tikus
Wistar (Rattus norvegicus) yang membahas tentang
mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan
berdampak gangguan pada hati, berupa perlemakan hati,
hepatitis alkoholik, dan sirosis hati. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui pengaruh minuman beralkohol
terhadap hati bila dikonsumsi secara terus menerus atau
rutin dalam dosis rendah maupun sedang, secara khusus
minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat
Sulawesi Utara, yaitu Cap Tikus (tuak).34

33
34

Sijid and others. Op.cit 94
Rembang, Kairupan, and Lintong. Op.cit. 45
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3. Maya Nadira Yasmine, Susianti, M. Yusran (2018) judul
penelitian ini tentang Efek Pemberian Minyak Atsiri Umbi
Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) Terhadap Gambaran
Histopatologi Hati Tikus Putih Yang Diinduksi Alkohol
yang membahas mengenai manfaat rumput teki (Cyperus
rotundus L.) yang memiliki kandungan minyak atsiri yang
dapat digunakan sebagai antioksidan. Efek antioksidan
minyak atsiri umbi rumput teki ini dapat bekerja efektif
untuk menangkap radikal bebas yang dihasilkan akibat
metabolisme alkohol didalam hati sehingga melindungi hati
dari kerusakan akibat radikal bebas. 35
4. Warsi, Gita Puspitasari (2017) penelitian ini tentang
Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat
Daun Kemangi (Ocimum basilicum) dengan Metode
Fosfomolibdat. Penelitian ini membahas mengenai
kandungan daun kemangi (Ocimum basilicum) serta
komponen utama minyak atsiri dengan struktur kimianya
yang beragam, senyawa flavonoid dan polifenol yang
berpotensi sebagai antioksidan.36
Jadi dari beberapa kajian terdahulu yang relevan,
belum diketahui pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum
basilicm) terhadap kerusakan hati mencit (Mus musculus)
yang diberi minuman tuak. Oleh karena itu dilakukan
penelitian ini untuk mengetahui apakah minuman tuak yang
memiliki kadar alkohol 10% ini apabila dikonsumsi setiap
hari selama 30 hari akan menghasilkan kerusakan pada
organ hati serta apakah daun kemangi (Ocimum basilicum)
memiliki pengaruh atau mampu dalam mengurangi
kerusakan yang ditimbulkan akibat radikal bebas yang
bersumber dari minuman tuak.

35
36

Yasmine, susanti, and Yusran.op.cit 74
warsi, puspita. Op.cit 74
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H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penelitian skripsi dengan judul
“Pengaruh Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Basilicum) terhadap
kerusakan hati mencit (Mus musculus) yang diberi minuman
tuak” adalah sebagai berikut:
1) Halaman Sampul
Bagian yang berisi judul skripsi, logo, nama instansi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan tahun
ajaran.
2) Daftar Isi
Bagian ini terdapat semua bagian yang ada di dalam skripsi
yaitu halaman judul daftar gambar.
3) BAB I Pendahuluan
Bab yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan
4) BAB II Landasan teori dan pengajuan hipotesis
Bab ini berisikan teori tentang tuak, penyakit hati akibat
alkohol serta tumbuhan kemangi, gambar organ hati dan
kemangi, klasifikasi tumbuhan kemangi, dan mekanisme
metabolisme.
5) BAB III Metode penelitian
Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan
jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan
data, cara kerja, definisi oprasional variable, instrument
penelitiandan teknik analisis data.
6) Daftar Rujukan
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Tumbuhan Kemangi
1. Taksonomi
Regnum

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta

Superdivisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Subkelas

: Asteridae

Ordo

: Lamiales

Familia

: Lamiaceae

Genus

: Ocimum

Spesies

: basilicum

Nama Binomial : Ocimum basilicum.37

Gambar 1.1 Daun kemangi (Ocimum basilicum)

37

Intan Arsitiya, „Fabrikasi Nanofiber Linalool Dan Metil Kavikol Dari
Minyak Kemangi (Ocimum Basilicum) DenganMatriks PVA Dan B-Siklodekstrin‟,
Journal of Chemical Information and Modeling, 2020.7
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2. Nama Daerah
Jawa
: lampes/Surawung/Ruku-ruku (Sunda), Lampes (
Jawa Tengah), Kemanghi (Madura).
Bali

: Uku-uku

Manado : Balakama
Maluku : Lufe-lufe (Ternate)
Minahasa : Baramakusu
3. Nama Asing
Ajaka, bai gka-prow, baranda, basilica herba, brinda,
common basil, garden basil, green holy basil, hot basil, indian
basil, kal tulasi, kemangen manjari, Krishna tulsi, krishnamul,
orientin, parnasa, patra-pushpa, Rama tulsi, red holy basil,
sacred basil, sacred purple basil, shayama tulsi, St. suvasa
tulasi, Thai basil, thulasi, thulsi, vicenin, Vishnu priya.
4. Deskripsi
Kemangi merupakan sebuah tanaman yang dapat tumbuh
didaerah tropis dan salah satu jenis tumbuhan herba tegak atau
semak, tajuk membulat, bercabang banyak, sangat harum
dengan tinggi 0,3 – 1,5 meter. Batang tidak jelas, berwarna
hijau namun sering keunguan dan berambut atau tidak.
Daun tunggal berwarna hijau, berhadapan dan tersusun dari
bawah ke atas. Panjang tangkai daun 0,25-3 cm dengan setiap
helaian daun yang memiliki bentuk bulat telur sampai elips,
memanjang dan ujung meruncing atau tumpul. Pangkal daun
pasak sampai membulat, di kedua permukaan berambut halus.
Tepi daun bergerigi lemah, bergelombang, atau rata.
Bunga kemangi memiliki bentuk tegak yang tersusun pada
tangkai bunga. Bunganya berjenis hemafrodit, memiliki warna
putih dan sedikit berbau wangi. Bunga majemuk berkarang di
ketiak daun, ujung terdapat daun pelindung yang memiliki
bentuk elips atau ulat telur dengan panjang 0,5-1 cm. kelompak
bunga berbentuk bibir, sisi luar berambut kelenjar, memiliki
warna ungu atau hijau, dan ikut menyusun buah, mahkota
bunga berwarna putih dengan benang sari tersisip di dasar
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mahkota dan kepala putik memiliki cabang dua namun tidak
sama.
Buah kemangi memiliki bentuk kotak, berwarna coklat tua,
dan tertekan dengan ujung membentuk kait melingkar. Panjang
kelopak buah 6-9 mm. biji berukuran kecil, bertipe keras, coklat
tua dan waktu diambil segera membengkak, tiap buah terdiri
dari empat biji, memiliki akar tunggang dan berwarna putih
kotor.
5. Manfaat Kemangi di lingkungan Masyarakat
Bagian daun kemangi (Ocimum basilicum) dapat digunakan
untuk mengobati demam, batuk, salesma, encok, urat syaraf, air
susu kurang lancar, sariawan, panu, radang telinga, muntahmuntah dan mual, peluruh kentut, peluruh haid, pembersih
darah setelah bersalin borok dan untuk memperbaiki fungsi
lambung.
Bagian biji digunakan untuk mengobati sembelit, penyakit
mata, kencing nanah, penenang, peluruh air kencing, peluruh
keringat dan kejang perut.
Bagian akar digunakan untuk mengobati penyakit kulit.
Dan semua bagian tanaman digunakan untuk pewangi, obat
perangsang, disentri dan demam.
6. Kandungan Kimia
Kemangi mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid,
dan tannin. Kemangi juga mengandung zat antioksidatif seperti
asam askorbat (vitamin C), tokoferol (vitamin E), β-karotene, βsitisterol, eugenol, asam palmitat, asam ursolic, senyawa fenolik
(flavonoid, asam fenolat), dan senyawa nitrogen (alkoloid,
turunan klorofil, asam amino dan amina).
7. Komponen daun kemangi (Ocimum basilicum) yang memiliki
efek antioksidan
Daun kemangi (Ocimum basilicum) digunakan untuk
mencegah formasi radikal bebas dan telah digunakan dalam
pengobatan arthritis, nyeri otot, dan reumatik. Kandungan
utama kemangi yang bersifat antioksidatif adalah asam askorbat
(vitamin C), tokoferol (vitamin E), β-karotene, β-sitisterol,
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eugenol, asam palmitat, asam ursolic, senyawa fenolik
(flavonoid, asam fenolat), dan senyawa nitrogen (alkoloid,
turunan klorofil, asam amino dan amina) dan tanin. (Mishra et
al 2007)
B.

Tuak
Minuman keras atau yang biasa disebut minuman beralkohol
menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun
2013 adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol
(C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi
atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun beberapa minuman
beralkohol yang diperbolehkan beredar tetapi tetap dalam
pengawasan ketat berupa pengawasan dalam produksi, peredaran,
dan penjualan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol, dijelaskan
beberapa golongan minuman beralkohol, yaitu :
1.

Golongan A : minuman yang mengandung etil alkohol atau
etanol dengan kadar sampai dengan 5%.

2.

Golongan B : minuman yang mengandung etil alkohol atau
etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%.

3.

Golongan C : minuman yang mengandung etil alkohol atau
etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.38

Tuak salah satu jenis cairan atau minuman yang memiliki
komponen utama yaitu air, karbohidrat dalam bentuk sukrosa,
protein, vitamin, lemak dan mineral. Kerusakan nira dapat
disebabkan oleh aktivitas bakteri (Acetobakter sp) dan khamir
(Saccharomyces sp) yang dapat memfermentasi sukrosa menjadi
alkohol ataupun asetat sehingga apabila dikonsumsi secara
berlebihan akan memabukan. Sementara, minuman yang
memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi dalam jumlah
38
BPOM RI, „Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol‟,
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016,
2016, 1–17.
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dikit maupun banyak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.
Dalam QS Al-maidah/5:90 yang berbunyi:

        
      
Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan”39
Dalam tafsir al hamka menyebutkan khamar dilarang karena
menyebabkan mabuk. Minuman ini dapat memabukkan karena
mengandung alkohol. Maka segala minuman yang memabukkan
atau berpotensi dapat memabukkan, haram hukumnya untuk
diminum. Sedangkan jumhur ulama memberikan definisi khamar
yaitu : segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun
banyak. Definisi ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW :
Dari Ibni Umar RA. bahwa Rasulullah SAW
bersabda,”Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan
semua jenis khamar itu haram.” (HR. Muslim dan AdDaruquthuny).
Rasulullah SAW bersabda,”Segala yang memabukkan adalah
khamar dan segala yang memabukkan hukumnya haram”. (HR.
Ahmad dan Ashhabussunan).40
Allah SWT. jelas memerintahkan kita sebagai umatnya untuk
menjauhi minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan anak panah, karena semua hal tersebut
merupakan perbuatan syaitan, karena dapat menimbulkan
kebencian dan permusuhan terhadap sesama, serta menghalanghalangi kita dalam mengingat Allah SWT.
39

https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-90
Ahmad Sarwat, „Ayat Ahkam‟, in Kajian Tafsir Ayat Ahkam, kedua (DU
Center, 2009), pp. 1–141.
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Ditinjau dari QS Al-Baqoroh 2:219 menjelaskan bahwa
alkohol juga memiliki manfaat walaupun masih banyak
mudrohotnya dibanding manfaatnya. Berdasarkan dari segi
manfaatnya alkohol dapat merangsang keaktifan otak, Konsentrat
Rendah (1-5%) dapat meningkatkan tingkat ekonomi peminum
jauh lebih baik.41
Etanol bisa Menghambat pertumbuhan
mikroorganisme dan bahkan membunuhnya. Etanol juga dapat
difungsikan sebagai desinfektan dan antiseptik. Selain
memberikan manfaat, alkohol juga membawa bahaya yaitu
alkohol membantu meningkatkan aktivitas, tetapi dalam jangka
panjang. Hal ini justru dapat menyebabkan masalah kesehatan.
Alkohol dapat menyebabkan masalah kesehatan Merusak fungsi
otak karena alkohol mempengaruhi sistem saraf dengan cara
menghambat distribusi sinyal antara sumsum tulang belakang dan
otak, dan Juga diserap oleh darah dan mempengaruhi saraf yang
dapat menyebabkan mati rasa.
Penelitian yang dilakukan oleh Maya Nadira Yasmine,
Susianti, M. Yusran42 menunjukan bahwa minuman alkohol
berdampak besar dan menimbulkan efek pada organ hati. Setelah
mengkonsumsi alkohol, maka alkohol akan masuk kedalam
peredaran darah dan sekitar 80% diserap oleh usus dan 20% oleh
lambung, 5 menit setelahnya akan merasakan efek yang diberikan
ketika meminum alkohol. Biasanya kadar alkohol akan
meningkat atau mencapai puncaknya didalam darah sekitar 30-90
menit setelah mengkonsumsi alkohol. 4-6 Sekitar 85-98%
alkohol yang diserap akan menuju hati untuk dimetabolisme.
Sebagian besar alkohol akan mengalami perubahan zat menjadi
asetaldehid didalam hati melalui enzim alkohol dehidrogenase
(ADH) pada sitosol, isoenzim sitokrom P-450 dengan isoform
CYP2E1 pada mikrosom dan katalase pada peroksisom. Efek
toksik dan efek buruk yang ditimbulkan pada organ akibat
konsumsi alkohol merupakan konsekuensi terhadap metabolisme
yang menghasilkan asetaldehid. Asetildehida merupakan molekul

41
42

warsi, puspita.
Yasmine, susanti, and Yusran.op.cit 75
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reactive yang dapat merusak DNA, protein, dan lemak.43 Apabila
minuman tuak diberikan pada hewan percobaan maka akan
menyebabkan kerusakan pada organ hati.
C. Mencit (Mus musculus)
1. Morfologi Mencit (Mus musculus)
Mencit (Mus musculus) adalah hewan yang termasuk ke
dalam kelas Mamalia yang termasuk salah satu golongan hewan
mamalia pengerat yang bersifat omivorus dan nokturnal. Ciri
umum dari mencit (Mus musculus) yaitu memiliki warna kulit,
rambut tubuh putih atau keabu-abuan dengan perut sedikit
pucat, mata berwarna merah atau hitam. Mencit (Mus musculus)
memiliki bentuk tubuh yang kecil dan memiliki siklus estrus
yang pendek dan teratur antara 4-5 hari. Mencit (Mus musculus)
jantan memiliki berat badan sekitar 18-35 gram. Biasanya
mencit (Mus musculus) dapat hidup selama 1-2 tahun dan usia
dewasa pada umur 35-60 hari. (Mus musculus) memiliki masa
reproduksi 1,5 tahun dengan waktu kehamilannya 19-21 hari.
Mencit (Mus musculus) dapat melahirkan 6-15 ekor. Berat
dewasa mencit (Mus musculus) rata-rata 18-35 gram dan berat
lahir 0,5-1.0 gram. Suhu rektal mencit (Mus musculus) 3539OC dengan pernapasan 140-180 kali/menit, dan denyut
jantung 600-650 kali. Mencit (Mus musculus) merupakan salah
satu hewan percobaan efisien yang sering digunakan dalam
penelitian. Hal ini dikarenakan mencit (Mus musculus) mudah
dipelihara, tidak memerlukan tempat yang luas, waktu
kehamilan yang singkat, dan banyak memiliki anak
perkelahiran. Mencit (Mus musculus) dan tikus putih memilik
banyak data toksikologi, sehingga mempermudah dalam
membandingkan toksisitas zat-zat kimia.
Mencit (Mus musculus) masuk kedalam ordo rodentia
dikarenakan hewan dengan kelompok mamalia yang dapat
berkembang pada berbagai lingkungan di seluruh dunia dengan
jumlah yang tercatat lebih dari 2.050 spesies. Mencit (Mus
43

Yasmine, susanti, and Yusran.ibid
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musculus) dapat hidup berdampingan dengan manusia,
memiliki hubungan yang bersifat parasitisme dan mutualisme
dengan makhluk hidup.
Tabel 2.1 Biologi Mencit (Mus musculus)
Lama hidup

1-2 tahun, bisa sampai 3 tahun

Lama bunting

19-21 hari

Umur disapih

21 hari

Umur dikawinkan

35 hari

Umur dewasa

8 minggu (jantan dan betina)

Berat dewasa

20-40 g jantan; 18-35 g betina

Kecepatan tumbuh

0,5-0,1 gram

Jumlah anak

Rata-rata 6 bisa 15

Berat lahir

36-390 C (rata-rata 37,90 C)

Suhu (rektal)

2,38-4,48 ml/g/jam

Konsumsi oksigen

75-80 ml/kg

Volume darah

7,7-12,5 X 103/mm3

Sel darah merah

6,0-12,6 X 103/mm3

Sel darah putih

150-400 X 103/mm3

Trombosit

13-16/100 ml

HB

1

g/hari

2. klasifikasi Mencit (Mus musculus)
Kingdom : Animalia
Fillum

: Chordata

Kelas

: Mamalia

Ordo

: Rodentia

Famili

: Muridae

Genus

: Mus

Spesies : Mus musculus.
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Gambar 2.2 Mencit (Mus musculus)
D. Hati
1. Anatomi, Histologi dan Fungsi Hati
Hati merupakan suatu organ eksresi yang berfungsi untuk
mendetoksifikasi zat-zat toksik.44 Hati merupakan organ
terbesar dalam tubuh manusia dengan berat mencapai 1,2 –
1,8 kg atau kisaran 2% berat badan orang dewasa.45 Hati
terletak di bawah diafragma pada regio hipokondrium
dekstra, bagian atas dari regio epigastrik, dan dapat mencapai
regio hipokondria sinistra. Hati memiliki konsistensi yang
lunak, dibungkus oleh kapsula Glisson yang merupakan
jaringan ikat kuat. Hati memiliki bentuk seperti piramid
dengan alasnya di sebelah kanan dan puncaknya di sebelah
kiri. Fasies diafragmatika terletak tepat di bawah kubah
diafragma dan merupakan satu kesatuan lengkungan dari
fasies anterior, superior, lateral dan posterior. Permukaan
yang menghadap ke inferior berhubungan visera abdomen.
Hati terbagi dengan adanya ligamentum falsiforme hepatis
menjadi lobus kanan yang besar dan lobus kiri yang lebih
kecil. Pada permukaan viseralis, dengan adanya fossa
sagitalis kanan dan kiri serta porta hepatis, terpisah dari lobus
kanan dua lobus kecil, yaitu lobus quadratus di depan dan
lobus kaudatus di belakang. Secara fungsional kedua lobus

44

Sijid and others.
Nabilah Amirah Salsabila, „Apoptosis Sel Hepatosit Sebagai Akibat Dari
Metabolisme Alkohol‟, Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 10.2 (2019), 151–55
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.133>.
45
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ini termasuk bagian dari lobus kiri, dimana terdapat cabangcabang arteri hepatika, vena porta dan duktus hepatikus kiri.
Hati terdiri atas lobuli, ditengahnya terdapat vena sentralis
hepatis yang mengalirkan darahnya ke vena hepatika. Porta
kanalis yang berisi triad porta berada di celah antar lobuli.
Darah arterial dan vena berada di antara sel-sel hati melalui
sinusoid dan selanjutnya mengalir ke vena sentralis.
Hati juga sebagai pusat metabolisme tubuh dengan fungsi
yang sangat kompleks, yaitu untuk menampung, mengubah,
menimbun metabolit, menetralisasi dan mengeluarkan
substansi toksik yang terbawa oleh aliran darah. Sebagian
besar darah yang menuju ke hapar dipasok dari vena porta,
dan sebagian kecil dipasok dari arteri hepatica.46 secara
mekanisme hati memiliki fungsi yaitu:
a. Memproses secara metabolis ketiga kategori utama
nutrient yaitu karbohidrat, protein, dan lemak.
b. Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein.
c. Mendetoksifikasi atau menguraikan zat sisa tubuh dan
hormone serta obat dan senyawa asing lain.
d. Membentuk protein plasma.
e. Menyimpan glikogen lemak, besi, tembaga, dan banyak
vitamin.
f.

Mengaktifkan vitamin D, yang dilakukan bersama dengan
ginjal.

g. Mengeluarkan bakteri dan sel darah merah oleh makrofag
jaringan (sel kuppfer).
h. Mengekskresikan kolesterol dan bilirubin.47

46

Weda Kusuma, „Efek Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Sanctum L.)
Terhadap Kerusakan Hepatosit Mencit Akibat Minyak Sawit Dengan Pemanasan
Berulang.‟, 2010..
47
Amirah Salsabila.
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Gambar 2.3 Lobulus Hati
Keterangan: CV : Vena Sentralis, PT: Saluran Porta,
pewarnaan HE,
perbesaran 10x
Sumber: Meutia Maulina, 2018 dalam buku Zat-Zat Yang
Mempengaruhi Histopatologi Hati
Hati memiliki fungsi untuk memetabolisme beberapa zat
dan menjadikan zat itu berguna untuk tubuh manusia. Secara
fisiologis fungsi hati yaitu:
a. Fungsi metabolisme Karbohidrat
Dalam metabolisme karbohidrat, hati melakukan
fungsi berupa menyimpan glikogen dalam jumlah yang
besar, konversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa,
glukoneogenesis serta pembentukan senyawa kimia dari
produk antara metabolisme karbohidrat. Penyimpanan
glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan
glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian
mengembalikannya ke darah bila terjadi penurunan kadar
glukosa dalam darah. Glukoneogenesis dalam hati juga
penting untuk mempertahankan konsentrasi normal
glukosa darah, karena glukoneogenesis hanya terjadi
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secara bermakna apabila konsentrasi glukosa dalam darah
menurun di bawah normal.
b. Metabolisme Lemak
Fungsi hati dalam melakukan metabolisme lemak
antara lain oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi
bagi fungsi tubuh yang lain; sintesis kolesterol,
fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein; serta sebagai
sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Sekitar 80%
kolesterol yang disintesis oleh hati akan diubah menjadi
garam empedu yang kemudian disekresikan kembali ke
kantong empedu, sisanya akan diangkut dalam
lipoprotein dan dibawa oleh darah ke semua sel jaringan
tubuh.
c. Metabolisme Protein
Tubuh tidak mampu menggantikan kontribusi hati pada
metabolisme protein lebih dari beberapa hari tanpa terjadi
kematian. Fungsi hati yang paling penting dalam
metabolisme protein antara lain deaminasi asam amino,
pembentukan ureum untuk mengeluarkan amonia dari
cairan tubuh, pembentukan protein plasma, interkonversi
beragam asam amino dan sintesis senyawa lain dari asam
amino. Deaminasi asam amino dibutuhkan sebelum asam
amino dapat digunakan sebagai energi atau diubah
menjadi karbohidrat atau lemak. Pembentukan ureum
dalam hati mengeluarkan amonia dari cairan tubuh.
Sejumlah besar amonia dibentuk melalui proses
deaminasi dan jumlahnya masih ditambah oleh
pembentukan bakteri di dalamusus secara berkelanjutan
dan kemudian diabsorbsi ke dalam darah. Oleh karena
itu, bila hati tidak membentuk ureum, konsentrasi amonia
plasma meningkat dengan cepat dan menimbulkan koma
hepatik dan kematian
d. Metabolik yang lain
Selain berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan
protein, hati juga masih memiliki fungsi yang lain.
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Fungsi tersebut antara lain sebagai tempat penyimpanan
vitamin; tempat penyimpanan besi dalam bentuk ferritin;
membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi
darah dalam jumlah banyak; serta mengeluarkan atau
mengekskresikan obat-obatan, hormon dan zat lain.

Gambar 2.4 Ketiga Tahap Katabolisme dari Nutrien
Utama Penghasil Energi
Sumber : Dr. Ir. Sri Wahjuni, M.Kes.2013
Metabolisme Biokimia
Semua nutrient dan cairan yang diserap dari usus masuk
ke hati melalui vena porta hepatis, kecuali produk lemak
kompleks, yang masuk dan diangkut oleh pembuluh linfe.
Produk yang di serap mula-mula mengalir melalui kapiler
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hati yang dinamai sinusoid. Darah kaya nutrient divena porta
hepatis pertama-tama dibawa ke hati sebelum masuk ke
sirkulasi umum. Dalam sediaan histologis, hati
meperlihatkan unit-unit heksoganol berulang yang dinamai
lobulus hepatikus.48 Dibagian tengah lobules terdapat vena
sentral, yang di kelilingi oleh pancaran lempeng sel-sel hati,
yang di sebut hepatosid, dan sinusoid Pembuluh darah ke
arah perifer. Di perifer, jaringan ikat sekitar mengandung
kanalis porta, juga disebut area porta atau trias porta, tempat
cabang-cabang arteri hepatica, vena porta hepatis, duktus
biliaris, dan pembuluh linfe dapat ditemukan.
Sinusoid hati adalah saluran darah berkelok-kelok yang
melebar dan dilipisi dengan lapisan sel endotel berpori tidak
continue yang juga memperlihatkan diskconntinuetias
lamina basal sinusoid hati di pisahkan dari hepatosid di
bawahnya oleh ruang perisinusoid disse subendotel. Di
ruang ini, terdapat mkrofilus masing-masing hepatosid dan
berkas halus serat jaringan ikat. Mikrofilus meningkatkan
luas permukaan untuk pertukaran metabolit yang terdapat di
darah dan hepatosid. Karena itu, bahan makanan yang
ditelan dan dibawa di dalam darah sinusoid memilki akses
langsung ke hepatosid melalui dinding endotel yang tidak
continue tersebut. Terstruk dan jalur sinusoid yang berkelokkelok melalui hati memungkinkan terjadinya pertukaran zat
secara efisien antara hepatosid dan darah. Selain sel endotel,
sinusoid hati juga mengandung makrofag yang diberi nama
sel kaupffer yang membentuk bagian dari endotel selapis.
(buku atlas)

48

Khusuma.op.cit
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Gambar 2.5 Anatomi Hati
Sumber : id. Images.yahoo.com
Hati mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa
meskipun sel-sel nya diperbaharui secara lambat.
Kesempurnaan pemulihan sangat tergantung pada keutuhan
kerangka dasar jaringan. Pada hati yang cidera, jika
kerangka retikulum masih utuh akan terjadi regenerasi sel
hati yang teratur dan struktur lobuli yang kembali normal
serta fungsinya akan pulih kembali. Namun apabila
kerusakan hati terjadi secara terus menerus akan
menyebabkan nekrosis massif sel hati atau destruksi unsurunsur stromanya, maka terbentuk banyak jaringan ikat
bersama regenerasi sel hati. Kelebihan jaringan ikat
mengakibatkan kacaunya struktur hati, hal ini dikenal
dengan keadaan sirosis. 49
Menurut Departemen Kesehatan RI (2007), beberapa
penyakit hati adalah sebagai berikut.
a. Hepatitis
stilah "hepatitis" dipakai untuk semua jenis peradangan
pada hati. Penyebabnya dapat berbagai macam, mulai
dari virus sampai dengan obatobatan, termasuk obat
49

ibid.
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tradisional. Virus hepatitis terdiridari beberapa jenis:
hepatitis A, B, C, D, E, F dan G. Manifestasi penyakit
hepatitis akibat virus bisa akut tergolong hepatitis A,
kronik tergolong hepatitis B dan C atau pun dapat
menjadi kanker hati.
b. Sirosis
Setelah terjadi peradangan dan bengkak, sel hati
mencoba memperbaiki dengan membentuk bekas luka
atau parut kecil. Parut ini disebut fibrosisyang membuat
hati lebih sulit melakukan fungsinya. Sewaktu kerusakan
berjalan, semakin banyak parut terbentuk dan menyatu,
dalam tahap selanjutnya disebut sirosis. Pada sirosis, area
hati yang rusak dapat menjadi permanen. Darah tidak
dapat mengalir dengan baik pada jaringan hati yang rusak
dan hati mulai menciut, serta menjadi keras. Sirosis hati
dapat terjadi karena virus hepatitis B, alkohol perlemakan
hati atau penyakit lain yang menyebabkan sumbatan
saluran empedu.
c. Kanker Hati
Kanker hati yang banyak terjadi adalah Hepato Cellular
Carcinoma(HCC). HCC merupakan komplikasi akhir
yang serius dari hepatitis kronis, terutama sirosis yang
terjadi karena virus hepatitus B, C dan hemochromatosis.
d. Perlemakan Hati
Perlemakan hati mengenai terjadi bila penimbunan lemak
melebihi 5% dari berat hati atau lebih dari separuh
jaringan sel hati. Perlemakan hati ini sering berpotensi
menjadi penyebab kerusakan hati dan sirosis hati.
e. Kolestasis dan Jaundice.
Kolestasis merupakan keadaan akibat kegagalan produksi
dan atau pengeluaran empedu. Lamanya menderita
kolestasis dapat menyebabkan gagalnya penyerapan
lemak dan vitamin A, D, E, K oleh usus, juga adanya
penumpukan asam empedu, bilirubin dan kolesterol di
hati. Jaundice adalah kelebihan bilirubin dalam sirkulasi
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darah dan penumpukan pigmen empedu pada kulit,
membran mukosa dan bola mata pada lapisan sklera.
f. Hemochromatosis
Hemochromatosis merupakan kelainan yang terjadi di
hati dimana proses metabolisme zat besi terganggu yang
ditandai dengan adanya pengendapan zat besi secara
berlebihan di dalam jaringan. Penyakit inibersifat genetik
atau keturunan.
g. Abses Hati
Abses hati dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau
amuba. Kondisi ini disebabkan karena bakteri
berkembang biak dengan cepat, menimbulkan gejala
demam dan menggigil.
E.

Proses Kerusakan Sel Hati Akibat Radikal Bebas Yang
ditimbulkan oleh Alkohol (Tuak)
Hati merupakan organ tubuh yang paling sering menerima
jejas. Dalam hal ini kerusakan sel hati akibat pemberian minuman
tuak ke hewan percobaan akan membentuk radikal bebas dan
senyawa toksik. Karena konsumsi minuman tuak yang
mengandung alkohol akan meningkatkan peroksidasi lipid.
Akibat peroksidasi lipid menyebabkan kerusakan struktur dan
integritas membran sel hepatosit yang berkaitan dengan
peningkatan kadar enzim GGT (gamma-glutamyl transferase),
SGPT (glutamate pyruvate transaminase), SGOT (glutamate
oxaloacetate transaminase), ALP (alkaline phosphatase) dan total
bilirubin.50
Radikal bebas merupakan spesies kimiawi dengan satu
elektron tak berpasangan di orbital terluar. Adanya elektron tak
berpasangan menyebabkan radikal bebas secara kimiawi sangat
tidak stabil dan mudah bereaksi dengan zat kimia anorganik atau
50
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organik. Sifat reaktif ini menimbulkan perubahan kimiawi dan
merusak berbagai komponen sel hidup seperti protein, lipid,
karbohidrat, maupun nukleotida.51 Tiga reaksi yang paling
relevan dengan jejas sel yang diperantarai radikal bebas yaitu
peroksidasi lipid membran, fragmentasi DNA, dan ikatan silang
protein.
Metabolisme etanol di dalam sel hati dapat menyebabkan
peningkatan produksi radikal bebas dengan berbagai mekanisme
sehingga terjadi stress oksidatif yang akan merusak jaringan hati.
Reaksi antara etanol dengan H2O2 dan radikal bebas reaktif
spesies yang lain, akan menghasilkan radikal hidroksietil yang
merupakan oksidan kuat. 52
Peningkatan radikal bebas akibat pemberian alkohol juga
terjadi melalui mekanisme induksi enzim, dimana alkohol akan
menginduksi sitokrom P-450 sehingga enzim tersebut meningkat.
Penyakit hati alkoholik (ALD) dan non-alkoholik (NAFLD)
mengarah pada cedera dan peradangan hepatoseluler akibat
konsumsi alkohol, diet tinggi lemak, obesitas dan diabetes. Stres
oksidan merupakan faktor utama dalam patogenesis ALD dan
NAFLD. Enzim sitokrom P-450 dapat meningkatkan radikal
bebas secara langsung dengan membentuk radikal superoksid
maupun secara tidak langsung melalui NADPH.53
Stress oksidatif dapat terjadi jika jumlah kapasitas tubuh
untuk menetralkannya. Stress oksidatif yang telah terjadi
selanjutnya dapat mengakibatkan rendahnya sistem antioksidan
dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan kepekaan terhadap
reaksi senyawa oksigen reaktif (SOR).54 . Peroksidasi lipid
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merupakan kerusakan pada proses oksidasi lemak akibat
reaktivitas SOR. Gangguan pada proses oksidasi lemak dapat
memicu terjadinya penimbunan lemak dalam hati. Peroksidasi
lipid akan menyebabkan timbulnya inflamasi pada hati karena
adanya reaksi pertahanan tubuh. Inflamasi ini selanjutnya akan
berkembang kearah sirosis hati jika konsumsi alkohol tetap
berlanjut.55
F.

Mekanisme Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum)
Dalam Melindungi Sel Hati Akibat Pemberian Minuman
Tuak
secara umum, radikal bebas merusak struktur seluler dan
subseluler melalui tiga tahap yaitu tahap inisiasi, tahap propogasi,
dan tahap terminasi. Oleh karena itu untuk melawan radikal
bebas ini diperlukan tiga tahapan yaitu tahap pertama mencegah
dan menghambat terbentuknya radikal bebas, tahap kedua
inaktivasi dan memutus propogasi dan tahap selanjutnya
memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas.56
Sistem antioksidan tubuh menetralkan radikal bebas ini dan
dengan demikian memberikan perlindungan terhadap stres
oksidatif. Dalam keadaan tertentu, oksidasi beberapa bahan habis
pakai (misalnya, etanol) menghasilkan radikal bebas lebih cepat,
dan sistem antioksidan gagal mengatasi stres oksidatif yang
parah. Di hati, etanol dioksidasi menjadi asetaldehida dan
kemudian menjadi asetat. Proses ini disertai dengan pembentukan
radikal etil dan hidroksietil. Sitokrom CYP2E1 yang dapat
diinduksi etanol memiliki tingkat aktivitas oksidase NADPH
yang tinggi, yang mengarah pada produksi anion superoksida dan
hidrogen
peroksida
yang
cepat.
Dengan
demikian,
hepatotoksisitas yang diinduksi alkohol terkait dengan stres
oksidatif. Asetaldehida juga bereaksi dengan makromolekul sel
hati dan menyebabkan kerusakan hati
Oleh karena itu,
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penghambatan pembentukan radikal bebas penting dalam
memberikan perlindungan terhadap kerusakan hati.57
Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (electron
donors) dalam arti kimia namun menurut arti biologis pengertian
antioksidan lebih luas. Pengertian antioksidan dalam arti biologis
adalah senyawa-senyawa yang dapat meredam dampak negatif
oksidan, termasuk dalam penghambatan dan penghentian
kerusakan oksidatif terhadap suatu molekul target. Manfaat
antioksidan adalah untuk mengurangi kerusakan asam
deoksiribonukleat, menurunkan peroksidasi lipid, atau
terhambatnya transformasi keganasan invitro. Antioksidan
eksogen yang dapat meredam efek buruk radikal bebas adalah
yang tergolong dalam antioksidan vitamin seperti vitamin E, C
dan beta karoten.58
Antioksidan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3
golongan yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier.
Antioksidan primer ialah golongan antioksidan yang berfungsi
untuk mencegah pembentukan radikal bebas, misalnya
transferrin, ferritin dan albumin. Antioksidan sekunder ialah
golongan antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas
dan menghentikan pembentukan radikal bebas, misalnya
superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxsidase (GPx),
vitamin C, vitamin E, β-karoten. Antioksidan tersier ialah
golongan antioksidan yang berfungsi memperbaiki jaringan tubuh
yang rusak oleh radikal bebas.
Daun kemangi (Ocimum basilicum) merupakan senyawa
turunan terutama meliputi triterpenoid, polifenol, steroid, dan
fenilpropanoid dan asam rosmarinic adalah salah satu senyawa
fenolik utamanya (kemangi oci). Kemangi adalah ramuan dengan
nilai gizi tinggi – selain lemak, protein, vitamin, seperti C, E, K,
A, -karoten, vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B5
(asam pantotenat), B6, B9, dan kolin, serta mineral seperti Fe,
Ca, Mg, P, Mn, Na, K, dan Zn, juga mengandung banyak
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metabolit sekunder, seperti minyak atsiri, fenol, flavonoid,
antosianin, tanin, dan steroid.59
Ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) memiliki aktivitas
antioksidan kuat yang melindungi terhadap stres oksidatif dengan
meningkatkan tingkat enzim pertahanan antioksidan bersama
dengan pengurangan yang signifikan dalam aktivitas
dehidrogenase laktat dan peroksidasi lipid. Aktivitas antioksidan
ekstrak kemangi dikaitkan dengan polifenol, flavonoid dan
senyawa seperti asam rosmarinic, yang hadir dalam jumlah
tinggi. Dua senyawa biologis aktif - anthocyanin dan asam
fenolik, serta estragole, metil sinamat, metil eugenol, -cadinol,
asam linoleat, dan -bergamotene juga berkontribusi pada aktivitas
antioksidan tumbuhan kemangi. Aktivitas antioksidan ekstrak
kemangi sebanding dengan β-karoten. menunjukkan bahwa asam
rosmarinic, konstituen aktif utama yang ditemukan dalam ekstrak
kemangi, memiliki aktivitas antioksidan yang lebih unggul
dibandingkan dengan vitamin E (α-tokoferol).60
Dengan dekimian kerusakan hati yang timbul akibat radikal
hidroksil (radikal bebas) yang disebabkan oleh minuman tuak
dapat dicegah dan kerusakan hati pun dapat berkurang.
Pencegahan kerusakan hati tersebut yaitu dengan pemberian
ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) pada hewan uji.
G. Hipotesis
Hipotesis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis Penelitian
Penggunaan ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum)
dengan berbagai perlakuan dan dosis tertentu akan
memberikan pengaruh pada kerusakan hati mencit (Mus
musculus) yang diberi minuman tuak selama 30 hari.
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2. Hipotesis Statistik
H₀ : Tidak ada pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum
basilicum) terhadap kerusakan hati mencit (Mus
musculus) yang diberi minuman tuak.
H₁ : Ada pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum
basilicum) terhadap kerusakan hati mencit (Mus
musculus) yang diberi minuman tuak.
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