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ABSTRACT 

 

Today the use of herbal medicine is highly recommended.  People now prefer to 

use herbal medicine to minimize the negative effects of synthetic drugs.  

However, the using of herbal medicine without a proper guidelines also caused 

negative effect to human health.  Herbal medicine that widely used by the people 

of Riau is pelawan (Tristaniopsis obovata R.Br.).  This plant is believed could 

cure various diseases and had been proven as antiurolithiatic agent.  This study 

was conducted to determine the effect of ethanol extract of pelawan leaves on  

Wistar rat’s small intestine.  The small intestine was processed into histological 

slides using paraffin methods and were stained with HE.  The results proved that 

the ethanol extract of pelawan leaves on three different dose affects histological 

change in small intestine.  The changes including inflammation on lamina propria, 

villous and capilary track, atrophy, hyperplasia, and lymphocitosis. The changes 

were   increasingly looked at higher dose. These histological changes are the form 

of increased response of intestinal cells against invasion of foreign substances, 

thus we could concluded that pelawan leave could improve the protective response 

in small intestine. 

 

Keywords : ethanol extracts of pelawan, histology, small intestine 

                                                       

ABSTRAK 

 
Dewasa ini penggunaan obat herbal sangat dianjurkan. Masyarakat sudah mulai 

beralih ke obat herbal untuk meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan obat-

obatan sintetis.  Namun obat herbal pun memiliki efek negatif bagi kesehatan jika 

digunakan tanpa panduan dosis yang jelas. Salah satu obat herbal yang banyak 

digunakan masyarakat Riau adalah pelawan (Tristaniopsis obovata R.Br.).  

Tumbuhan ini dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit dan terbukti 

sebagai agen antiurolithiasis.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian ekstrak etanol tumbuhan pelawan secara oral pada perubahan 

histolologi usus halus menggunakan tikus putih jantan galur Wistar sebagai hewan 

model.  Organ usus halus tikus dibuat menjadi preparat histologi dengan 
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menggunakan metode paraffin dan pewarnaan HE.  Hasil yang diperoleh 

membuktikan bahwa tumbuhan pelawan pada tiga dosis yang berbeda 

mempengaruhi perubahan histologi pada usus.  Perubahan histopatologi tersebut 

berupa peradangan lamina propria, vili dan pembuluh kapiler, atropi, hiperplasia, 

dan limfositosis.  Perubahan histologi yang tampak semakin nyata pada dosis yang 

lebih tinggi.  Perubahan histopatologi ini merupakan bentuk peningkatan respon 

sel-sel usus terhadap invasi zat asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelawan 

berperan dalam peningkatan respon dan pembentukan barier protektif di dalam 

usus. 

 

Kata kunci : ekstrak etanol daun pelawan, jaringan, usus halus  

 

PENDAHULUAN 

 

Usus merupakan organ penting 

dalam tubuh manusia yang berperan 

dalam penyerapan nutrisi makanan 

setelah dilumatkan oleh lambung.  

Terkait fungsinya ini usus perlu 

mendapat perhatian penting, karena 

segala sesuatu yang dikonsumsi 

manusia dicerna terlebih dahulu 

oleh usus sebelum mencapai organ 

lainnya seperti hati dan ginjal. Oleh 

karena itu usus mengalami kontak 

pertama dengan zat-zat yang masuk 

ke dalam tubuh baik makanan 

maupun obat-obatan, yang kita tahu 

setiap obat atau zat aditif baik itu 

alami (herbal) ataupun sintetis 

memiliki efek samping bagi tubuh. 

Ide penelitian ini muncul dari 

kearifan masyarakat terutama 

masyarakat Melayu Riau dan 

Kalimantan tentang penggunaan 

tumbuhan pelawan sebagai obat 

berbagai penyakit.   Tumbuhan ini 

digunakan masyarakat di berbagai 

daerah untuk obat pasca melahirkan 

yaitu sebagai pembersih uterus, 

bersih darah, obat gatal-gatal dan 

yang paling menarik adalah 

penggunaan obat ini sebagai 
pemecah batu ginjal.  Tumbuhan ini 

sudah sering digunakan dan terbukti 

khasiatnya di masyarakat, namun 

belum banyak penelitian ilmiah 

mengenai efek tumbuhan terhadap 

organ di dalam tubuh. 

Penggunaan obat herbal atau 

substansi aditif secara acak tanpa 

adanya aturan dosis yang tepat bisa 

mengakibatkan kerusakan pada 

organ-organ penting yang ada di 

dalam tubuh.  Penelitian terdahulu 

terhadap ekstrak etanol daun pelawan 

membuktikan terjadinya perubahan 

histopatologi hati tikus, berupa 

degenerasi parenkim, degenerasi 

melemak, degenerasi hidropik, 

nekrosis dan hemorhagi  (Januar 

2014).  Berdasarkan hal itu maka 

perlu dikembangkan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui apakah 

penggunaan pelawan juga dapat 

menyebabkan perubahan 

histopatologi pada organ tubuh 

lainnya terutama usus. 

 

METODE PENELITIAN 
 

a. Waktu dan Tempat 
 

Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Desember 2014 hingga April 

2015. Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Zoologi, Laboratorium 

Kimia Terpadu (Jurusan Kimia), 

Laboratorium Mikroteknik dan 

Laboratorium Fotomikrografi, 

Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riau.  
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b.  Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperangkat alat 

bedah, mikroskop Olympus CX21, 

alat pewarnaan, rotary evaporator. 

Bahan  yang digunakan antara 
lain tikus putih jantan galur Wistar 

(Rattus norvegicus),  ekstrak  daun  

Tristaniopsis obovata R.Br, larutan 

BNF, larutan etanol berseri, xylol, 

parafin, larutan hematoksilin-eosin, 

entelan, aquades dan pakan. 

 

c.  Metode Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian 

lanjutan yang telah dilakukan oleh 

Sartika (2013), yang dilaksanakan 

secara eksperimen menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Penelitian ini dilanjutkan dengan 

pengujian ekstrak tanaman pelawan  

terhadap histologi usus halus tikus 

Wistar dengan metode The post test 

control design  yang menggunakan 8 

tikus wistar jantan dengan 4 

perlakuan dalam 2 ulangan. 

 

d.  Prosedur Penelitian 

 

1. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun 

Pelawan 

 

Daun Pelawan dibersihkan dan 
dikering-anginkan, dikeringkan di 

dalam oven selama 24 jam,  

diblender hingga menjadi serbuk 

dan  diayak. Serbuk halus 

(simplisia) direndam dalam larutan 

etanol absolut 99,9 % dan selama 5 

x 24 jam dengan sesekali 

pengadukan dan penggantian etanol 

absolut sekali 24 jam. Hasil 

maserasi dievaporasi menggunakan 

rotary evaporator (40º dan 50 rpm) 

untuk menguapkan etanol hingga 

didapatkan ekstrak kental daun 

pelawan.  

 

2.  Uji In vivo 

 

Penelitian ini menggunakan 8 

ekor tikus putih sehat berumur 3 

bulan dengan berat badan sekitar 

200 gr – 250 gr yang terbagi dalam 

4 kelompok perlakuan masing-

masing kelompok 2 ekor tikus 

sebagai berikut:  

1. Kelompok kontrol normal (K) 

: tikus diberi pakan dan air 

minum normal ad libitum. 

2. Kelompok Perlakuan 1 (P1) : 

tikus diberi ekstrak tanaman 

hasil skrining in vitro dengan 

dosis 50 mg/kg BB selama 14 

hari. 

3. Kelompok Perlakuan 2 (P2) : 

tikus diberi ekstrak tanaman 

hasil skrining in vitro dengan 

dosis 100 mg/kg BB selama 

14 hari 

4. Kelompok Perlakuan 3 (P3)  : 

tikus diberi ekstrak tanaman 

hasil skrining in vitro dengan 

dosis 150 mg/kg BB selama 

14 hari. 

3.  Pembuatan Preparat Histologi  

Usus Halus 

 

Pembuatan preparat metode 

parafin mengacu pada metode 

pewarnaan Handari (2003).  Sampel 

usus halus yang telah difiksasi ke 

dalam larutan BNF (Buffered 

Neutral Formalin) selama 24 jam. 

Kemudian didehidrasi kedalam 

alkohol bertingkat masing-masing 2 

jam, dilanjutkan dengan clearing 

kedalam xylol bertingkat masing-

masing 40 menit, diinfiltrasi, dan 

embedding. Selanjutnya sampel 

dalam blok parafin dipotong dengan 

ketebalan 4 -5 µm, dideparafinisasi 

masing-masing 1 menit, dan 
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dilakukan pewarnaan menggunakan 

Hematoxylin-Eosin. Kemudian 

dilakukan mounting dengan 

pemberian entelan di atas kaca objek 

sebagai perekat dan ditutup dengan 

kaca penutup. 

 

d.  Analisis data 

 

Data  makroskopis dan 

mikroskopis dianalisis secara 

deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengamatan 

mikroskopis terhadap 4 kelompok 

perlakuan, yaitu kelompok kontrol,  

perlakuan P1, perlakuan P2, dan 

perlakuan P3 ditemukan adanya 

beberapa kerusakan pada ketiga 

bagian usus halus, yaitu duodenum, 

jejunum dan ileum.  Kerusakan 

duodenum, jejunum dan ileum usus 

halus tikus dapat dilihat pada setiap 

kelompok perlakuan pada Tabel 1. 

Pada kontrol gambaran 

histopatologi usus halus tampak 

normal terlihat pada bentuk susunan 

vili  yang rapi sehingga absorbsi 

nutrisi yang masuk ke dalam darah 

juga lancar.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Awad et  al. (2008) baik 

atau tidaknya kondisi vili pada usus 

h a l u s  sejalan dengan fungsi 

pencernaan dan absorbsi, karena 

bentuk vili yang utuh akan 

memperlancar transportasi nutrisi ke 

seluruh tubuh. 

Pada kontrol tampak bentuk 

duodenum normal dengan vili 

berbentuk daun dan dilapisi lapisan 

epitel kolumnar selapis di seluruh 
pinggiran vili.  Pada epitel kolumnar 

terdapat sel goblet.  Hal yang sama 

juga terlihat pada bagian jejunum, 

hanya saja vili jejunum berbentuk 

jari dengan jumlah yang lebih 

sedikit dibandingkan duodenum.  

Pada bagian ileum vili juga lebih 

sedikit dibandingkan dengan 

duodenum.  Jumlah vili semakin 

menurun dari bagian duodenum 

hingga ileum, hal ini sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Benson et al. 

(1999).   

Pada bagian bagian duodenum 

kelompok P1 (dosis 50 mg/kg BB) 

ditemukan pelebaran lamina propria, 

penebalan epitel mukus, penyatuan 

vili, penumpukan limfosit dan 

peradangan pembuluh kapiler.  

Pelebaran lamina propria adalah 

semakin melebarnya jaringan ikat 

longgar yang berada di dalam vili.  

Pelebaran lamina propria  pada P1 ini 

juga membuat ukuran vili semakin 

melebar.  Pelebaran lamina propria 

P1 terjadi pada beberapa vili diduga 

akibat paparan senyawa toksik 

tertentu. 

Pelebaran lamina propria bisa juga 

diidentifikasikan sebagai 

pembengkakan lamina propria yang 

terjadi karena peningkatan produksi 

lendir oleh kelenjar yang ada di 

lamina propria yang dipicu oleh 

adanya zat toksik.  Pelebaran lamina 

propria juga disebabkan oleh 

peradangan usus yang disebabkan 

oleh zat toksik, yang akan 

menyebabkan pembengkakan 

mukosa usus, selanjutnya terjadi 

pembesaran kelenjar limfoid.  

Kelenjar limfoid yang membesar 

akan mengakibatkan pembengkakan 

pembuluh darah yang selanjutnya 

akan menyebabkan pelebaran lamina 

propria.  Selanjutnya neutrofil akan 

bermigrasi ke daerah lumen usus 

karena tidak bisa menumpuk di 

daerah mukosa usus, dan pada 

akhirnya terjadi penyatuan dan 

pelebaran vili.   

Pada P1 juga ditemukan 

penumpukan epitel mukus dimana 
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terjadi penebalan pada bagian epitel 

kolumnar selapis yang ada di 

pinggiran vili. Penebalan dan 

penumpukan sel epitel mukus, yang 

disebut juga dengan deskuamasi 

epitel juga bisa diartikan sebagai 

susunan epitel yang tidak teratur 

akibat peningkatan permeabilitasnya 

(Pratama 2013).  Pemberian ramuan 

herbal dalam bentuk cair maupun 

serbuk dapat membunuh bakteri 

pada saluran usus dengan cara 

melisiskan racun-racun yang 

menempel pada dinding usus. Hal 

ini sesuai pendapat Syamsiah et al. 

(2005) bahwa antibakteri dalam 

ramuan herbal akan melisiskan 

racun yang menempel pada usus 

sehingga penyerapan zat makanan 

lebih meningkat, racun-racun yang 

menempel pada usus inilah yang 

menyebabkan deskuamasi atau 

penebalan ini terbentuk untuk 

menghalangi kerusakan lebih lanjut 

pada vili usus, atau dengan kata lain 

ini merupakan fungsi proteksi bagi 

usus.  Pelawan diketahui memiliki 

efektivitas antibakteri yang 

dibuktikan oleh penelitian 

Handayani (2014). 

Selanjutnya pada P1 terjadi 

penumpukan limfosit yang dapat 

dilihat dengan semakin banyaknya 

sel-sel limfosit pada bagian lamina 

propria memenuhi hingga di bagian 

bawah sel-sel epitel kolumnar 

permukaan vili.  Menurut penelitian 

Wibowo (2006) flavonoid dapat 

merangsang peningkatan 

pembentukan limfosit sehingga juga 

akan meningkatkan sistem 

pertahanan tubuh.  Adityono (2000) 

membuktikan bahwa seyawa 

turunan polifenol seperti flavonoid 

berperan dalam peningkatan respon 

pertahanan tubuh dan membantu 

fagositosis.  Pelawan diketahui 

mengandung metabolit sekunder 

seperti flavonoid, tanin, terpenoid, 

fenol dan alkaloid (Sartika 2013). 

Pada P1 juga ditemukan 

peradangan pembuluh kapiler, 

dimana pembuluh kapiler tampak 

melebar dan pada preparat tampak 

seperti ada lingkaran yang tidak 

terwarnai dengan pewarnaan HE 

dengan tampak beberapa sel darah 

merah. 

Pada kelompok P2 (dosis 100 

mg/kg BB) pada bagian duodenum 

ditemukan hiperplasia yang terjadi 

pada kelenjar soliter dan peradangan 

pembuluh kapiler.  Hiperplasia 

terjadi pada kelenjar soliter yang 

terdapat pada bagian lamina propria 

di bawah vili.  Hiperplasia atau 

pertambahan jumlah sel ini tampak 

jelas jika dibandingkan dengan 

kelmpok kontrol dimana jumlah 

kalenjar soliter pada P2 jauh lebih 

banyak.   

Hiperplasia pada kelenjar 

pencernaan disebabkan karena 

mekanisme yang dilakukan secara 

alami oleh tubuh untuk 

membersihkan usus dari parasit 

ataupun senyawa toksik tertentu.  

Proliferasi dan hiperplasia kelenjar 

pencernaan berperan dalam 

mekanisme pengeluaran zat asing 

(zat toksik maupun parasit) dengan 

mekanisme yang diawali dengan 

mensekresikan musin, selanjutnya 

menyimpan dan melepaskan musin 

ke dalam lumen untuk menambah 

kapasitas lendir sehingga zat asing 

dapat dikeluarkan dari tubuh dengan 

cepat (Balqis et al. 2007).  Menurut 

Gunawan (2007) dalam Towoliu et 

al. (2013) menyatakan bahwa zat 

tertentu mempunyai efek pada 

ekskresi gen mucin yang akan 

menstimulasi produksi mukus dari 

mukosa usus sehingga fungsi barier 

mukosa usus makin meningkat.
 

 Dari 

penelitian ini dapat dilihat bahwa 
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pencekokan ekstrak etanol daun 

pelawan dapat merangsang usus 

meningkatkan sistem pertahanan 

ditandai dengan lebih banyaknya 

kelenjar pencernaan yang terbentuk.  

Menurut Roitt & Delves (2001) 

hiperplasia kelenjar pencernaan 

terjadi merupakan respon yang 

terjadi sebagai respon pertahanan 

fisik dan non spesifik terhadap invasi 

zat asing di dalam usus. Hal ini 

mendukung dugaan bahwa pelawan 

dapat meningkatkan pertahanan sel-

sel usus dalam menghadapi invasi 

material asing.  Hiperplasia juga bisa 

disebabkan oleh senyawa tanin yang 

terkandung di dalam ekstrak etanol 

daun pelawan.  Tanin apabila 

terdapat di dalam saluran pencernaan 

dapat menutupi dinding mukosa 

saluran pencernaan menyebabkan 

penyerapan zat-zat nutrisi makanan 

menjadi berkurang menurut Mahfudz 

(2009) dalam Mide (2013).  Untuk 

mencegah hal ini maka semakin 

banyak kelenjar pencernaan yang 

terbentuk agar tidak mengganggu 

penyerapan nutrisi makanan.  

 Perubahan lain yang ditemukan 

pada P2 selanjutnya sama dengan P1 

yaitu peradangan pembuluh kapiler 

ditandai dengan melebarnya diameter 

pembuluh kapiler yang tampak 

seperti lingkaran yang tidak 

terwarnai dengan pewarnaan HE dan 

tampak beberapa sel darah merah 

disekitar pembuluh kapiler tersebut. 

 Selanjutnya pada kelompok P3 

(dosis 150 mg/kg BB) pada bagian 

duodenum antara lain hiperplasia, 

penyatuan vili, penebalan epitel 

mukus, penumpukan limfosit dan 

peradangan pembuluh kapiler yang 

intensitasnya lebih tinggi daripada P1 

dan P2.   

Pada P1 bagian jejunum dapat 

dilihat pelebaran lamina propria 

yang ditandai dengan melebarnya 

vili akibat peradangan, penumpukan 

epitel mukus berupa semakin 

banyaknya sel epitel yang terbentuk 

pada permukaan vili dimana 

normalnya sel epitel pada 

permukaan vili hanya selapis, dan 

penyatuan dua vili menjadi satu.  

Pada jejunum P2 tampak 

penumpukan limfosit, hiperplasia 

dan peradangan pembuluh kapiler.  

Pada P3 bagian jejunum dapat 

dilihat adanya pelebaran lamina 

propria, hiperplasia dan peradangan 

pembuluh kapiler. 

Pada bagian ileum P1 tampak 

adanya atrofi vili.  Atrofi atau 

mengecilnya ukuran vili ini tampak 

jelas karena ukuran salah satu vili 

pada ileum tampak lebih kecil 

dibandingan vili kontrol ataupun vili 

lainnya pada preparat yang sama.  

Atrofi adalah keadaan dimana sel 

mengalami penyusutan hingga 

ukurannya lebih kecil dibandingkan 

dengan sel pada umumnya yang 

disebabkan oleh berbagai faktor. 

Selanjutnya penyatuan vili yang 

sama seperi dua preparat 

sebelumnya. 

Pada bagian ileum P2 juga 

teridentifikasi pelebaran lamina 

propria, penumpukan epitel mukus, 

hiperplasia, atrofi vili, penumpukan 

limfosit dan penyatuan vili. Pada 

bagian ileum P3 tampak pelebaran 

lamina propria, atrofi vili, hiperplasia 

dan penumpukan epitel mukus.  

Intensitas abnormalitas yang tampak 

semakin meningkat pada P3.  

 

KESIMPULAN   

 

Pemberian ekstrak etanol daun 

pelawan berpengaruh pada 

perubahan histopatologis usus halus 

tikus putih jantan galur Wistar, 

berupa pelebaran lamina propria, 

atrofi vili, penebalan epitel mukus, 
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penyatuan vili, hiperplasia, penumpukan limfosit dan peradangan pembuluh 

kapiler. 

 

Tabel 1. Kerusakan jaringan usus halus tikus putih jantan galur Wistar akibat 

pemberian ekstrak etanol daun pelawan 

KP Kerusakan Jaringan  

 PL AV Hp PE PV PLm PPK 

D J I D J I D J I D J I D J I D J I D J I 

K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P1 √ √ - - - √ - - - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - 

P2 - - √ - - √ √ √ √ - - √ √ - √ - √ √ √ √ - 

P3 - √ √ - - √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ - 

 

Keterangan : KP (Kelompok perlakuan) : K (Kontrol), P1 (dosis 50 mg/kg BB), 

P2 (dosis 100 mg/kg BB) dan P3 (dosis 150 mg/kg BB); Kerusakan 

berupa : PL (Pelebaran lamina propria), AV (Atrofi vili), Hp 

(Hiperplasia), PE (Penumpukan epitel), PV (Penyatuan vili), PLm 

(Penumpukan limfosit) dan PPK (Peradangan pembuluh kapiler) 

(-) = Tidak ada kerusakan, (√) = ada kerusakan  

Perubahan histopatologis dapat 

ditemukan pada setiap dosis dan 

yang paling dominan ditemukan 

pada P3 atau perlakuan dengan dosis 

150 mg/kg BB.  Perubahan 

histopatologi ini merupakan bentuk 

peningkatan respon sel-sel usus 

terhadap invasi zat asing, sehingga 

disimpulkan pelawan berperan dalam 

peningkatan respon dan 

pembentukan barier protektif di 

dalam usus.   
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