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RINGKASAN 
 
 

Inflamasi merupakan suatu respon terhadap cedera jaringan dan infeksi 
didalam sel tubuh. Pada kondisi tertentu inflamasi yang terjadi menyebabkan 
bahaya bagi penderita salah satu respon bahaya yang ditunjukkan adanya respon 
inflamasi yaitu reaksi anafilatik, sehingga dibutuhkan agen inflamasi dari luar tubuh 
seperti obat anti inflamasi non steroid dapat memberikan efek negatif pada hati 
dan ginjal pasien. Pada beberapa tahun terakhir beberapa penelitian menunjukan 
bahwa pengobatan inflamasi kronik dapat disembuhkan dengan senyawa 
glukosamin yang diperoleh dari sirip ikan hiu. Pada sirip ikan hiu memiliki tulang 
rawan yang menjadi sumber glukosamin, dimana glukosamin dapat diperoleh dari 
tulang sapi maupun unggas. Salah satu bagian unggas yang belum tereksplorasi 
adalah ceker ayam, mengandung tulang rawan yang memiliki potensi sebagai 
sumber glukosamin untuk menjadi agen anti inflamasi. 

Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui metode pengekstrakan 
glukosamin ceker ayam, pengaruh yang ekstrak glukosamin dalam menurunkan 
aktivitas inflamasi, mengetahui kadar ekstrak glukosamin yang optimal 
dibandingkan kontrol obat indomethasin. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK). Faktor yang digunakan lama maserasi yang digunakan 
untuk mengekstrak glukosamin dari ceker ayam (6, 12, 24 jam) dengan 
perbandingan bubuk ceker ayam dan pelarut NH4CO3 dan (1:4 , 1:6). Hasil 
ekstraksi terbaik akan diuji lanjut secara in vivo untuk mengetahui pontesinya 
sebagai agen anti inflamasi. Percobaan uji lanjut secara in vivo menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dibagi menjadi 5 kelompok tikus yaitu 
kontrol negatif, kontrol obat, dosis ekstrak 25mg/KgBB, dosis ekstrak 50mg/KgBB 
dan dosis ekstrak 100mg/KgBB . Data yang diperoleh dianalisa dengan 
menggunakan Analysis of Varian (ANOVA) dan diuji lanjut menggunakan uji lanjut 
DMRT menggunakan selang kepercayaan α=5%. 

Hasil penelitian dianalisa kadar protein dan kadar abunya, menunjukkan 
bahwa pengekstrakan terbaik pada perlakuan 24 jam dengan perbandingan 
pelarut 1:4 kemudian diuji lanjut in vivo pada tikus yang mengalami inflamasi 
dengan menggunakan karagenan 0,2% sebanyak 0,2mL. Dosis ekstrak 
100mg/KgBB memiliki inhibisi radang terbaik dibandingkan dosis 25mg/KgBB dan 
50mg/KgBB. Dosis ekstrak 50mg/KgBB memiliki efek yang hampir sama dengan 
kontrol obat indomethasin. Penghibisian radang pada ekstrak 100mg/KgBB dan 
indomethasin terus meningkat dari jam ke-2 sampai jam ke-5, tetapi efektifitasnya 
lebih tinggi ekstrak dengan dosis 100mg/KgBB. Mekanisme glukosamin sebagai 
anti inflamasi adalah menghambat enzim siklooksigenase untuk mensintesis asam 
arakidonat menjadi prostaglandin. 
 

 
 

Kata Kunci: Anti Inflamasi, Asam Arakidonat, Ceker Ayam, Glukosamin, In vivo,   
Inflamasi  
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Glucosamine Extract of Chicken Foot on Male Wistar Rat Induced by 
Carrageenan. Thesis . Advisor. Dr. Ir Tri Dewanti Widyaningsih, M.Kes 

 
 

Summary 
 
 

Inflammation is a responce to tissue injureand infection beneath the body 
cell. In certain condition, the inflammation can cause danger to the patient. One of 
dangerous response is anafilatic reaction. Therefore, inflammation agent from 
outside the body is urgently needed, such as, non steroid antiinflamation drugs, 
which can give a negative effect on the patients liver and kidney. In the past few 
years, some researches show that the medicinal treatment of acute inflammation 
can be cured by glucosamine compound which is obtained from the shark fin. The 
shark fin has some cartilage which become the source of glucosamine can be 
obtained from either cow or fowl bone. One of the body part of the fowl which has 
not explored yet is the chicken foot. The chicken foot contains some cartilage which 
are potential as sources of glucosamines to be antiinflamation agent. 

The objective of this research is to find out the extraction method of 
glucosamine of the chicken foot, the effect of glucosamine extract in reducing 
inflamation activity and the optimal content of glucosamine extract compared to 
indomethasin medicine control. The research applies Random Group Design. The 
factor used in the duration of maseration which is used to extract the glucosamine 
from the chicken foot (6, 12, 24 hours) with the ratio of (1:4, 1:6) chicken foot and 
the solvent. The best extraction result will be tested futher by in vivo to find out its 
potential as antiinflamation agent. The further experiment by in vivo uses Random 
Complete Design which is divided into 5 groups of rats : negative control, medicine 
control, extract dosage of 50mg/Kg BB and extract dosage of 100mg/Kg BB. The 
obtained data is analyzed by Analysis of Varian (ANOVA) and tested further by 
DMRT using the reliable interval α:5%. 

The result of the research shows that the best extraction on 24 hours 
treatment with solvent ratio of 1:4, then tested further by in vivo on rats which 
experience the inflamation using 0,2% of caragenan with 0,2mL. The extract 
dosage of 100mg/Kg BW has the best inflamed inhibition compared to the dosage 
of 25mg/Kg BW and 50mg/Kg BW. The extract dosage of 50mg/Kg BW has effect 
which is almost similar to the indomethasin medicine control. Inhibition 
inflammation of the extract 100 mg / Kg BW and indomethacin increased from hour 
to hour start from 2nd until the 5th, but its effectiveness is higher extract with dose 
of 100 mg / Kg BW. The mechanism of glucosamine as an anti-inflammatory is with 
inhibit the enzyme cyclooxygenase to synthesize arachidonic acid to 
prostaglandins. 
 
Keywords : Anti – Inflammation, Arakhidonat Acid,  Chicken Foot, Glucosamine, In 
vivo Inflammation 
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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Inflamasi merupakan suatu respon terhadap cedera jaringan dan infeksi 

didalam sel tubuh. Proses inflamasi menyebabkan reaksi vascular dimana cairan 

elemen-elemen darah, sel darah putih (leukosit), dan mediator kimia berada pada 

tempat jaringan yang cedera atau yang mengalami infeksi. Proses tersebut 

merupakan suatu perlindungan dari tubuh untuk menetralisir dan membasmi agen-

agen yang berbahaya yang menyebabkan jaringan yang cedera atau infeksi agar 

kembali normal dan bekerja pada fungsinya (Mitchell, 2006). Reaksi patologis 

terjadinya inflamasi dapat dilihat dari adanya rasa nyeri dan peradangan pada area 

yang mengalami cedera atau infeksi (Abrams, 1995). 

Pada kondisi tertentu inflamasi yang terjadi menyebabkan bahaya bagi 

penderita salah satu respon bahaya yang ditunjukkan adanya respon inflamasi 

yaitu reaksi anafilatik yang merupakan reaksi yyang timbul akibat gangguan 

imunologi dari perilisan histamin, sehingga dibutuhkan agen inflamasi dari luar 

tubuh seperti obat anti inflamasi non steroid yang mudah ditemukan oleh 

masyarakat.  Penggunaan obat antiinflamasi di masyarakat karena mudah 

diperoleh menyebabkan minimnya pengkontrolan dari tenaga medis. Kinerja obat 

Anti Inflamasi Non Steroid (AINS) sebagai penghambat enzim cyclooxygenase 

yang mengakibatkan penghambatan sintesis enderoperoksida menjadi hormon 

prostaglandin. Proses ini menimbulkan efek samping dalam penggunaan jangka 

pendek maupun jangka panjang seperti penggunaan obat aspirin dan asam 

pendek yang menyebabkan pendarahan pada saluran pencernaan. Penggunaan 

obat AINS dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan tinnitus, penurunan 

pendengaran dan vertigo (Katzung, 2002). 

Pengembangan obat anti inflamasi dari bahan alami telah banyak 

dilakukan salah satunya dari tulang rawan ikan hiu. Tulang rawan ikan hiu 

mengandung glukosamin yang berpotensi sebagai agen anti inflamasi (Lane dan 

Contreras, 1992 ; Rauis,1957 dalam Fontenele et al, 1997). Berdasarkan laporan 

WWF (World Wildlife Fund) (2013) hiu merupakan hewan yang dilindungi dan 

terancam punah. Menurunnya jumlah populasi hiu disebabkan banyaknya 

permintaan sirip ikan hiu, terutama di Indonesia yang termasuk 20 besar negara 

penangkap ikan hiu. Sehingga perlu dikembangkan obat anti inflamasi dari tulang 



39 

 

rawan yang berasal dari hewan lainnya. Bahan yang berpotensi sebagai anti 

inflamasi adalah ceker ayam (Pramurdiarja, 2011).  

Glukosamin merupakan senyawa yang dapat ditemukan pada tulang 

rawan hewan seperti pada ayam yang terletak pada ceker ayamnya. Ceker 

merupakan hasil samping dari Rumah Potong Ayam. Menurut data pertanian 

statistik yang dilaporkan oleh Suryana (2004) produksi daging ayam  sebanyak 

973.000 ton dan dapat diperkirakan hasil samping ceker mencapai 1.297.333.333 

potong. Berdasarkan laporan Jurnas (2012) produksi ayam potong di Indonesia 

akan terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2013 akan mencapai 2,3 miliar 

ekor ayam dan 4,6 miliar potong ceker ayam.  

Jumlah hasil samping ceker yang banyak oleh masyarakat hanya 

dimanfaatkan sebagai olahan pangan. Sedangkan ceker memiliki kandungan 

kolagen, tulang rawan dan tinggi protein yang dapat dimanfaatkan sebagai agen 

anti inflamasi. Tulang rawan pada hewan merupakan protein kompleks yang 

mengandung glukosamin, kolagen, dan kondroitin sulfat A, B, dan C yang dapat 

dijadikan suplemen bagi anti inflamasi (Lane dan Contreras, 1992 ; Rauis,1957 

dalam Fontenele et al, 1997). Glukosamin akan berfungsi sebagai senyawa yang 

dapat mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan oleh hormon prostagladin pada 

area persendian. Potensi ini yang memicu peluang dari ceker ayam untuk 

dikembangkan sebagai anti inflamasi. Oleh karena itu diperlukan penelitian 

mengenai ekstrak glukosamin dari ceker ayam sebagai agen anti inflamasi secara 

in vivo. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana cara mengekstrak glukosamin dari ceker ayam dengan hasil 

yang optimal berdasarkan lama ekstraksi dan perbandingan pelarut dan 

bahan ? 

2. Apakah pemberian ekstrak glukosamin dari ceker ayam dapat menurukan 

aktivitas anti inflamasi pada tikus wistar jantan yang diinduksi karagenan 

0,2% ? 

3. Berapa kadar ekstrak glukosamin yang optimal dalam menurukan aktivitas 

anti inflamasi pada tikus wistar jantan yang diinduksi karagenan 0,2% ? 
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4. Bagaimana efektifitas ektrsak glukosamin dalam menurukan aktivitas anti 

inflamasi pada tikus wistar yang diinduksi karagenan dibandingkan 

indometasin ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui cara mengekstrak glukosamin dari ceker ayam dengan 

hasil yang optimal berdasarkan lama ekstraksi dan perbandingan jumlah 

pelarut dan bahan 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak glukosamin dari ceker 

ayam dapat menurukan aktivitas anti inflamasi pada tikus wistar jantan 

yang diinduksi karagenan 0,2%. 

3. Untuk mengetahui kadar ekstrak glukosamin yang optimal dalam 

menurukan aktivitas anti inflamasi pada tikus wistar jantan yang diinduksi 

karagenan 0,2%. 

4. Untuk mengetahui efektifitas ektrsak glukosamin dalam menurukan 

aktivitas anti inflamasi pada tikus wistar yang diinduksi karagenan 

dibandingkan indometasin 

 

1.4 Manfaat 

Memberikan informasi mengenai jenis pelarut  dan perbandingan pelarut 

dan bahan yang sesuai agar menghasilkan ekstrak glukosamin yang optimal serta 

dapat menjadi agen anti inflamasi bagi penderita inflamasi akut. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga penggunaan penggunaan pelarut dapar ammonium karbonat dan 

lama proses ekstraksi dan perbandingan pelarut dan bahan yang berbeda dapat 

mempengaruhi rendemen glukosamin dan aktivitas anti inflamasi ekstrak 

glukosamin dari ceker ayam. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ceker Ayam 

Ceker merupakan hasil samping dari RPA (Rumah Potong Ayam) yang 

kurang termanfaatkan secara optimal dan memiliki jumlah produksi yang 

melimpah. Ceker ayam banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai kaldu dan 

olahan makanan dengan harga yang terjangkau. Pada umumnya ceker ayam 

kurang disukai karena jumlah daging yang menempel pada ceker sangat sedikit 

dan banyak tulang. Ceker ayam berada pada bagian kaki ayam dengan 

presentase jumlahnya 2 – 3% dari berat badan seekor ayam. Bagian – bagian 

ceker ayam yaitu terdiri dari tulang utama, tulang rawan, otot dan kolagen (Miwada, 

2009). Pemanfaatan ceker ayam (shank) sebagai bahan baku penghasil 

glukosamin perlu dikaji potensinya, mengingat komponen tersebut keberadaannya 

sangat melimpah yang selama ini pemanfaatannya belum optimal, tetapi memiliki 

komposisi kimia yang mendukung yakni kadar protein total lebih dari 80% 

(Purnomo, 1992). Komposisi yang terkandung dalam 100 g daging ceker ayam 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini. 

 

Tabel 2.1 Komposisi Daging Ceker Ayam  

Calories 244 Sodium 388 mg 

Total Fat 16 g Pottasium 0 mg 

Saturated 0 g Total Carbs 0 g 

Polyunsaturated 0 g Dietary fiber 0 g 

Monounsaturated 0 g Sugars 0 g 

Trans 0 g Protein 25 g 

Cholesterol 0 mg   

Vitamin A 0% Calcium 0% 

Vitamin C 0% Iron 0% 

(Anonim, 2013). 

 

 

Pada ceker ayam banyak terkandung protein yang dapat ditemukan pada 

kulit, otot, kolagen dan tulang rawan ceker ayam (Anonim, 2010). Ceker ayam kaya 

akan kandungan protein, kalsium, fosfor dan hydroxypatite Ca10(PO4)6(OH)2 

sehingga dapat meningkatkan kandungan kalsium didalamnya. Hydroxypatite 

merupakan jenis kalsium yang dapat berpotensi menyembuhkan osteoporosis baik 

dari dalam dan luar. Tulang rawan hewan merupakan komponen yang memiliki 

kandungan protein kompleks yang bertekstur keras tetapi tidak sekeras tulang 
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utama. Pada protein kompleks ceker ayam mengandung kolagen dan glukosamin 

yang mencakup kondroitin A,B dan C. Protein kompleks yang terkandung 

didalamnya dapat dimanfaatkan sebagai suplemen bagi penderita osteoporosis, 

rematik radang sendi dan tumor yang merupakan inflamasi kronik pada manusia 

atau hewan (Lane dan Contreras, 1992 ; Rauis, 1991 dalam Fontenele, 1997). 

Bagian bagian ceker ayam dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini 

 

Gambar 2.1 Bagian-Bagian Ceker Ayam 
 

2.1.1 Glukosamin 

Glukosamin adalah senyawa penting dalam pembentukan 

mukopolisakarida dan kitin. Glukosamin (GlcN; C6H13NO5) merupakan senyawa 

yang dapat disintesis dalam tubuh manusia dari glukosa, glukosa menjadi 

prekusor yang digunakan untuk biosintesis beberapa makromolekul, termasuk 

glikolipid, glikoprotein, glukosaminoglikan (mukopolisakarida) dan proteoglikan. 

Gambar struktur glukosamin dapat dilihat pada Gambar 2.2 Fungsi glukosamin 

adalah berperan dalam sintesis membran lapisan sel, kolagen, osteoid dan tulang 

matriks. Pada area persendian glukosamin menjadi pelumas dan agen 

perlindungan (D’Ambrosio dkk, 1981 dalam Purnomo dkk 2012). 
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Gambar 2.2 Struktur Senyawa Glukosamin 

 

Glukosamin adalah zat alami yang terdapat dalam tubuh manusia. 

Glukosamin merupakan gula amino yang dipercaya untuk membantu membentuk 

dan memperbaiki tulang rawan antara tulang dan sendi. Secara umum, 

glukosamin terbagi menjadi tiga bentuk yaitu glukosamin hiroklorida, glukosamin 

sulfat, dan N-asetil glukosamin (Institut of Medice, 2004). Berbagi studi klinis telah 

membuktikan bahwa glukosamin aman untuk dikonsumsi (FDA 2004; EFSA 2009). 

Glukosamin dapat diperoleh dari suplemen makanan dan umumnya 

dikombinasikan dengan suplemen lain seperti kondroitin sulfat dan 

metilsulfonilmetan. Glukosamin yang umum dikonsumsi adalah dalam bentuk 

glukosamin sulfat dan glukosamin hidroklorida. Berdasarkan penelitian Hathcock 

dan Andrew (2006) menunjukkan bahwa dosis glukosamin yang memenuhi batas 

aman konsumsi oral adalah sebesar 2000 mg/hari. Glukosamin merupakan 

senyawa yang secara alamiah terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan. Pada 

pembentukan dan perbaikan kartilago, glukosamin dalam bentuk 

aminomonosakarida terkonsentrasi pada kartilago dan akan membentuk sebuah 

ikatan yang lebih panjang yang dikenal sebagai glikosaminoglikan dan kemudian 

akan membentuk ikatan lagi yang lebih besar disebut dengan proteoglikan 

(Anonim, 2006 dalam Syafril 2006). Glukosamin berfungsi sebagai perangsang 

dalam produksi ikatan air-glikosaminoglikan dan proteoglikan, kedua senyawa 

tersebut merupakan dua bahan pembangun kartilago dan berfungsi menghambat 

kerusakan kartilago (Anonim, 2006 dalam Syafril 2006). 

Secara in vitro glukosamin dapat merangsang sel-sel tulang rawan untuk 

pembentukan proteoglikan dan kolagen yang merupakan protein esensial untuk 

memperbaiki fungsi persendian. Seiring pertambahan usia, kemampuan tubuh 

untuk menghasilkan glukosamin menurun sehingga tulang rawan tidak lagi efektif 

sebagai peredam goncangan saat sendi bergerak. Ketidakmampuan menjaga 

produksi glukosamin inilah yang dianggap dapat memicu timbulnya rematik, 

sehingga glukosamin dapat membantu memperbaiki kerusakan sendi sehingga 

dapat mengurangi rasa nyeri dan membantu pemulihan tulang rawan sendi, salah 

satu terapi aletrnatif untuk memperlambat progesivitas rematik dengan pemberian 

glukosaminosteoartritis. 

Mekanisme glukosamin sebagai agen antiinflamasi berdasarkan fase 

terjadinya inflamasi ada tiga fase. Fase pertama selama 1,5 jam pertama adalah 
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menghubungkan untuk mengeluarkan histamine dan serotin. Fase kedua adalah 

menengahi dengan bradikini dari 1,5 jam – 2,5jam. Fase ketiga yaitu karena untuk 

mengeluarkan prostaglandins dari 2,5 jam sampai 6 jam setelah terjadi inflamasi. 

Glukosamin mangakibatkan efek pada fase kedua dan ketiga, hal ini disarankan 

pada mekanisme antiinflamasi pada glukosamin dikeluarkan untuk menghambat 

sintesis kedua bradikinin dan prostaglandins (Antonio, 1998). 

 

 

2.2 Pelarut 

2.2.1 Larutan Dapar  Amonium Karbonat  

Amonium karbonat adalah garam dengan rumus kimia (NH4)2CO3. Sampel 

komersial berlabel amonium karbonat tidak lagi mengandung senyawa ini, tetapi 

campuran yang memiliki kandungan amoniak yang sama. Amonium karbonat 

merupakan hablur tak berwarna, dan memiliki bau amoniak. Dalam perdagangan, 

yang disebut amonium karbonat adalah campuran dari amonium karbonat dan 

amonium hidrogen karbonat atau campuran dari amonium hidrogen karbonat dan 

amonium karbamat (NH4HCO3.NH2COONH4).  

Amonium Karbonat mudah larut dalam air dan mudah terhidrolisis menjadi 

amoniak dan asam karbonat. Di udara basah, hablur amonium karbonat akan terus 

terurai dan meninggalkan NH4HCO3 padat. Amonium karbonat murni dapat 

diperoleh jika garam 'perdagangan' ditambahkan amonia (NH4OH) kemudian 

dihablurkan ke dalam bentuk lempengan atau prisma. Larutannya jika dipanaskan 

akan segera terurai menjadi CO2, NH3, dan H2O. Selain itu, amonium karbonat 

juga dapat diperoleh melalui cara penyulingan, yaitu dengan cara mengeringkan 

CaCO3 dan (NH4)2SO4 padat, amonium karbonat akan menyublim dan 

mengembun pada bagian yang dingin di bejana penampung (Gilfillan,2007). Pada 

ekstraksi glukosamin  amonium karbonat efektif dalam mengekstraksi karena telah 

didasarkan pada kelarutan protein dalam air (interaksi polar protein air) dan 

interaksi ionik garam dengan protein. Selain itu garam ini dapat berfungsi untuk 

mengendapkan logam kalsium sehingga hasilnya tidak akan berpengaruh oleh 

kalsium yang terkandung didalamnya (Musfiroh dkk, 2009). 

 

 

2.3 Ekstraksi 



45 

 

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian 

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif 

terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu 

dalam mengekstraksinya. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik 

komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada 

prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan 

mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. 

Jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan adalah ekstraksi secara panas 

dengan cara refluks dan penyulingan uap air dan ekstraksi secara dingin dengan 

cara maserasi, perkolasi dan alat soxhlet.  

 Ekstraksi adalah proses penarikan suatu komponen (zat terlarut) dari 

larutannya dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak bercampur dengan air 

(Soebagio, dkk., 2003). Ekstraksi pelarut menyangkut distribusi solut di antara dua 

fasa cair yang tidak berampur. Posisi zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak 

dapat bercampur menawarkan banyak kemungkinan yang menarik untuk 

pemisahan analisis.  Beberapa metode ekstraksi senyawa organik bahan alam 

yang umum digunakan antara lain (Darwis. D, 2000): 

1. Maserasi  

Maserasi merupakan proses perendaman sampel pelarut organik yang 

digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan 

dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel 

tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membrane sel akibat 

perbedaan tekanan antara didalam dan diluar sel sehingga metabolit 

sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik 

dan ekstrak senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama 

perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi 

akan memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan 

senyawa bahan alam pelarut tersebut. Secara umum pelarut metanol 

merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi 

senyawa organik bahan alam, karena dapat melarutkan seluruh golongan 

metabolit sekunder. Prinsip dari ekstraksi maserasi adalah penyarian zat 

aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam cairan penyari 

yang sesuai selama sehari atau beberapa pada temperatur kamar 

terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati 
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dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara 

larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi 

akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi 

rendah ( proses difusi ). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. 

Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan 

penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya 

dipekatkan (Sudjadi, 1986). Keuntungan dari metode ini ialah peralatannya 

yang sederhana, sedang kerugiannya antara lain watu yang diperlukan 

untuk mengekstrak sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan 

lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai 

tekstur keras seperti benzoin, tiraks, dan lilin. 

2. Perkolasi  

Perkolasi merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel 

sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. 

Tetapi efektifitas dari proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa 

organic yang sangat mudah larut dalam pelarut yang digunakan. 

3. Sokletasi 

Menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan dapat dihemat 

karena terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses 

ini sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas. 

4. Destilasi Uap 

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang 

tahan pada suhu cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang 

digunakan. Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak atsiri. 

5. Pengempaan 

Metode ini lebih banyak digunakan dalam proses industri pada isolasi CPO 

dari buah kelapa sawit dan isolasi katekin dari daun gambir, dimana pada 

proses ini tidak menggunakan pelarut. 

 

2.3.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Proses Ektraksi 

1. Ukuran Bahan 

Pada proses ekstraksi dibutuhkan ukuran bahan yang sesuai dan seragam 

untuk mempercepat proses ekstraksi. Ukuran bahan yang tidak seragam 

akan membuat celah antara bahan yang berukuran besar dan bahan yang 
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berukuran kecil sehingga kontak antar bahan dan pelarut tidak optimal dan 

tidak efektif (Goldman, 1989 dalam Subakti 2010). Bahan yang akan 

diektrak jika dalam bentuk bubuk akan menghasilkan ekstraksi yang 

sempurna dalam waktu yang lebih pendek (Guether, 1987 dalam Subakti 

2010). Ukuran bahan yang digunakan pada proses ekstraksi pada 

umumnya sekitar 50 mesh dan ukuran minimal adalah 30 mesh serta 

ukuran bahan maksimal 60 mesh (Purseglove et al, 1981 dalam Subakti 

2010). 

 

2. Pelarut 

Jenis pelarut yang digunakan dalam faktor penting penentu keberhasilan 

proses ekstraksi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan pelarut seperti selektivitas pelarut terhadap bahan yang akan 

diekstrak yang akan berpengaruh terhadap hasil akhir ekstraksi. Kelarutan 

bahan pelarut harus mampu melarutkan komponen yang akan diekstrak 

(Guether, 1987 dalam Subakti 2010). Pelarut harus mampu hanya 

melarutkan senyawa yang diharapkan, memiliki kelarutan yang besar, 

bersifat inert sehingga tidak akan bereaksi dengan senyawa glukosamin 

(Anonim, 2009 dalam Ayungningtyas 2010). Polaritas pelarut yang 

digunakan harus memiliki tingkat kepolaran yang sama dengan bahan yang 

akan diekstrak ( Pomeranz dan Meloan, 1994 dalam Ayuningtyas 2010). 

3. Lama dan Suhu Ekstraksi 

Suhu yang digunakan pada proses ekstraksi tidak boleh terlalu tinggi 

karena dapat merusak struktur dan komponen bahan yang diekstrak. 

Penggunaan suhu tinggi dapat mempercepat proses ekstraksi tetapi harus 

pada batasan tertentu (Darma et al 1991 dalam Ayuningtyas 2010). 

Semakin lama waktu ekstraksi memberikan waktu yang optimal pada 

bahan dan pelarut untuk melakukan kontak dan semakin banyak jumlah 

ekstrak yang dihasilkan. Tetapi hal ini dapat membuat pelarut menjadi 

cepat jenuh dan tidak mampu mengekstrak secara optimal. 

  

2.4 Inflamasi 

Inflamasi merupakan suatu respon perlindungan yang alami terdapat 

pada tubuh terhadap benda asing yang merusak jaringan seperti agen mikobiologi 

virus, mikroba, jamur, parasit; agen fisik panas, dingin, sinar ultraviolet, radiasi dan 
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benturan fisik; agen kimia seperti cemaran logam, bahan kimia yang bersifat 

korosif dan bahan iritan seperti basa kuat, asam kuat, racun alkali dan reaksi imun 

yang berupa reaksi hipersensitivitas (Britannica, 2006; Katzung, 2002). Inflamasi 

dapat disebut sebagai mekanisme pertahanan dasar ketika tubuh memberi reaksi 

terhadap infeksi, iritasi atau luka.  Terdapat empat kunci utama terjadinya inflamasi 

yaitu kemerahan, demam, bengkak dan adanya rasa sakit di area terjadinya 

inflamasi (Coussens dan Werb, 2002). Proses inflamasi merupakan respon tubuh 

dalam melindungi, menghilangkan dan menetralkan jaringan tubuh dari benda-

benda asing yang membahayakan tubuh. Selain itu proses ini juga akan 

memperbaiki jaringan agar kembali ke keadaan semula dan tidak mempengaruhi 

fungsi dari jaringan yang terserang benda asing. Selama terjadi inflamasi akan 

terjadi perubahan patofisiologis yaitu dimana aliran darah akan meningkat menuju 

organ atau jaringan yang mengalami inflamasi, jumlah dari lekosit juga akan 

meningkat yang diawali dengan neutrofil kemudian makrofag dan limfosit keluar 

dari pembuluh darah menuju jaringan sekitar terjadinya inflamasi dan selanjutnya 

akan menuju pada organ atau jaringan yang mengalami inflamasi  (Sherwood, 

2002). 

Inflamasi terjadi pada dua tahap yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. 

Inflamasi akut merupakan tahap awal terjadinya inflamasi ditengahi melalui 

aktivasi pada sistem imun, kemudian  untuk sebuah periode pendek dan biasanya 

dianggap sebagai unsur – unsur pengobatan inflamasi. Respon inflamasi akut 

terjadi dalam beberapa jam atau beberapa hari. Sehingga imun dalam tubuh 

beserta lekosit berada pada aliran darah dalam menetralisir terjadinya inflamasi. 

Proses inflamasi akut melibatkan tiga komponen yaitu vaskuler yang akan berubah 

karena adanya peningkatan aliran darah; mikrovaskuler yang akan mengalami 

perubahan struktur  untuk memungkinkan bagi leukosit dan protein plasma untuk 

meninggalkan sirkulasi; adanya migrasi leukosit dari mikrosirkulasi dan bekumpul 

pada daerah yang mengalami jejas (Cruse et al, 1991; Cotran dan Mitchell, 1997 

dalam P, Ayu 2012 ). Inflamasi akut tidak menunjukan untuk oksidatif dan stres 

nitrosatif dan beberapa efek yang merugikan. Jika akut inflamasi terjadi dalam 

periode waktu yang lama bagaimanapun pada tahap kedua inflamasi akan timbul 

inflamasi kronik. Melanjutkan kemajuan pada inflamasi kronik tidak hanya 

menunjukan pada oksidatif, stress nitrosatif tetapi juga adanya kegagalan jaringan 

(Lin dan Karin,2007; Wu dan Wu, 2007 dalam Nurkholis 2010). Dan lagi, inflamasi 

kronik telah dihubungkan dengan sebagian besar penyakit kronik mencakup 
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kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, paru-paru dan penyakit saraf 

(Lowe dan Storkus, 2011).  

 Respon inflamasi terjadi karena dikeluarkannya mediator-mediator  

autokid yaitu histamin, bradikinin, serotin, prostaglandin dan leukotrin. Gejala yang 

ditunjukan pada saat tubuh mengalami inflamasi yaitu kemerahan, 

pembengkakkan pada edema, panas atau demam pada area inflamasi dan rasa 

sakit. Kemerahan pada area inflamasi disebabkan darah akan berkumpul pada 

area terluka. Berkumpulnya darah disebabkan adanya pelepasan mediator kimia 

yaitu kinin, prostaglandin dan histamine. Selain itu adanya kemerahan 

menunjukan tahap awal terjadinya inflamasi. Perbandingan antara inflamasi akut 

dan inflamasi kronik dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini 

 

Tabel 2.2. Perbandingan Inflamasi Akut dan Inflamasi Kronik (Wu dan Wu, 2007 

dalam Nurkholis 2010). 

Tingkat Inflamasi 
Peristiwa Utama 

Inflamasi 
Sel Penanda 

Inflamasi Akut 

Produksi cytokin pada 
Proinflamasi 

TNF-α, IL-1β, IL-6 

Sintesis pada komponen 
reaktan fase akut oleh 

hepatocyte 
CRP, SAA, fibrinogen 

Lain-lain MCP-1, Oksidasi Nitrit 

Inflamasi Kronik 

Ekspresi adesi molekul 
VCAM-1, 1CAM-1, E-

selectin 

Microalbuminaria uMA 

Stres Nitrosatif 3-Nitrotyrosine 

Stres Oksidatif Urinary 8-OHdG 

Peroksidatif lipid 
Phospolipase A2, 

Urinary F2, isoprostane, 
COX-2 

 

 

 

2.4.2 Mekanisme Inflamasi 

Inflamasi mengacu pada serangkaian proses non spesifik yang saling 

berhubungan dan diaktifkan sebagai respon terhadap invasi benda asing, 

kerusakan jaringan atau keduanya (Sherwood, 2002 dalam dalam P, Ayu 2012). 

Saat jaringan mengalami kerusakan terjadi serangkaian perubahan patofiliologis 

pada pembuluh darah dan jaringan sekitar tempat terjadinya cedera. Perubahan 

yang terjadi pada beberapa jam pertama setelah terjadinya cedera atau invasi 
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meliputi tiga komponen yakni (1) perubahan ukuran diameter pembuluh darah 

akibat meningkatnya laju aliran darah (2) peningkatan permeabilitas kapiler yang 

memicu eksudasi cairan kaya protein dan edema lokal serta (3) agregasi leukosit 

dari sirkulasi ke dalam jaringan ekstravaskuler (Cotran and Mitchell, 2007). 

 Respon vaskuler pada daerah cedera jaringan merupakan sesuatu yang 

mendasar untuk reasksi radang akut karena tanpa pasokan darah yang memadai, 

jaringan tidak dapat memberikan reaksi radang. Reaksi perubahan vaskuler pada 

diameter pembuluh darah berupa vasokontriksi sementara yang lalu diikuti oleh 

vasodilatasi (Cotran dan Mitchell, 2007). Jaringan yang rusak menstimulasi sel 

mast untuk mengeluarkan histamine, yang merupakan mediator kimiawi, yang 

berperan dalam vasodilatasi. Dilatasi arteriol dan venul serta terbukanya beberapa 

pembuluh darah kecil yang mana sebelumnya membawa sedikit darah 

menyebabkan meningkatnya aliran darah ke tempat terjadinya cedera dapat 

meningkat hingga 10 kali lipat (Robbin, 1995). Dengan meningkatnya jumlah darah 

ke tempat cedera dapat menjelaskan terjadinya kemerahan (rubor) dan 

peningkatan suhu (calor) (Crawford, 2008). Perubahan pembuluh darah yang 

membesar akibat proses inflamasi dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.3 Perubahan Pembuluh Darah Akibat Proses Inflamasi (Anonim, 2011) 
 
 Vasodilatasi dan peningkatan aliran darah menyebabkan peningkatan 

tekanan hidrostatik intravaskular dan pergerakan cairan dari kapiler sehingga 

sesaat setelah terjadi dilatasi pembuluh darah terjadi kebocoran vaskuler. 

Inflamasi menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler disertai 

keluarnya protein plasma dan sel-leukosit ke dalam jaringan, disebut eksudasi dan 

merupakan gambaran utama reaksi radang akut. Peningkatan permeabilitas 

jaringan dapat dilihat pada Gambar 2.4. Peningkatan permeabilitas kapiler ini 

menyebabkan integritas dari lapisan pembuluh darah dapat ditembus sehingga 

protein plasma keluar ke jaringan sekitarnya, hal ini disebabkan oleh adanya 



51 

 

histamin, bradikinin, dan mediator kimia lainnya menyebabkan kontraksi sel 

endotel yang akhirnya membuka hubungan interseluler (Crawford, 2008).  

 

 

Gambar 2.4 Peningkatan Permeabilitas Jaringan Pembuluh Darah 
 

 Protein plasma yang bocor dan tertimbun di interstitium menimbulkan 

penurunan tekanan osmotik intravaskular dan peningkatan tekanan osmotik cairan 

interstitial. Peningkatan tekanan osmotik cairan interstitial ini cenderung 

meningkatkan filtrasi dan menurunkan reabsorpsi cairan menembus kapiler yang 

bersangkutan sehingga akhirnya mengalir air dan ion ke dalam ekstravaskular dan 

menyebabkan terjadinya akumulasi yang disebut edema. Proses selanjutnya 

adalah emigrasi leukosit dari pembuluh darah ke tempat yang mengalami cedera 

untuk menjalankan fungsinya. Emigrasi leukosit dari darah ke jaringan melibatkan 

proses marginasi, rolling, adhesi, transmigrasi, kemotaksis, aktivasi serta 

fagositosis dan granulasi (Cotran dan Mitchell, 2007).  

 Dalam fokus radang, awal bendungan sirkulasi mikro akan menyebabkan 

sel-sel darah merah menggumpal dan membentuk agregat-agregat yang lebih 

besar dari pada permukaan leukosit sendiri. Massa sel darah merah ini akan 

terdapat di bagian tengah dalam aliran aksial, dan sel-leukosit berada di bagian 

tepi (marginasi). Letak leukosit yang mengalami merginasi ini membuat leukosit 

mulai keluar dengan mekanisme yang dikenal sebagai diapedesis. Mula-mula sel-

leukosit ini bergerak bergulung-gulung pelan sepanjang permukaan endotel pada 

aliran darah yang melambat dengan bantuan molekul selektin milik leukosit dan 

endotel. Proses ini disebut rolling (Crawford, 2008). Selektin pada keadaan normal 

tidak akan muncul atau muncul dengan kadar rendah, tapi pada saat inflamasi 
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terdapat berbagai mediator spesifik yang mengatur agar ekspresi selektin 

meningkat khusus pada tempat cedera (Cotran dan Mitchell, 2007). 

 Setelah mengalami proses rolling, kemudian sel-sel leukosit tersebut akan 

melekat (adhesi) dan melapisi permukaan endotel akibat adanya reseptor VCAM. 

Lalu leukosit menyusup diantara sel endotel dan menembus membrane basalis 

masuk ke ruang ekstravaskuler (transmigrasi). Proses ini disebut diapedesis. 

Diapedesis ini terjadi karena interaksi antara molekul integrin pada leukosit dan 

ICAM-1 pada sel endotel. Integrin pada keadaan normal tidak melekat pada 

ligannya di permukaan sel tanpa adanya bantuan mediator inflamasi (Cotran dan 

Mitchell, 2007). 

 Pengenalan dan perlekatan dibantu oleh opsonin yang menyelubungi 

pathogen dan memudahkan pengenalannya terhadap reseptor spesifik milik 

leukosit. Pengikatan opsonin dan reseptornya memicu penelanan dan aktivasi 

selular yang memacu degradasi mikroba yang ditelan tersebut. Pada penelanan, 

pseupodia diperpanjang mengelilingi objek sampai membentuk vakuola fagositik. 

Membran vakuola ini lalu berfusi dengan membran granula lisosom (fusi 

fagolisosom) sehingga terjadi pengeluaran kandungan granula yang lalu akan 

masuk ke fagolisosom (degranulasi fagolisosom). Lalu langkah terakhir adalah 

pembunuhan dan degradasi patogen. Fagositosis tadi merangsang pembakaran 

oksidatif tiba-tiba yang ditandai dengan peningkatan konsumsi tiba-tiba, 

katabolisme glikogen, peningkatan oksidasi glukosa, dan produksi metabolit 

oksigen reaktif. Hidrogen peroksida yang dihasilkan dari metabolit reaktif tadi, 

dengan adanya halide seperti Cl-, akan diubah oleh enzim mieloperoksida dari 

lisosom neutrofil menjadi HOCL (radikal hipoklorat) yang merupakan oksidan dan 

antimikroba kuat. Mikroorganisme yang mati lalu didegradasi oleh kerja hidrolase 

dari lisosom (Cotran dan Mitchell, 2007). 

 Setelah proses-proses inflamasi yang telah dijelaskan diatas, perubahan-

perubahan yang kemudian terjadi pada jaringan yang mengalami inflamasi dapat 

meliputi salah satu dari empat kemungkinan berikut : 

1. Pertama, resolusi atau kesembuhan sempurna dari inflamasi akut akan 

diperoleh jika terjadi netralisasi stimulus yang diikuti dengan restorasi 

daerah inflamasi sampai normal. Keadaan ini biasanya ditemukan jika 

stimulus berlangsung singkat dengan kerusakan jaringan yang sedikit. 

Resolusi ditandai dengan neutralisasi dari berbagai mediator kimiawi, 

kembalinya permeabilitas vaskuler yang normal, berhentinya infiltrasi 
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leukosit, kematian neutrofil secara apoptosis dan diakhiri dengan hilangnya 

cairan dan protein darah, edem, leukosit, partikel asing dan jaringan 

nekrosis di daerrah inflamasi (De Jong, 2004). 

2. Kedua, pembentukan abses bisa mengikuti suatu inflamasi khususnya 

akibat infeksi organisme piogenik (De Jong, 2004). 

3. Ketiga, penyembuhan dengan penggantian jaringan ikat (fibrosis) dapat 

terjadi setelah adanya kerusakan jaringan yang berarti, biasanya pada 

jaringan yang tidak bisa beregenerasi atau jika didapati banyaj eksudat. 

Jika eksudat yang banyak tidak mampu direabsorbsi secara sempurna 

akan tumbuh jaringan ikat di daerah eksudat untuk melingkupi daerah 

cedera sehingga terbentuk masa jaringan fibrotik (De Jong, 2004). 

4. Keempat, inflamasi kronis dapat mengikuti inflamasi akut jika respons 

inflamasi tidak mampu meresolusi daerah inflamasi. Hal ini bisa 

disebabkan oleh adanya gangguan menetap terhadap proses 

penyembuhan (De Jong, 2004). 

 

2.4.3 Mediator Inflamasi 

Respon inflamasi melibatkan perubahan reaksi vascular dan seluler yang 

dimediasi oleh beberapa medoator-mediator kimia turunan dari sel dan protein 

plasma. Beberapa contoh mediator kimia meliputi vasoaktif amin (histamine, 

serotinin), asam arachinodat (prostaglandin,leukotrien) dan sitokin-sitokin (tumor 

necrosis faktor dan interleukin) (Howard, 2006). Pada fase inflamasi akut 

dikeluarkan banyak mediator-mediator inflamasi. Ada 2 jenis mediator yaitu 

mediator local yang disintesis secara lokal oleh sel di tempat inflamasi, dan 

mediator sistemik yang bisa bersirkulasi di dalam plasma dan disintesis oleh hati 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. Mediator di dalam plasma seperti komplemen, 

kinin, dan faktor koagulasi, beredar dalam darah sebagai precursor inaktif, 

sedangkan mediator yang berasal dari sel umumnya akan disimpan dalam granula 

intrasel dan disekresi saat aktivasi (misal : histamine dalam sel mast) atau 

disintesis secara de novo sebagai respon terhadap rangsang (misal: 

prostagalandin) (Cotran dan Mitchell, 2007 dalam P, Ayu 2012). Mediator-mediator 

kimia berikatan secara spesifik dengan target sel dan dapat meningkatkan 

permeabilitas vascular dan kemotaksis neutrofil, menstimulasi kontraksi otot halus, 

merangsang aktivitas enzimatik, menginduksi nyeri atau menginduksi kerusakan 

oksidatif (Gurenlian,2006 dalam P, Ayu 2012).  
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Gambar 2.4 Sumber-sumber Mediator Inflamasi (Adnan, 2011) 
 
 Salah satu mediator yang banyak berperan pada proses inflamasi adalah 

prostaglandin yang berasal dari metabolisme adam arakhidonat. Selain 

prostaglansin, pada metabolisme asam arakhidonat dihasilkan juga produk 

leukotrien. Baik prodtaglandin maupun leukotrien bertanggung jawab terhadap 

sebagian besar gejala-gejala peradangan. Prostaglandin menyebabkan dilatasi 

pembuluh darah dan meningatkan efek histamine dan bradikinin. Leukotrien 

menstimulasi migrasi dari leukosit ke jaringan (Eales, 2003). 

 Di dalam otak, prostaglandin dibentuk sebagai reaksi terhadap pirogen-

pirogen yang berasal dari bakteri (infeksi). Prostaglandin ini menstimulir pusat 

regulasi kalor di hipotalamus dan merangsang terjadinya demam. Leukotrien 

memperbesar mobilitas dan fungsi leukosit sehingga mereka tertarik oleh zat-zat 

khemotatik yang dalam jumlah besar menginvasi daerah peradangan dan 

mengakibatkan banyak gejala radang (Tjay dan Rahardja, 2002 dalam P, Ayu 

2012). 

Berbagai kinin, neuropeptida, dan histamin yang juga dikeluarkan di tempat 

cedera ringan sebagaimana juga komponen-komponen komplemen, cytokine, dan 

produk-produk lain dari leukosit dan plateket. Rangsangan dari selaput neutrofil 
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menghasilkan radikal-radikal bebas yang berasal dari anion superoksida dibentuk 

melalui reduksi dari oksigen molekuler, yang bisa merangsang produksi molekul-

molekul reaktif lainnya seperti halnya hydrogenperoksida dan radikal hidroksil. 

Interaksi dari bahan-bahan ini dengan asam arachidonat menghasilkan 

pembentukan substansi-substansi kemotaksis, selanjutnya secara 

berkesinambungan meneruskan proses inflamasi (Katzung, 2002) 

 Bahan-bahan yang dilepaskan oleh jaringan yang rusak dapat 

mengaktifkan sel-sel mast. Degranulasi dari sel-sel mast menyebabkan pelepasan 

vasoaktif amin seperti histamine. Selain sel-sel mast, basophil dan platelet juga 

menghasilkan histamine dan serotonin (5-hidroksitriptamine) yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler. Salah satu mediator yang juga 

dilepaskan adalah bradikinin. Saat luka jaringan terjadi, enzim-enzim dilepaskan, 

pembuluh darah terekspos dengan enzim-enzim tersebut menyebabkan aktifasi 

faktor Hageman (Faktor XII) yang merupakan faktor pembekuan darah. Faktor ini 

diaktifkan oleh faktor XI dan kalikrein dari sistem kinin. Sistem kinin menghasilkan 

bradikinin yang menyebabkan nyeri, vasodilatasim dan peningkatan permeabilitas 

kapiler (Eales, 2003). 

 

2.4.4 Mekanisme Obat Anti Inflamasi 

Rasa nyeri yang ditimbulkan oleh inflamasi dapat dihilangkan dengan 

penggunaan obat anti inflamasi yang bersifat AINS (Anti Inflamasi Non Steroid). 

Obat AINS merupakan obat yang terbuat dari bahan aktif, secara farmakologi tidak 

homogen dan bekerja untuk menghambat prostagladin serta dimanfaatkan untuk 

pengobatan nyeri akut dan kronik (Raddle dan Macleod, 1998 dalam Fajriani 

2008). Pengobatan menggunakan obat AINS memiliki dua tujuan yaitu untuk 

meringankan rasa nyeri yang merupakan gejala awal terjadinya inflmasi dan untuk 

memperlambat dan membatasi kerusakan jaringan akibat inflamasi tersebut (Furst 

dan Munster, 2002). 

Obat AINS dikelompokan berdasarkan sifat dan sturktur kimianya, tingkat 

keasaman, ketersediaan awalnya dan berdasarkan selektifitas hambatannya pada 

penemuan dua bentuk enzim COX-1 (constitutive cyclooxygenase-1) dan COX-2 

(inducible cylooxygenase-2) yaitu enzim  yang berperan dalam pembentukan 

asam arakidonat yang menjadi mediator prostagladin (Goodman dan Gilman, 1990 

; Lelo, 2005 dalam Fajriani 2008). Sifat kimia dan strukur obat AINS menentukan 

distribusinya didalam tubuh hal ini akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda 
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pada setiap jenis karena setiap obat AINS memiliki perbedaan struktur kimia. 

Secara umum obat AINS merupakan jenis obat yang bersifat asam lemah dengan 

pka 3-5 dan larut dalam lemak menembus susunan syaraf pusat sehingga mampu 

memberikan efek yang sentral lebih besar. Sifat asam yang dimiliki oleh obat  AINS 

membuatnya lebih banyak ditemukan pada sel –sel yang berdekatan dengan 

suasana asam seperti di lambung, ginjal dan area inflamasi. Mekanisme obat anti 

inflamasi dapat dilihat pada gambar 2.6 

 

 

Gambar 2.5 Mekanisme Obat Antiinflamasi dalam Menghambat Enzim COX 
 
 

Pada area yang mengalami inflamasi akan banyak terdapat  asam 

arakhidonat yang akan disintesa menjadi prostagladin. Obat AINS akan 

menghambat enzim cyclooxygenase (COX) sehingga konversi asam arokhidonat 

menjadi prostagladin terganggu (Vane dan Botting, 1971 dalam Fajriani 2008). 

Enzim COX yang menjadi target dari obat AINS terdapat dalam dua isoform yaitu 

COX-1 dan COX-2 yang berperan dalam reaksi inflamasi. Kedua enzim tersebut 

mengkatalisis reaksi dan menghasilkan produk prostagladin tetapi fungsi 

biologisnya berbeda. COX-1 terdapat pada berbagai jaringan tubuh dan berfungsi 

sebagai pertahanan fisiologi tubuh seperti dalam produksi mukus. Sedangkan 

COX-2 adalah enzim indusibel yang tidak terpantau pada jaringan, terinduksi oleh 

berbagai stimulan inflamasi atau mitogenik, dan berperan penting dalam 
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biosintesis prostagladin yang terlibat dalam reaksi inflamasi dan timbulnya rasa 

nyeri akibat reaksi tersebut (Mansjoer, 2003). 

Salah satu obat AINS yang banyak beredar di masyarakat adalah 

indometasin. Indometasin merupakan obat AINS yang mampu menghambat 

prostagladin yang paling kuat, mampu memberikan efek analgesik yang cukup 

baik dan nyata dan bermanfaat mengurangi kebutuhan analgesia narkotik pada 

pasca bedah (Radde dan Macleod, 1998 dalam Fajriani 2008). Indometasin 

bersifat toksik pada ginjal dan saluran pencernaan sehingga mampu menimbulkan 

kerusakan ginjal.  Indometasin termasuk dalam jenis obat AINS yang tidak selektif 

dalam penghambatan enzim COX-1 dan COX-2 (Fajriani, 2008).  

 

2.5 Osteoartritis 

Osteoartritis (OA) merupakan penyakit radang di area persendian yang 

dapat menimbulkan rasa nyeri, penyakit ini termasuk penyakit degeneratif yang 

banyak ditemukan di masyarkat. Jumlah penderita OA terus meningkat seiring  

bertambahnya usia (Miller dan Clegg, 2011). OA tidak menyebabkan kematian tapi 

mampu menurunkan kualitas hidup baik dalam bidang pekerjaan atau kehidupan 

sehari-hari (Lawrence dkk, 2008). Penyakit OA adalah gangguan sendi dan 

penyebab utama nyeri pada bagian muskuloskeletal kronik serta gangguan 

mobilitas pada populasi usia lanjut (Zhang, dkk, 2008). OA terjadi karena adanya 

penyempitan celah sendi, formasi ostofit, penebalan tulang subkondral (Haq dkk, 

2003). Nyeri yang ditimbulkan oleh OA disebabkan karena adanya perisostenum 

yang tidak terlindungi lagi, mikrofaktur subkondral, iritasi ujung-ujung saraf didalam 

osteofit, spasme otot periartikular, penurunan aliran darah didalam tulang dan 

peningkatan tekanan intraoseus dan sinovitis yang diikuti pelepasan prostagladin, 

leukotrien dan berbagai sitokin (Price dan Wilson 2005). 

 

2.6 Hewan Percobaan 

Terdapat dua jenis pola inflamasi untuk hewan percobaan yaitu akut dan 

kronik inflamasi. Inflamasi akut dianggap sebagai respon pendek pada efek 

inflamasi yang diikuti dengan penyembuhan. Hal ini yang membuat inflamasi akut 

dapat diidentifikasi secara fisik pada erythema (kemerahan) dan edema 

(pembengkakan ada jaringan). Inflamasi kronik merupakan inflamasi yang kuat 

dimana dapat merusak jaringan (Patel, et al. 2012). 
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Pengujian anti inflamasi menggunakan hewan coba dapat dengan 

menginduksi kaki hewan coba menggunakan karagenan, dapat pula 

menggunakan TPA (tetradecanoylphorobol-13acetate) yang diinduksikan pada 

telinga tikus sebagai model penyebab inflamasi akut (Olufunke et al, 2008; 

Zakaria, et al, 2011). Kedua bahan tersebut merupakan penyebab iritasi yang 

mengeluarkan histamine dan bradikinin dan juga sintesis prostaglandins (Saha et 

al.,2011; Patel et al, 2012). 

Pada pengujian inflamasi kronik digunakan cotton pellet dan glass rod 

yang diinduksi granuloma dapat diaplikasikan (Zakaria et al.,2011; Patel et 

al.,2012). Bentuk pada granuloma dikarenakan perkembangan pada sel inflamasi 

seperti makrofak dan neutropil yang digagalkan untuk membuat fase pemecahan 

(Saha et al, 2011). Pada pengujian inflamasi kronik dapat juga menggunakan 

rancangan TPA yang diinduksikan pada telinga tikus sampai 10 hari. Untuk 

mengetahui tingkatan inflamasi yang terjadi dan efek anti inflamasi dapat diukur 

dengan ketebalan, volum atau berat dari edema yang terbentuk. 

 

2.6 Karagenan 

Karagenan adalah senyawa polisakarida sulfat yang diperoleh dari 

tanaman Chondrus cripus. Bentuk karagenan yaitu berupa serbuk putih hingga 

kuning kecoklatan, ada yang berbentuk butiran kasar hingga serbuk halus, tidak 

memiliki bau dan dapat memberikan rasa yang berlendir pada lidah. Karagenan 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu lamba, iota dan kappa karagenan, pembagian 

tersebut berdasarkan kandungan sulfatnya dan potensi karagenan dalam 

pembentukan gel (Rowe dkk, 2009). 

Karagenan dapat menjadi induktor inflamasi karena jenis polisakarida 

sulfat yang bermolekul besar (Corsini dkk, 2005). Karagenan yang digunakan 

sebagai induksi inflamasi adalah karagenan jenis kappa, penggunaan kappa 

karagenan karena lebih mudah diperoleh, dan pembengkakan yang ditimbulkan 

lebih cepat terlihat dibandingkan jenis karagenan lainnya. Keuntungan 

penggunaan karagenan sebagai penginduksi inflamasi yaitu tidak menimbulkan 

bekas, kerusakan jaringan dan memberikan respon yang lebih peka terhadap obat 

antiinflamasi dibandingan dengan penginduksi lainnya. Sebagai penginduksi 

inflamasi karagenan akan melepaskan mediator-mediator inflamasi setelah 

diinduksikan pada hewan coba salah satunya adalah prostagladin (Winter dkk, 

1962).  
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Mekanisme karagenan sebagai pro inflamasi yaitu merangsang lisisnya 

sel mast dan melepaskan mediator-mediator radang yang dapat mengakibatkan 

vasodilatasi sehingga menimbulkan eksudasi dinding kapiler dan migrasi fagosit 

ke daerah radang sehingga terjadi pembengkakan pada daerah tersebut. Pada 

pembentukan edema karagenan akan menginduksi cedera sel dengan 

melepaskan mediator kimia yang mengawali proses terjadinya inflamasi. Edema 

yang terbentuk akan bertahan selama 6 jam dan akan berangsurr-angsur menurun 

selama 24 jam. Edema yang disebabkan oleh injeksi karagenan diperkuat dengan 

dikeluarkannya mediator inflamasi terutama PGE1 dan PGE2 dengan cara 

menurunkan permeabilitas vaskuler. Apabila permeabilitas vaskuler turun maka 

protein-protein plasma dapat menuju ke jaringan yang luka sehingga terjadi edema 

(Corsini dkk, 2005). 
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III METODELOGI PENELITIAN 

 

3. 1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Pangan dan 

Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium 

Farmokognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya 

dan Laboratorium Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah 

Mada Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2014 hingga Juni 

2014. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Ceker ayam 

yang diperoleh dari Pasar Besar Kota Malang pada bulan Januari – Juni 2014. 

Reagen yang digunakan pada penelitian ini adalah akuades pH 7, bubuk 

ammonium karbonat di peroleh dari toko kimia Makmur Sejati dan Panadia. 

Karagenan diperoleh dari laboratorium Biokimia dan Nutrisi Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang. Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus) jenis wistar jantan dengan berat 125 - 150 gram usia 3 bulan. Hewan 

coba tersebut diperoleh dari Laboratorium Farmakologi dan Terapi Fakultas 

Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Bahan analisa yang digunakan adalah Asam sulfat pekat p.a, Tablet 

Kjedahl, NaOH teknis, Asam Borak teknis, HCL 10%, indikator metil red dan PP. 

Bahan tersebut diperoleh dari toko kimia Makmur Sejati Kota Malang. 

 

3.2.2 Alat 

1. Alat yang digunakan pada ekstraksi ceker ayam adalah timbangan analitik, 

pengering kabinet, kompor, panci presto, blender kering, shaker, ayakan, 

glassware, kain saring halus, dan freeze dryer. 

2. Alat yang digunakan untuk analisa protein adalah desikator merk Buchi, 

desilator merk Buchi, labu kjedhal merk buchi, erlenmeyer, dan buret. Alat 

yang digunakan untuk analisa kadar abu adalah cawan porselin, timbangan 
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(merk Denver Instrumen), oven listrik (merk WTC Binder), tanur listrik 

(merk Thermolyne) 

3. Alat untuk pemeliharaan tikus adalah Bak plastik berukuran 45 cm x 35,5 

cm x 14,5 cm, kandang tikus dari kawat berukuran 36,5 cm x 28 cm x 15,5 

cm, botol air, timbangan tikus, serta sonde. 

4. Alat yang digunakan untuk pengujian aktivitas anti inflamasi hewan coba 

adalah penggaris dan plethysmometer. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Penelitian Tahap 1 (Ekstraksi Glukosamin dari Ceker Ayam) 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan faktor lama ekstraksi terhadap hasil ekstraksi. Lama 

ekstraksi yang digunakan adalah 3 level  dan perbandingan bahan dengan pelarut 

digunakan 2 level, sehingga diperoleh 6 kali percobaan dan diulang 4 kali dan total 

diperoleh 24 kali percobaan. Pengelompokan percobaan ini berdasarkan ulangan. 

Level waktu yang digunakan adalah sebagai berikut : 

L1 : maserasi 6 jam   P1 : 1:4 (Bahan :Pelarut) 

L2 : maserasi 12 jam   P2 : 1:6 (Bahan : Pelarut) 

L3 : maserasi 24 jam 

 

3.3.2 Penelitian Tahap 2 (Pengujian Anti Inflamasi Ekstrak Glukosamin dari 

Ceker Ayam secara in vivo) 

Hasil ekstraksi glukosamin dari ceker ayam dengan perlakuan terbaik 

selanjutnya akan diuji lebih lanjut dengan metode in vivo untuk mengetahui 

potensinya sebagai agen anti inflamasi. Pada pengujian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan kelompok tikus berdasarkan dosis yang 

digunakan menjadi 5 (P), yaitu : 

P1 : Kontrol Positif 

P2 : Kontrol Positif dengan pemberian indometasin 10mg/Kg BB 

P3 : Kelompok Uji dengan dosis ekstrak 25mg/Kg BB 

P4 : Kelompok Uji dengan dosis ekstrak 50mg/Kg BB 

P5 : Kelompok Uji dengan dosis ekstrak 100mg/Kg BB 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 
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3.4.1 Proses Pembuatan Bubuk dari Ceker Ayam 

1. Sortasi dan Pressure Cooker 

Ceker ayam dibersihkan dari kuku, kulit terluarnya dan kotoran-kotaran 

yang menempel pada bagian ceker agar diperoleh bahan baku yang bersih 

dan baik. Ceker kemudian di masak dengan metode pressure cooker agar 

tulang utama ceker dapat dilepas dan diperoleh bagian tulang rawan ceker 

saja. Pemasakan menggunakan tekanan tinggu selama 1 jam karena 

berfungsi untuk meminimalisir adanya kerusakan komponen senyawa 

bioaktif pada ceker. 

2. Penggilingan basah 

Penggilingan pada ceker yang masih semi basah dengan meggunakan 

blender kering bertujuan untuk memperluas luas pemukaan dan 

keseragaman bahan ceker agar mempercepat proses pengeringan. 

3. Pengeringan 

Penggeringan ini menggunakan suhu 65°C selama 12 jam bertujuan untuk 

menghilangkan kadar air yang terkandung pada ceker. Pengurangan kadar 

air bertujuan agar pada saat pengekstrakan diperoleh glukosamin yang 

terlarut. 

4. Penggilingan kering dan Pengayakan 

Penggingan kering menggunakan blender kering agar diperoleh bubuk 

ceker yang seragam dan bertekstur halus. Untuk menyamakan ukuran 

bubuk maka akan dilakukan proses pengayakan untuk mensortasi bubuk 

yang tidak berukuran sama. Selain itu ukuran bubuk yang sama dapat 

mengoptimalkan proses ekstraksi. 

 

3.4.2 Proses Ekstraksi Glukosamin dari Bubuk Ceker Ayam 

1. Pelarutan dengan Pelarut 

Bubuk ceker ayam dilarutkan dengan pelarut ammonium carbonat 2M 

(NH4CO3) (1:4 ; 1:6) dengan menggunakan metode maserasi. Pelarut akan 

merendam seluruh bubuk ekstrak sehingga dapat mengekstrak senyawa 

bioaktif pada bahan secara optimal. 

2. Pengadukan 

Pengadukan dengan menggunakan shaker yang dibagi menjadi tiga 

kelompok sesuai dengan lama maserasi yaitu 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. 

Pengadukan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelarut dalam 
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mengekstrak senyawa bioaktif didalamnya menggunakan kecepatan 

100rpm. 

3. Penyaringan 

Sampel dipisahkan antara filtrat dan endapannya dengan menggunakan 

kain saring. Hal ini digunakan untuk memisahkan pelarut dan senyawa 

bioaktifnya. Hasil penyaringan akan di sentrifuse dengan kecepatan 5000 

rpm selama 20 menit, dan diambil supernatannya. 

4. Pengeringan 

Filtrat dan endapan yang diperoleh dari hasil ekstraksi dikeringkan dengan 

menggunakan freeze dryer. Pengeringan menggunakan freeze dryer 

bertujuan untuk menghilangkan pelarut yang masih menempel pada 

supernatant dan agar hasil ekstrak yang diperoleh dalam bentuk bubuk. 

 

3.4.3 Analisa Ekstrak Glukosamin 

Pada penelitian ini pengamatan dan analisa dilakukan pada ekstrak 

glukosamin dari ceker ayam dapat dilihat pada Lampiran 1. Parameter yang 

diamati yaitu analisa awal pada bubuk ceker ayam dan ekstrak glukosamin dari 

ceker ayam yaitu : 

1. Analisa Proteim (AOAC,1995) 

2. Analisa Kadar Abu (AOAC, 1995) 

3. Analisa Glukosamin secara kualitatif dan kuantitatif(Musfiroh, dkk. 

2009) 

 

3.4.4 Pengujian Pada Hewan Coba (in vivo) 

Tahap ini meliputi proses adaptasi selama 1 minggu. Pemberian pakan 

pada tikus dilakukan secara ad libitum dan pada setiap minggu diukur berat tikus. 

Pada minggu selanjutnya tikus diinduksi larutan karagenan 2% dengan dosis 0,2 

mL pada telapak kaki tikus agar menyebabkan edema maksimal yang diukur 

dengan alat plethysmometer (Musfiroh, dkk, 2009). Setelah terbentuknya edema 

maka akan diberikan ekstrak glukosamin sesuai perlakuan. Aktivitas anti inflamasi 

diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

%radang = V1 – V0     ×100% 

       V0 

Dimana : 

V1 : Volume edema pada waktu t 
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V0 : Volume kaki tikus sebelum diinduksi karagenan 

% inhibisi radang = % radang kontrol - %radang uji 

    %radang kontrol 

Nilai dari presentasi inhibisi radang menunjukan kemampuan anti inflamasi ekstrak 

glukosamin. 

   

3.4.4.1 Populasi dan Sampel Hewan Coba 

Penentuan jumlah ulangan mengikuti rumus penentuan replikasi yang 

dilakukan oleh Daniel (2005) yaitu dihitung berdasarkan rumus : 

n =Z2 . σ2 

       d2 

Keterangan :  

n : jumlah sampel 

σ : standart deviasi sampel 

d : kesalahan yang masih dapat ditoleransi, diasumsikan d = σ 

Z : konstanta pada tingkat kesalahan tertentu, jika α = 0,05 maka Z = 1,96 

 

Perhitungan 

n = Z2 . σ2   dengan diasumsikan d = σ, maka n = Z2 

      d2 

  = (1,94)2 

  = 4 

Pada perhitungan tersebut dapat diasumsikan bahwa penggunaan 

hewan coba minimal sebanyak 4 ekor. Penelitian ini digunakan wistar jantan yang 

berusia 3 bulan dengan berat 150 - 200 g yang berusia 3 bulan sebanyak 15 ekor 

setiap 1 kelompok tikus.. 

 

3.4.5.2 Penentuan Besar Dosis Perlakuan 

Perhitungan pemberian dosis dilakukan menurut penelitian Musfiroh, 

dkk (2009) yang menggunakan tulang rawan sirip ikan hiu. Perbandingan ini 

karena tulang rawan ikan hiu memiliki kandungan glukosamin yang diduga 

terdapat pada ceker ayam. Pada penelitian sebelumnya tulang rawan sirip hiu 

mampu menghambat inflamasi dengan dosis 100mg/Kg BB. Jenis agen inflamasi 

yang sama maka digunakan dosis yang sama yaitu 25mg/Kg BB, 50mg/Kg BB, 

dan 100mg/Kg BB dengan kontrol menggunakan indometasin. 
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3.5 Analisa Data Statistik 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis ragam ANOVA 

(Analysis of Varian), hal ini untuk mengetahui data yang diperoleh apakah 

menunjukan adanya perbedaan pada setiap perlakuan yang diberikan pada 

sampel. Hasil uji jika menunjukan adanya perbedaan akan diuji lanjut 

menggunakan uji lanjut DMRT dengan menggunakan selang kepercayaan 5%. 

Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan Indeks Efektivitas.  
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` 

      Disortasi dari tulang utama 

    Di Pressure cooker selama 1 jam 

          Digilingan tahap I (diblender) 

     Dikeringkan dengan oven vacum 65oC ± 12 jam 

   Digilingan tahap II (diblender) 

         Pengayakan 

     

 

 Dilarutkan pada pelarut dapar amonium karbonat (1:2 ; 1:6) 

 

          Diaduk dengan shaker selama 6 : 12; 24 ; 48 jam kec 100rpm 

 
     Disaring 

       

 

          Disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit 

Dikeringkan dengan freeze dryer   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir ekstraksi glukosamin dari ceker ayam dengan pelarut  

larutan NH4CO3 (modifikasi Musfiroh dkk, 2005 dan  Taufani, 2012)

Bubuk ceker ayam  

Ceker Ayam 1000 gram 

Filtrat 

- Analisa kadar protein 

- Analisa kadar abu 

 

Ekstrak kasar 

glukosamin larut air 

Hasil Terbaik 
- Analisa Anti Inflamasi 

Invivo 

- Analisa Kadar Glukosamin 

Tulang Utama 

Endapan 

Endapan 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Hewan Coba
Persiapan bahan, alat dan hewan coba 

15 ekor tikus wistar jantan 

Pemberian pakan secara ad libitum dan adaptasi pada tikus selama 7 hari, serta penimbangan berat badan tikus 

Randomisasi dan pembagian menjadi 5 kelompok 

Pengukuran telapak kaki awal 

Dengan penyuntikan karagenan 2% dengan dosis 0,2 mL ditelapak kaki tikus 

Kelompok 1 
Tikus Sakit 

(Kontrol positif) 

Kelompok 2 
Suspensi 

Indometasin 
10mg/Kg BB 

Kelompok 3 
Uji dosis I 25 

mg/Kg BB 

Kelompok 4 
Uji dosis II 50 

mg/Kg BB 

 

Kelompok 5 
Uji dosis III 100 

mg/Kg BB 

 

Pengukuran Inhibisi radang pada jam ke 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 

Pengambilan foto dan data 

Analisa Data 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kandungan Bubuk Ceker Ayam 

Pada penelitian ini digunakan ceker ayam dari ayam buras atau ayam 

potong yang dapat diperoleh dipasar tradisional dengan usia 2-3 bulan. Proses 

pembuatan bubuk dengan cara pemasakan terlebih dahulu dengan cara 

pemasakan penggunaan pressur cooker agar tidak menggunakan suhu yang 

terlalu tinggi yang dapat merusak kandungan glukosamin didalam ceker ayam 

prinsip pressur cooker yaitu memasak bahan dengan menggunakan tekanan agar 

suhu dibawah 100 ºC. Ceker yang telah dimasak dipisahkan dengan tulang 

utamanya, dimana tulang utama ceker tinggi akan kandungan kalsium yang dapat 

menjadi pengotor. Proses pengeringan dengan menghaluskan ceker yang telah 

dipisahkan dengan tulang utamanya dan dikeringkan pada suhu 65ºC selama 12 

jam. Selama proses pengeringan setiap 6 jam bubuk ceker basah akan dibalik. 

Hasil pengeringan dihaluskan untuk memperoleh bubuk ceker yang lebih halus. 

Kandungan bubuk ceker ayam hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Kandungan Bubuk Ceker Ayam 

Komposisi Bubuk Ceker Ayam 

Protein 47,87% 

Lemak 13,57% 

Kadar Air 4,49% 

Kadar Abu 22,02% 

Glukosamin 14,08% 

 

Hasil pengujian menunjukan bahwa bubuk ceker ayam mengandung 

protein, lemak, kadar air, kadar abu, dan glukosamin. Kandungan protein pada 

bubuk ceker sebesar 42,87% menunjukan bahwa kandungan protein masih tinggi 

tidak banyak yang rusak oleh proses pembuatan bubuk ceker. Protein merupakan 

senyawa bioaktif dalam bahan pangan yang mudah rusak oleh proses pemanasan 

dengan menggunakan suhu tinggi, sehingga dalam penelitian ini suhu yang 

digunakan cukup rendah agar tidak merusak kadar protein yang terkandung 

didalam bahan. Identifikasi kadar protein pada bubuk ceker ayam merupakan 

identifikasi awal untuk mengetahui kadar glukosamin didalam bubuk ceker ayam. 
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Glukosamin adalah senyawa gula amino yang dapat diperoleh dari jaringan tulang 

rawan hewan, glukosamin merupakan senyawa aminomonosakarida yang 

terkonsentrasi pada kartilago yang akan tergabung menjadi ikatan yang panjang 

dan disebut dengan glycosamiglican. Ikatan tersebut akan membentuk ikatan yang 

lebih besar dan disebut proteoglycans (Anonim, 2006 dalam Syafril 2006). 

Proteoglycans adalah senyawa yang menempel pada protein dan mampu menjadi 

modulator pertumbuhan dan differensiasi sel (Iozzo dan Antonio, 2001 dalam 

Riana, 2014).  

Pada analisa kadar air diperoleh sebesar 4,49%, rendahnya jumlah kadar 

air didalam bubuk ceker karena penggunaan lama waktu pengeringan yang cukup 

lama sehingga kadar air yang terkandung didalam bahan berkurang. Winarno 

(2002) menyatakan bahwa penggunaan suhu dan lama waktu pengeringan 

berpengaruh besar dalam menguapkan kadar air yang didalam bahan. Jumlah 

kadar air didalam bubuk ceker jika terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan 

bubuk karena dapat menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme. 

Analisa kadar lemak diperoleh sebesar 13,57%, jumlah yang cukup besar 

ini dipengaruhi oleh pemisahan daging dan tulang pada saat proses pembuatan 

bubuk ceker ayam, dimana semakin banyak daging yang terikut dalam pembuatan 

bubuk ceker ayam maka kadar lemaknya akan semakin tinggi (Hardianto, 2002 

dalam Taufani, 2012). Pemisahan tulang dan daging adalah untuk meminimalisir 

jumlah kalsium yang terikut didalam bubuk ceker yang dapat menjadi pengotor 

didalam proses ekstraksi. Besarnya kadar lemak pada bubuk ceker ini membuat 

bubuk ceker menjadi lebih cepat tengik karena oksidasi lemak. Oksidasi lemak 

dapat terjadi karena asam lemak esensial sensitif terhadap oksigen, suhu, dan 

sinar (Palupi dkk, 2007). Analisa glukosamin pada bubuk ceker ayam diperoleh 

14,08%. Hasil analisa tersebut menunjukan bahwa pada ceker ayam mengandung 

glukosamin yang cukup besar dan dapat berpotensi sebagai agen antiinflamasi. 

 

4.2 Tahap Ekstraksi Bubuk Ceker Ayam 

Bubuk ceker ayam yang diperoleh dilarutkan pada larutan (NH4)2CO3 

dengan pH 8, larutan ini dinilai efektif dalam mengekstrak protein berdasarkan 

pada kelarutan protein dalam air (Musfiroh dkk, 2009). Hasil ekstraksi diambil 

filtratnya dan disentrifuse dengan kecepatan 5000rpm dengan lama waktu 20menit 

serta penggunaan suhu 4ºC. Kecepatan 5000rpm akan memisahkan pengotor 

bubuk tulang yang terikut, penggunaan suhu rendah agar pada saat pemutaran 
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tidak menimbulkan panas yang dapat merusak kandungan senyawa bioaktif yang 

berbasis protein.  

Pada penelitian ini ekstraksi digunakan 2 faktor yaitu pengaruh dari 

perbandingan jumlah pelarut dan bahan ekstraksi dan lama waktu maserasi.  Pada 

proses ekstraksi suatu senyawa bioaktif kedua faktor tersebut sangat berpengaruh 

terhadap hasil ekstraksi karena jumlah pelarut yang ditambahkan untuk merendam 

bubuk ceker, mengakibatkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel 

pada bubuk ceker ayam karena adanya perbedaan tekanan antara didalam dan 

diluar sel. Senyawa bioaktif akan terikut didalam pelarut, jumlah terikutnya 

senyawa bioaktif pada pelarut dipengaruhi oleh lama waktu maserasi (Sudjadi, 

1986). Hasil ekstraksi akan dianalisa kandungan protein dan kadar abunya untuk 

mengetahui apakah ada senyawa glukosamin yang terikut pada proses eksrtraksi.  

 
4.2.1 Analisa Protein Ekstrak Ceker Ayam 

Analisa protein pada hasil ekstrak bubuk ceker ayam menggunakan 

metode kjedahl. Analisa protein dilakukan pada semua perlakuan dan ulangan 

untuk mengetahui perlakuan mana yang memiliki kandungan protein tinggi setelah 

diekstrak menggunakan pelarut amonium karbonat. Data hasil ekstraksi dapat 

dilihat pada gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1. Grafik Rerata Kadar Protein Ekstrak Bubuk Ceker Ayam 
Keterangan : 
1:4 = Perbandingan Bahan dan Pelarut 
1:6 = Perbandingan Bahan dan Pelarut 
Setiap data merupakan rerata dari 4 ulangan 
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Berdasarkan hasil analisis rerata kadar protein ekstrak bubuk ceker ayam 

terdapat perbedaan kadar protein dari masing-masing perlakuan yang berbeda. 

Pada perlakuan 6 jam dengan perbandingan pelarut 1:4 diperoleh kadar protein 

sebesar 8,98%, sedangkan pada perlakuan 6 jam dengan perbandingan pelarut 

1:6 diperoleh kadar protein sebesar 6,34%. Pada perlakuan 12 jam dengan 

perbandingan bahan dengan pelarut 1:4 diperoleh kadar protein sebesar 9,35%, 

untuk perlakuan 12 jam dengan perbandingan bahan dengan pelarut 1:6 diperoleh 

kadar protein sebesar 4,95%. Pada perlakuan 1:4 dengan lama waktu 24 jam 

diperoleh kadar protein sebesar 8,03%, pada perbandingan bahan dan pelarut 

dengan lama waktu 24 jam diperoleh kadar proteinnya sebesar 6,01%. 

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa perlakuan perbandingan jumlah 

bubuk ceker ayam dan pelarut memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) pada 

ekstrak kasar ceker ayam, tetapi perbandingan jumlah pelarut dan lama maserasi 

tersebut tidak menunjukan adanya interkasi. Hasil uji BNT perlakuan perbandingan 

jumlah bubuk ceker ayam dan pelarut terhadap jumlah kadar protein pada ekstrak 

kasar ceker ayam dapat dilihat pada Tabel  4.2. Pada faktor perlakuan lama 

maserasi tidak dilakukan uji lanjut karena menunjukkan tidak adanya beda nyata 

antar waktu perlakuan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena perbedaan waktu yang 

digunakan tidak terlalu berbeda jauh. Menurut Darma (1991) lama waktu ekstraksi 

mampu memberikan waktu yang optimal dalam proses ekstraksi tetapi jika terlalu 

lama larutan akan mudah jenuh sehingga tidak mampu mengekstrak.  

 

Tabel 4.2 Rerata Kadar Protein Ekstrak Ceker Ayam Akibat Perlakuan 
Perbandingan Jumlah Bubuk dan Pelarut 

Perbandingan Bubuk Ceker 

denga Pelarut (NH4)2CO3 
Kadar Protein (%) BNT (5%) 

P2 (1:6) 

P1 (1:4) 

8,75 a 

13,21 b 
2,23 

Keterangan :1. Setiap data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
2. Angka yang didampingi huruf yang tidak sama menunjukkan berbeda 
nyata (α = 0,05) 

 

Pada hasil tersebut ditunjukkan bahwa penambahan pelarut (NH4)2CO3 

semakin banyak tidak menunjukan semakin efektif melarutkan protein yang 

terkandung didalam bubuk ceker ayam. Hal ini disebabkan dalam proses ekstraksi 

dibutuhkan jumlah pelarut yang optimal dalam berpenetrasi kedalam bubuk ceker 

sehingga protein akan mampu berikatan dengan pelarut (NH4)2CO3 dimana pelarut 

ini dinilai efektif dalam melarutkan protein karena tingkat polaritas protein didalam 
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air (Musfiroh dkk, 2009). Protein yang tidak terekstrak kemungkinan masih 

tertinggal didalam endapan bubuk ceker. Selain itu pada penambahan pelarut 

yang lebih banyak membuat kondisi protein yang terkandung dalam bubuk ceker 

ayam lebih sulit untuk berdifusi. Selain itu ikatan N pada protein akan menarik atom 

bermuatan positif pada pelarut dan saling berikatan, dan molekul tersebut akan 

saling berikatan (Damodaran dan Kinsella, 1982 dalam Triyono, 2010 ). Jika 

jumlah pelarut semakin banyak, dimungkinkan tidak semua pelarut optimal 

berikatan pada gugus N sehingga pada hasil penyaringan lebih banyak diperoleh 

pelarut yang tidak berikatan. Selain itu tidak mudahnya protein terekstrak oleh 

pelarut dapat dikarenakan adanya proses denaturasi (Winarno, 2000). Sebelum 

proses ekstraksi bubuk ceker ayam telah mengalami proses pemanasan, pada 

proses pemanasan tersebut diketahui mampu menurunkan kemampuan protein 

dalam menyerap pelarut yang ditambahkan. Proses pemanasan mempengaruhi 

struktur protein sehingga protein lebih banyak mengendap dan sulit untuk 

diekstrak. Hal tersebut yang membuat kadar protein hasil ekstrak lebih rendah dari 

protein awal. Selain itu hal ini terjadi karena adanya proses salting out pada saat 

proses ekstraksi. Penggunaan konsentrasi pelarut yang tinggi membuat protein 

mengendap dari larutan atau berikatan dengan kolom hidrofobik. Terjadi 

persaingan antara protein dan ion garam untuk berikatan dengan air, dan ion 

garam yang memiliki densitas muatan yang lebih besar akan lebih banyak 

mengikat air, sehingga protein akan lebih banyak terdapat pada endapan.  

 

4.2.2 Analisa Kadar Abu Ekstrak Ceker Ayam 

Analisa kadar abu pada hasil ekstrak kasar ceker ayam untuk mengetahui 

berapa banyak jumlah bahan non-organik yang ikut terekstrak. Kadar abu 

merupakan campuran dari beberapa komponen non mineral seperti kalsium. Pada 

bubuk ceker tulang pada jari-jari ceker terikut dalam pembuatan bubuk ceker. 

Sebagai agen antiinflamasi keberadaan kalsium diharapkan dapat diminimalisir.  

Jumlah kadar abu rata-rata pada hasil ekstrak kasar ceker ayam diperoleh 0,11% 

- 0,36%. Pengaruh perbandingan bahan dan pelarut dengan lama waktu maserasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Rerata Kadar Abu Ekstrak Ceker Ayam 

Keterangan : 
1:4 = Perbandingan Bahan dan Pelarut 
1:6 = Perbandingan Bahan dan Pelarut 
Setiap data merupakan rerata dari 4 ulangan 

 

Data diatas menunjukkan bahwa kadar abu semakin tinggi jumlahnya 

dalam ekstrak kasar ceker ayam dengan penggunaan jumlah pelarut yang lebih 

sedikit yaitu 1:4. Hal ini dapat disebabkan pada proses penyaringan endapan 

bubuk ceker dapat terikut karena kondisi cairan lebih kental dibandingkan 

penggunaan pelarut 1:6. Pada pengujian ini diperoleh kadar abu paling tinggi pada 

lama waktu maserasi 24 jam dengan perbandingan 1:4 dengan kadar abu sebesar 

0,36%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

perbandingan bahan dan pelarut menunjukkan adanya pengaruh nyata (α = 0,05) 

pada kadar abu ekstrak kasar ceker ayam, tetapi faktor lama maserasi dan 

perbandingan jumlah pelarut tidak menunjukan adanya interaksi. Penggunaan 

perbandingan bubuk ceker dengan pelarut menunjukkan adanya perbedaan 

nyata. Hasil pengujian BNT pada perlakuan perbandingan bubuk ceker dengan 

pelarut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Rerata Kadar Abu Ekstrak Ceker Ayam Akibat Perlakuan Perbandingan 
Jumlah Bubuk dan Pelarut 

Perbandingan Bubuk Ceker 

denga Pelarut (NH4)2CO3 
Kadar Abu (%) BNT (5%) 

P2 (1:6) 

P1 (1:4) 

0,29 a 

0,47 b 
0,19 

Keterangan :1. Setiap data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
2. Angka yang didampingi huruf yang tidak sama menunjukkan berbeda 
nyata (α = 0,05) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin sedikit jumlah 

pelarut yang ditambahkan maka kadar abu akan semakin tinggi. Jumlah kadar abu 

yang ikut didalam ekstrak kasar ayam masih tergolong rendah, sehingga tidak 

perlu dilakukan proses dimineralisasi yaitu proses penghilangan kadar abu pada 

bahan. Pada umumnya glukosamin akan lebih efektif didalam tubuh jika bebas dari 

komponen anorganik (Erika et al, 2005 dalam Afridiana, 2011). 

 

4.3 Penetuan Perlakuan Terbaik Ekstrak Ceker Ayam 

Penentuan perlakuan terbaik diperoleh berdasarkan metode Multilple 

Attribute (Zeleny, 1982). Berdasarkan hasil perhitungan nilai ekstrak kasar ceker 

ayam berdasarkan kadar protein dan kadar abu diperoleh peroleh perlakuan 

terbaik pada perlakuan 24 jam dengan perbandingan bubuk ceker ayam dengan 

pelarut (NH4)2CO3 1:4. Perlakuan terbaik tersebut akan dilakukan pengujian lanjut 

yaitu pengujian antiinflamasi secara in vivo dan analisa glukosamin. Pada 

perlakuan tersebut diperoleh kadar protein sebesar 8,08% dan kadar abu sebesar 

0,36%. Sebelum dilakukan uji aktivitas antiinflamasi sampel dikeringkan 

menggunakan freezedryer, rendemen yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 

 
Tabel 4.4 Rendemen Ekstraksi Kering Ceker Ayam Perlakuan Lama Ekstraksi 24 

Jam Perbandingan Bubuk Ceker dengan Larutan (NH4)2CO3 1:4 

Bubuk Ceker Ekstrak Kering Rendemen % 

100,0997 gram 11,9516 gram 11,9397 

 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa freeze dryer mampu 

mengurangi kadar air pada bahan sebesar 88,06%. Pengeringan menggunakan 

freeze dryer mampu menghindari kerusakkan senyawa bioaktif didalam ekstrak 

kasar ceker ayam. Hal ini disebabkan freeze dryer menggunakan menggunakan 
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suhu rendah, pengeringan ini menggunakan 2 tahapan yaitu kristalisasi dan 

sublimasi. Pada proses kristalisasi semua kadar air pada bahan akan dibekukan, 

setelah semua bahan kering akan mengalami proses sublimasi. Untuk 

menghilangkan kadar air yang terikat karena proses sublimasi dilakukan 

pengeringan dalam kondisi vakum sehingga diperoleh bahan dalam kondisi kering 

mencapai 90% (Anonim, 2014). Dari hasil freeze dryer diperoleh kadar glukosamin 

dari ekstrak ceker ayam diperoleh sebanyak 66,93mg/100g. 

 

4.4 Uji Aktivitas Antiinflamasi Secara In vivo 

Penelitian ini tikus dibagi menjadi 3 kelompok kontrol dan 3 kelompok 

perlakuan. Kelompok kontrol negatif yaitu tikus negatif atau normal tikus hanya 

diberi perlakuan normal, tikus kontrol positif yaitu tikus sakit dengan dikondisikan 

mengalami inflamasi yang diberi perlakuan induksi karagenan 0,2% sebanyak 2ml 

pada telapak kaki. Pembengkakan pada telapak kaki tikus merupakan 

pengkondisian inflamasi jenis ostearthritis suatu radang yang menyerang 

persendian. Kontrol obat yaitu tikus yang dikondisikan mengalami inflamasi 

diinduksi karagenan 0,2% sebanyak 2ml pada telapak kaki setelah 1jam induksi 

karagenan tikus didiagnosa mengalami inflamasi dengan ditandai adanya 

pembengkakan dan warna kemerahan di area yang diinduksi karagenan kemudian 

tikus diberi perlakuan obat antiinflamasi yaitu indometasin sebanyak 10mg/KgBB. 

Kelompok perlakuan dibagi menjadi 3 yaitu dosis ekstrak kasar ceker ayam 

sebanyak 25mg/KgBB, 50mb/KgBB dan 100mg/KgBB. Ekstrak diberikan secara 

intraperitoneal (langsung ke dalam rongga perut). Tikus akan diberi ekstrak setelah 

1 Jam didiagnosa mengalami inflamasi dengan ditunjukkan adanya 

pembengkakan  dan warna kemerahan pada area pembengkakan setelah 

diinduksi karagenan 0,2% sebanyak 2 ml. Tikus yang mengalami inflamasi 

aktivitas fisiknya menurun dikarenakan pembengkakan yang terbentuk sehingga 

setelah 1 jam diinduksi karagenan tikus lebih banyak diam dan jika berpindah 

tempat kaki tikus yang diinduksi karagenan tidak digunakan berjalan. Diagnosa 

tikus telah mengalami inflamasi sesuai pernyataan Price dan Wilson (2005) 

dengan ditunjukan adanya rubor (kemerahan), tumor (pembengkakan), kalor 

(panas yang berlebihan pada area pembengkakan), dolor (rasa nyeri pada area 

pembengkakan), dan functiolaesa (gangguan fungsi atau hilangnya fungsi jaringan 

yang mengalami inflamasi). Kegagalan fungsi jaringan ini karena adanya sirkulasi 
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abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat karena adanya 

pelepasan mediator kimia. 

Karagenan mampu membuat inflamasi karena karagenan merupakan 

polisakarida sulfat dengan molekul besar yang mampu menimbulkan jejas jaringan 

atau inflamasi apabila diinduksikan pada tikus. Jejas jaringan tersebut mampu 

menimbulkan gangguan pada membran sel yang memicu  asam arakidonat 

mengeluarkan mediator-mediator inflamasi seperti prostagladin dan leukotrien. 

Leukotrien dikeluarkan dari jalur lypoxygenase dan prostagladin dikeluarkan dari 

jalur cyclooxygenase (COX). Selain itu trauma jaringan juga memicu mediator-

mediator pro-inflamasi seperti IL-1, TNFα dan NO. Mediator-mediator tersebut 

mampu menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler yang selanjutnya 

membuat keluarnya cairan pembuluh darah ke jaringan interstitial, dan akhirnya 

menyebabkan peningkatan cairan ekstravaskuler yang disebut dengan edema 

(Cotran dan Mitchell, 2007 dalam P, Ayu 2012 ).  

Pengukuran persentase edema yang terbentuk diukur setiap jamnya untuk 

mengetahui efektivitas ekstrak dalam menurunkan edema. Presentase edema 

diperoleh dari perubahan volume edema yang terbentuk setiap jam, pengamatan 

dilakukan sebelum diinduksi karagenan sampai jam ke 5 setelah diinduksi 

karagenan. Rerata perubahan presentase edema pada kaki tikus dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Rerata Perubahan Presentase Edema 

Ja
m 
ke- 

Kontrol 
Positif (%) 

Perlakuan 

Indometasin 
10mg/KgBB 

(%) 

Ekstrak Ceker Ayam Kasar 

25mg/KgBB 
(%) 

50mg/KgBB 
(%) 

100mg/KgBB 
(%) 

1 37,00±8,80 48,03±13,09 44,59±6,47 92,45±2,07 41,57±7,73 

2 43,76±10,87 41,21±6,29 39,87±3,90 90,64±4,57 38,36±7,58 

3 42,61±10,29 29,40±2,57 15,33±4,63 81,41±4,05 27,81±8,49 

4 36,27±13,10 22,54±8,41 17,80±6,04 45,30±9,63 7,58±3,94 

5 27,30±7,59 15,56±8,21 13,37±11,98 14,13±10,27 5,09±3,31 

Keterangan : 
Nilai diatas menunjukka nilai rata-rata presentase edema ± standart deviasi 
*Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Pada tabel 4.5 diketahui terjadi kenaikan presentase edema pada setiap 

waktu pengamatan pada kontrol positif. Pada kelompok kontrol obat menggunakan 

indometasin terdapat penurunan presentase edema pada jam kedua dimana dapat 

dilihat pada jam ke 1 persen edema yang terbentuk sebesar 48,03% kemudian 
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pada jam ke 2 turun menjadi 41,21%, dan terus menurun sampai jam ke 5 secara 

bertahap yaitu 29,40%, 22,54% dan 15,56%. Pada kelompok ekstrak kasar ayam 

dosis 25mg/KgBB presentase edema mengalami penurunan pada jam kedua 

secara signifikan. Dapat dilihat pada jam ke 1 44,59%, kemudian turun pada jam 

2 menjadi 39,87%, jam ke 3 turun 15,33%, jam ke 4 terjadi kenaikan sebesar 

17,80% dan pada jam ke 5 edema kembali turun menjadi 13,37% . Dosis ekstrak 

50mg/KgBB diketahui baru mampu menurunkan presentase edema secara 

signifikan pada jam ke 5 setelah tikus di berikan perlakuan ekstrak. Besar 

penurunannya yaitu pada jam ke 1 edema terbentuk sebesar 92,45%, kemudian 

turun menjadi 90,64%, pada jam ke 3 penurunan masih rendah yaitu 81,41%. 

Penurunan terjadi cukup besar pada jam ke 4 yaitu menjadi 45,30%, dan pada jam 

ke 5 menjadi 13,37%.  Pada dosis 100mg/KgBB diketahui mampu menurunkan 

presentase edema pada jam ke 2 secara signifikan. Pada jam  ke 1 edema yang 

terbentuk sebesar 41,57%, pada jam ke 2 penurunan edema menjadi 38,36%, 

pada jam ke 3 besar edema menjadi 27,81%. Pada jam ke 4 penurunan edema 

cukup besar yaitu menjadi 7,58% dan pada jam ke 5 menjadi 5,09%. Perbandingan 

presentase edema dan inhibisi edema dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 

4.4. 

 

 

Gambar 4.3 Presentase Edema yang Terbentuk Setiap Jamnya 
Keterangan : 
KP : Kontrol Positif 
KO : Kontrol Indometasin 10mg/KgBB 
25mg : Dosis ekstrak 25mg/KgBB 
50mg : Dosis ekstrak 50mg/KgBB 
100mg : Dosis ekstrak 100mg/KgBB 
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Gambar 4.4 Inhibisi Edema Setiap Jam 
Keterangan : 
KO : Kontrol Indometasin 10mg/KgBB 
25mg : Dosis ekstrak 25mg/KgBB 
50mg : Dosis ekstrak 50mg/KgBB 
100mg : Dosis ekstrak 100mg/KgBB 

 
Data diatas menunjukan bahwa setiap perlakuan terjadi penurunan. Data 

tersebut dilakukan uji anova dan diperoleh setiap perlakuan terjadi beda nyata dan 

dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT, hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Uji Lanjut DMRT Edema yang Terbentuk 

Dosis 1 Jam 
(%) 

2 Jam 
(%) 

3 Jam 
(%) 

4 Jam 
(%) 

5 Jam 
(%) 

25 mg/KgBB 44,6c 39,87c 15,33ab 17,8ab 13,27ab 

50mg/KgBB 92,45d 90,64d 81,41d 45,3c 14,13ab 

100mg/KgBB 41,58c 38,36c 27,81bc 7,59 a 5,1a 

Keterangan : 
*Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas dapat dilihat analisa rerata edema 

mengalami penurunan pada jam ke 4. Efek penurunan pada kontrol positif hanya 

terjadi pada jam ke 4, pada jam ke 1 dan ke 2 menunjukkan edema terus 

meningkat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya agen antiinflamasi yang 

membantu menurunkan presentase edema yang terbentuk sehingga edema terus 

meningkat (Fridiani, 2012). Presentase edema pada kontrol positif mengalami 
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penurunan pada jam ke 4 karena karagenan dalam penelitian yang digunakan oleh 

Morris (2003) mengatakan maksimum edema terbentuk sampai jam ke 4 

setelahnya edema yang terbentuk dari karagenan akan mengalami penurunan, 

pada penelitian tersebut menggunakan karagenan 0,2% sebanyak 0,4ml setiap 

tikusnya. Perbedaan penurunan presentase edema ini dapat dikarenakan 

penggunaan jumlah karagenan pada penelitian ini menggunakan sebanyak 0,2ml 

sehingga pertahanan karagenan dalam menyebabkan edema lebih rendah 

dibanding penelitian sebelumnya.  

Berdasarkan Gambar 4.3 perlakuan kontrol obat dapat dilihat terus 

mengalami penurunan terhadap edema yang terbentuk, penurunan mulai terlihat 

pada jam ke 1 menuju jam ke 2. Penurunan edema secara signifikan terlihat pada 

jam ke 2 sampai jam ke 4. Hal ini sesuai dengan inhibisi radang yang terlihat pada 

Gambar 4.4 menunjukan pada jam ke 1 tidak ada efek penurunan radang jika 

dibandingkan dengan kontrol negatif, penurunan radang secara signifikan setelah 

jam ke 2 sampai ke 5. Pada jam ke 4 menuju ke 5 inhibisi radang tidak terlalu jauh 

berbeda, dimungkinkan efektifitas penurunan radang oleh indometasin telah 

menurun. Penurunan efektifitas indometasin dipengaruhi oleh kadar indometasin 

didalam plasma darah (Fridiana, 2012). Indometasin sebagai agen antiinflamasi 

berfungsi untuk meredakan nyeri dan pembengkakan yang terjadi akibat efek dari 

inflamasi. Indometasin akan menghambat enzim COX1 yang akan menghasilkan 

prostagladin. Penghambatan indometasin terhadap kedua enzim tersebut tidak 

selektif, tetapi indometasin efektif dalam menghambat enzim tersebut (Radde dan 

Macleod, 1998 dalam Fajriani 2008). Indometasin dinilai efektif sebagai agen 

antiinflamasi tetapi tidak menurunkan demam yang terjadi akibat inflamasi.  Efek 

toksik yang diberikan oleh indometasin lebih rendah dari obat antiinflamasi jenis 

asam asetic, sehingga penggunaannya dalam terapi osteoarthritis cukup aman. 

Prostagladin yang dihasilkan akan memicu pembengkakan pembuluh darah dan 

meningkatkan pengeluaran histamine dan bradikinin yang memicu rasa nyeri pada 

area pembengkakan (Eales, 2003). 

Berdasarkan Gambar 4.3 secara umum perlakuan ekstrak 25mg/KgBB, 

50mg/KgBB dan 100mg/KgBB menunjukan adanya penurunan edema dari jam ke 

1 sampai jam ke 5. Pada perlakuan 25mg/KgBB penurunan pada jam ke 1 menuju 

jam ke 2 penurunan tidak terlalu signifikan. Hal ini sejalan dengan hasil inhibisi 

radang yang ditunjukan pada gambar 4.4 dari perlakuan 25mg/KgBB yaitu pada 

jam ke 1 dosis 25mg/KgBB tidak menurunkan radang yang terbentuk karena 1 jam 
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pertama senyawa ekstrak kasar ceker ayam (glukosamin) masih dicerna dan akan 

terserap didalam plasma darah. Pada jam ke 2 inhibisi radang mulai meningkat, 

tetapi pada jam ke 3 sampai jam ke 5 inhibisi radang mulai menurun. Hal ini 

disebabkan konsentrasi dari ekstrak lebih kecil sehingga kemampuan ekstrak 

menurunkan edema yang terbentuk hanya 1 jam setelah ekstrak terserap dan 

terikut didalam plasma. Pada tabel 4.6 dapat dilihat penurunan dari jam ke 3 

sampai ke 5 tidak berbeda nyata.  

Perlakuan ekstrak 50mg/KgBB pada penurunan edema dari jam ke 1 

sampai jam ke 3 tidak ada penurunan yang berarti, hal ini dapat dilihat pada Tabel 

4.6 edema yang terbentuk dari jam ke 1 sampai ke 3 tidak berbeda nyata. Pada 

jam ke 5 penurunan edema berbeda nyata dengan penurunan jam ke 3 tetapi 

sama dengan penurunan yang terjadi pada dosis ekstrak 25mg/KgBB pada jam ke 

2. Hasil tersebut sejalan dengan hasil inhibisi radang pada Gambar 4.4 dimana 

inhibisi radang mulai terlihat dari jam ke 4 menuju jam ke 5. Hal ini dimungkinkan 

duration of action penyerapan dari dosis ekstrak 50mg/KgBB lebih lambat 

dibanding dosis 25mg/KgBB. Selain itu edema yang terbentuk dari perlakuan 

50mg/KgBB lebih besar dibanding kelompok lainnya. Besarnya edema ini 

dipengaruhi oleh hewan coba, dimana hewan coba memberontak saat diinduksi 

karagenan, sehingga jarum suntik disuntikan 2 kali dan membuat edema tikus 

lebih besar. Perlakuan dosis 100mg/KgBB menunjukan penurunan yang baik dari 

setiap jamnya. Pada jam ke 2 penurunan radang sudah terlihat dan terus menurun 

sampai jam ke 5. Hal tersebut sejalan pada Gambar 4.4 inhibisi radang yang terjadi 

terus meningkat sampai jam ke 5. Kemampuan dosis 100mg/KgBB dikarenakan 

jumlah konsentrasi ekstrak lebih tinggi, sehingga kemampuannya menurunkan 

edema lebih efektif dibanding dosis ekstrak 25mg/KgBB dan 50mg/KgBB. 

Pada ekstrak kasar ceker ayam diduga memiliki senyawa aktif 

glukosamin yang efektif dalam menurunkan inflamasi. Glukosamin merupakan 

senyawa yang gula amino yang merupakan prekusor dalam sintetis perbaikan 

tulang rawan dan persendian (D’Ambrosio dkk, 1981 dalam Purnomo). 

Glukosamin akan menstimulasi langsung kondrosit, memasukan sulfur ke dalam 

tulang rawan sendi dan perlindungan proses degenerasi tubuh. Glukosamin akan 

meningkatkan protein inti aggrekan dan mRNA, menurunkan matrix 

metalloprooteinase 3 dan mencegah stimulasi prostaglandin.  Absorbsi 

glukosamin didalam tubuh cukup baik, yaitu mencapai 90% didalam usus, tetapi 

pada first pass metabolisme dihati akan menurun mencapai 44% (Kardiman, 
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2013). Absorbsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian, 

menyangkut kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. Pada absorbsi ini 

menyangkut dengan bioavailabilitas yaitu jumlah obat dalam satuan persen 

terhadap dosis, dimana obat tersebut dapat mencapai sirkulasi sistemik dalam 

bentuk aktif atau dalam jumlah yang lebih tinggi. Penurunan penyerapan obat ini 

disebabkan oleh metabolisme pertama atau fisrt pass metabolisme yang akan 

mengeliminasi obat tersebut. Obat yang memiliki biovailibitas tinggi akan memberi 

efek yang lebih baik (Ganiswara, 2005 dalam Fridiani, 2012). 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasakan hasil penelitian pengekstrakan glukosamin dari ceker ayam 

menggunakan lama waktu 24 jam dengan perbandingan pelarut 1:4 

2. Hasil pengujian aktivitas antiinflamasi secara in vivo pada tikus wistar jantan 

yang dikondisikan inflamasi menggunakan karagenan 0,2% diberi ekstrak 

kasar glukosamin kasr mampu menurunkan inflamasi. 

3. Penggunaan dosis ekstrak kasar glukosamin pada pengujian in vivo 

menggunakan 3 dosis yaitu 25mg/KgBB, 50mg/KgBB dan 100mg/KgBB 

diperoleh dosis optimal yang mampu menurunkan inflamasi pada tikus adalah 

dosis 100mg/KgBB 

4. Pada pengujian aktivitas antiinflamasi secara in vivo efektifitas ekstrak kasar 

glukosamin dibandingkan indometasin lebih tinggi dosis ekstrak kasar 

glukosamin 100mg/Kg. Jika dibandingkan dengan dosis 25mg/KgBB dan 

50mg/KgBB efektifitas penurunan inflamasinya hampir sama. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan optimalisasi pengekstrakan glukosamin dari ceker ayam 

2. Perlu dilakukan analisa senyawa bioaktif lainnya yang terkandung didalam 

ekstrak kasar glukosamin yang dapat berpotensi sebagai agen antiinflamasi 

3. Perlu dilakukan analisa aktivitas antiinflamasi secara in vitro pada tikus 

perlakuan ekstrak untuk mengetahui secara spesifik penghambatan inflamasi 

oleh glukosamin pada tahap pembentukkan inflamasi yang keberapa 

4. Saat akan dilakukan analisa inflamasi perlu dilakukan pengukuran panjang 

kaki tikus dan lebar kaki tikus untuk meminimalisir galat yang terbentuk. 
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Lampiran 1. Analisis Proksimat 

a. Kadar Abu Total ( Dry Ashing ) 

Prisip pengukuran kadar abu total dilakukan dengan metode drying. 

1. Sampel sebanyak 3 g ditimbang pada cawan yang telah diketahui beratnya. 

2. Kemudian diarangkan di atas nyala pembakaran dan diabukan dalam tanur 

pada suhu 550º C sampai pengabuan sempurna. 

3. Setelah itu didinginkan dalam deksikator dan ditimbang hingga diperoleh berat 

konstan. 

4. Perhitungan kadar abu dilakukan dengan membandingkan berat abu dan berat 

sampel dikali 100%. 

 

b. Kadar Protein Total ( Kjeldahl ) 

Pengukuran kadar protein total dilakukan dengan metode Kjehdahl.  

1. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang 200-500 mg lalu dimasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl dan ditambahkan 10 mL asam sulfat pekat padat dan 5 g katalis 

(campuran K2SO4 dan CuSO4.5H2O 8 : 1) 

2. Kemudian dilakukan destruksi (dalam lemari asam) sampai cairan berwarna 

hijau jernih.  

3. Kemudian larutan didinginkan, setelah dingin diencerkan menggunakan 

aquadest sampai 100 mL dalam labu ukur.  

4. Larutan yang telah diencerkan diambil 10 mL dan dimasukkan ke dalam distilasi 

Kjeldahl dan  ditambah 10 mL NaOH 30% yang telah dibakukan oleh larutan 

asam oksalat. Distilasi dijalankan selama  20 menit dan distilatnya ditampung 

dalam erlenmeyer yang berisi 25 mL larutan HCl 0,1 N yang telah dibakukan 

oleh boraks (ujung kondensor harus tercelup ke dalam larutan HCl). 

5. Lalu kelebihan HCl dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N dengan indikator 

campuran bromkresol hijau dan metil merah. Perhitungan kadar protein total 

dilakukan dengan perhitungan : Kadar nitrogen (%) x 100 %W (Va.Na - 

Vb.Nb) x 14 x 100/10 

 

Lampiran 2. Analisa Glukosamin Pada Ceker Ayam 

Freeze dry ceker ayam ditimbang sebanyak 0,1 gram, dimasukkan ke dalam 

labu ukur 25 mL, ditambahkan fase gerak sedikit demi sedikit hingga tanda batas, 

homogenisasi dengan alat pengaduk ultrasonik. Asam klorida 1 N ditambahkan 

sebanyak 5 mL, dipanaskan dalam penangas air 37 °C selama kurang lebih 30 
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menit. Larutan disentrifugasi selama 10 menit, supernatan diambil. Ekstraksi 

dengan 25 mL diklorometan menggunakan corong pisah, dekantasi fase non-

organik, kemudian disaring menggunakan membran filter 0,2 μm. Dimasukkan 

kedalam botol vial untuk disuntikkan kedalam HPLC dengan kondisi yang telah 

didapat. Luas area analit dalam sampel dimasukkan kedalam persamaan regresi 

linier untuk menentukan kadar. 
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Lampiran 3. Analisa Ragam Kadar Protein Ekstrak Ceker Ayam 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Rerata 
 

I II III IV Perlakuan  

6 jam 1:4 8,281 10,444 9,400 7,781 35,906 8,977  

12 jam 1:4 7,338 9,981 9,800 10,338 37,456 9,364  

24 jam 1:4 6,900 6,981 10,013 8,438 32,331 8,083  

               

6 jam 1:6 7,488 8,344 5,900 3,963 25,694 6,423  

12 jam 1:6 4,969 6,031 5,175 3,775 19,950 4,988  

24 jam 1:6 6,950 4,800 6,956 5,650 24,356 6,089  

Total Ulangan 41,925 46,581 47,244 39,944      

Jumlah         175,69375    

        

Perlakuan L6 L12 L24 P    

P1:4 35,906 37,456 32,331 105,694    

P1:6 25,694 19,950 24,356 70,000    

L 61,600 57,406 56,688      

        

Sumber 

Variasi db JK KT Fhit Ftabel 5% 

Ftabel 

1% Ket 

Ulangan 3 6,320 2,107 1,166 3,287 5,417 tn 

Perlakuan 5 61,055 12,211 6,758 2,901 4,556 ** 

L 2 1,760 0,880 0,487 3,682 6,359 tn 

P 1 53,085 53,085 29,378 4,543 8,683 ** 

LxP 2 6,210 3,105 1,718 3,682 6,359 tn 

Eror 15 27,104 1,807     

Total 23 94,480      

FK : 1286,179 
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Lampiran 4. Analisa Ragam Kadar Abu Ekstrak Ceker Ayam 

Perlakuan 
Ulangan Total  

Rerata 
 

I II III IV Perlakuan  

6 jam 1:4 0,3009 0,2207 0,4894 0,1772 1,1882 0,2971  

12 jam 1:4 0,3856 0,3899 0,1274 0,2281 1,131 0,2828  

24 jam 1:4 0,3359 0,3321 0,3028 0,4841 1,4549 0,3637  

               

6 jam 1:6 0,2625 0,2174 0,189 0,0934 0,7623 0,1906  

12 jam 1:6 0,1621 0,4539 0,1639 0,3276 1,1075 0,2769  

24 jam 1:6 0,0979 0,1081 0,1287 0,0996 0,4343 0,1086  

Total 

Ulangan 1,5449 1,7221 1,4012 1,41      

Jumlah         6,0782    

        

Perlakuan L6 L12 L24 Total P    

P1:4 1,1882 1,131 1,4549 3,7741    

P1:6 0,7623 1,1075 0,4343 2,3041    

total L 1,9505 2,2385 1,8892      

        

Sumber 

Variasi db JK KT F hit 

F tabel 

5% F tabel 1% Ket 

Ulangan 3 0,0113 0,0038 0,2955 3,2874 5,4170 tn 

Perlakuan 5 0,1616 0,0323 2,5406 2,9013 4,5556 tn 

L 2 0,0087 0,0043 0,3417 3,6823 6,3589 tn 

P 1 0,0900 0,0900 7,0759 4,5431 8,6831 * 

LxP 2 0,0629 0,0315 2,4719 3,6823 6,3589 tn 

Eror 15 0,1909 0,0127     

Total 23 0,3638      
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Lampiran 5.  Penentuan Hasil Terbaik Metode Zeleny 

 

 

 

Rerata 1-DK^2

Perlakuan Kadar Protein Kadar Abu Perlakuan Kadar ProteinKadar Abu

L6 P1:4 8,9770 0,2971 L6 P1:4 0,0017 0,0335

L12 P1:4 9,3640 0,2828 L12 P1:4 0,0000 0,0495

L24 P1:4 8,0830 0,3637 L24 P1:4 0,0187 0,0000

L6 P1:6 6,4230 0,1906 L6 P1:6 0,0986 0,2265

L12 P1:6 4,9880 0,2769 L12 P1:6 0,2184 0,0570

L24 P1:6 6,0890 0,1086 L24 P1:6 0,1223 0,4920

DK Lamda lamda^2

Perlakuan Kadar Protein Kadar Abu 0,5000 0,2500

L6 P1:4 0,9587 0,8169

L12 P1:4 1,0000 0,7776 DK*lamda

L24 P1:4 0,8632 1,0000 Perlakuan Kadar ProteinKadar Abu Jumlah

L6 P1:6 0,6859 0,5241 L6 P1:4 0,4793 0,4084 0,8878

L12 P1:6 0,5327 0,7613 L12 P1:4 0,5000 0,3888 0,8888

L24 P1:6 0,6503 0,2986 L24 P1:4 0,4316 0,5000 0,9316

L6 P1:6 0,3430 0,2620 0,6050

1-DK L12 P1:6 0,2663 0,3807 0,6470

Perlakuan Kadar Protein Kadar Abu L24 P1:6 0,3251 0,1493 0,4744

L6 P1:4 0,0413 0,1831

L12 P1:4 0,0000 0,2224 lamda^2*((1-DK)^2)

L24 P1:4 0,1368 0,0000 Perlakuan Kadar ProteinKadar Abu Jumlah

L6 P1:6 0,3141 0,4759 L6 P1:4 0,0004 0,0084 0,0088

L12 P1:6 0,4673 0,2387 L12 P1:4 0,0000 0,0124 0,0124

L24 P1:6 0,3497 0,7014 L24 P1:4 0,0047 0,0000 0,0047

L6 P1:6 0,0247 0,0566 0,0813

L12 P1:6 0,0546 0,0142 0,0688

L24 P1:6 0,0306 0,1230 0,1536

Lamda* (1-DK)

Perlakuan Kadar Protein Kadar Abu

L6 P1:4 0,0207 0,0916

L12 P1:4 0,0000 0,1112

L24 P1:4 0,0684 0,0000

L6 P1:6 0,1570 0,2380

L12 P1:6 0,2337 0,1193

L24 P1:6 0,1749 0,3507

Perlakuan L1 L2 L Max Terbaik

L6 P1:4 0,1122 0,0088 0,1122 0,2333

L12 P1:4 0,1112 0,0124 0,1112 0,2348

L24 P1:4 0,0684 0,0047 0,0684 0,1415

L6 P1:6 0,3950 0,0813 0,3950 0,8713

L12 P1:6 0,3530 0,0688 0,3530 0,7748

L24 P1:6 0,5256 0,1536 0,5256 1,2047
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Lampiran 6. Data Hasil Pengujian Aktivitas Antiinflamasi 

 

Kontrol Positif Sakit (Tikus Inflamasi)

Tikus

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4,83 6,13 6,35 6,43 6,05 5,91 1,30 1,52 1,60 1,22 1,08 26,92 31,47 33,13 25,26 22,36

2 3,94 5,64 5,82 6,05 5,94 5,36 1,70 1,88 2,11 2,00 1,42 43,15 47,72 53,55 50,76 36,04

3 4,30 6,06 6,54 6,07 5,71 5,31 1,76 2,24 1,77 1,41 1,01 40,93 52,09 41,16 32,79 23,49

Rerata 4,36 5,94 6,24 6,18 5,90 5,53 1,59 1,88 1,83 1,54 1,17 37,00 43,76 42,61 36,27 27,30

Indometasin 10mg/KgBB

Tikus

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4,00 5,32 5,37 5,29 4,91 4,75 1,32 1,37 1,29 0,91 0,75 33,00 34,25 32,25 22,75 18,75

2 4,15 6,40 5,93 5,34 5,43 5,05 2,25 1,78 1,19 1,28 0,90 54,22 42,89 28,67 30,84 21,69

3 3,85 6,04 5,64 4,90 4,39 4,09 2,19 1,79 1,05 0,54 0,24 56,88 46,49 27,27 14,03 6,23

Rerata 4,00 5,92 5,65 5,18 4,91 4,63 1,92 1,65 1,18 0,91 0,63 48,03 41,21 29,40 22,54 15,56

-29,83 5,82 31,01 37,86 43,01

Ekstrak Ceker Ayam 25mg/KgBB

Tikus

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4,17 5,95 5,72 4,59 4,63 4,20 1,78 1,55 0,42 0,46 0,03 42,69 37,17 10,07 11,03 0,72

2 4,20 5,85 5,80 4,99 5,15 4,81 1,65 1,60 0,79 0,95 0,61 39,29 38,10 18,81 22,62 14,52

3 4,15 6,30 5,99 4,86 4,97 5,17 2,15 1,84 0,71 0,82 1,02 51,81 44,34 17,11 19,76 24,58

Rerata 4,17 6,03 5,84 4,81 4,92 4,73 1,86 1,66 0,64 0,74 0,55 44,59 39,87 15,33 17,80 13,27

-20,53 8,89 64,03 50,92 51,37Inhibisi Radang %

Waktu (Jam) Kenaikan Volume % Edema

Inhibisi Radang %

Waktu (Jam) Kenaikan Volume % Edema

Waktu (Jam) Kenaikan Volume % Edema
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Ekstrak Ceker Ayam 50mg/KgBB

Tikus

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4,22 8,05 7,83 7,64 5,74 4,36 3,83 3,61 3,42 1,52 0,14 90,76 85,55 81,04 36,02 3,32

2 3,62 7,05 6,95 6,72 5,62 4,48 3,43 3,33 3,10 2,00 0,86 94,75 91,99 85,64 55,25 23,76

3 3,92 7,52 7,62 6,96 5,67 4,52 3,60 3,70 3,04 1,75 0,60 91,84 94,39 77,55 44,64 15,31

Rerata 3,92 7,54 7,47 7,11 5,68 4,45 3,62 3,55 3,19 1,76 0,53 92,45 90,64 81,41 45,30 14,13

-149,88 -107,13 -91,04 -24,91 48,25

Ekstrak Ceker Ayam 100mg/KgBB

Tikus

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4,13 5,48 5,37 4,90 4,44 4,26 1,35 1,24 0,77 0,31 0,13 32,69 30,02 18,64 7,51 3,15

2 4,35 6,32 6,30 5,89 4,51 4,49 1,97 1,95 1,54 0,16 0,14 45,29 44,83 35,40 3,68 3,22

3 4,15 6,09 5,82 5,37 4,63 4,52 1,94 1,67 1,22 0,48 0,37 46,75 40,24 29,40 11,57 8,92

Rerata 4,21 5,96 5,83 5,39 4,53 4,42 1,75 1,62 1,18 0,32 0,21 41,57 38,36 27,81 7,58 5,09

-12,37 12,33 34,73 79,09 81,34Inhibisi Radang %

Waktu (Jam) Kenaikan Volume % Edema

Inhibisi Radang %

Waktu (Jam) Kenaikan Volume % Edema



 

 

Lampiran 7. Analisa Ragam Aktivitas Antiinflamasi 

 

1 2 3

25mg/KgBB 42,69 39,29 51,81 133,79 44,60

50mg/KgBB 90,76 94,75 91,84 277,35 92,45

100mg/KgBB 32,69 45,29 46,75 124,73 41,58

535,87

25mg/KgBB 37,17 38,1 44,34 119,61 39,87

50mg/KgBB 85,55 91,99 94,39 271,93 90,64

100mg/KgBB 30,02 44,83 40,24 115,09 38,36

506,63

25mg/KgBB 10,07 18,81 17,11 45,99 15,33

50mg/KgBB 81,04 85,64 77,55 244,23 81,41

100mg/KgBB 18,64 35,4 29,4 83,44 27,81

373,66

25mg/KgBB 11,03 22,62 19,76 53,41 17,80

50mg/KgBB 36,02 55,25 44,64 135,91 45,30

100mg/KgBB 7,51 3,68 11,57 22,76 7,59

212,08

25mg/KgBB 0,72 14,52 24,58 39,82 13,27

50mg/KgBB 3,32 23,76 15,31 42,39 14,13

100mg/KgBB 3,15 3,22 8,92 15,29 5,10

97,5

R 490,38 617,15 618,21

G 1725,74

FK 66182

Sb.variasi db JK RK Fhitung Ftabel 5% Ket

Perlakuan 14 35839,14 2559,939 53,7571 2,03742 *

Eror 30 1428,614 47,62047

Total 44 37267,75

Rerata

2 Jam

Dosis T

Ulangan

1 Jam

5 Jam

3 Jam

4 jam



 

 

 

  

Uji Lanjut DMRT

Dosis Jam Ke

25 mg/KgBB 1

50mg/KgBB 1

100mg/KgBB 1

25 mg/KgBB 2

50mg/KgBB 2

100mg/KgBB 2

25 mg/KgBB 3

50mg/KgBB 3

100mg/KgBB 3

25 mg/KgBB 4

50mg/KgBB 4

100mg/KgBB 4

25 mg/KgBB 5

50mg/KgBB 5

100mg/KgBB 5 5,1a

17,8ab

45,3c

7,59 a

13,27ab

14,13ab

90,64d

38,36c

15,33ab

81,41d

27,81bc

Rerata Radang

44,6c

92,45d

41,58c

39,87c



 

 

Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan 

 

           

Ceker Ayam Segar            Adonan ceker ayam       Bubuk Ceker Ayam 

 

           

Penimbangan sampel        Maserasi kec 100rpm       Persiapan sentrifuse 

 

           

Proses sentrifuse        Hasil sentrifuse     Analisa Kadar Protein 

 



 

 

                       

Peninduksian karagenan   Penyondean ekstrak       Pengukuran pembengkakan 

 

          

Pembagian Kelompok        Ekstrak yang sudah dilarutkan 

 

 

Pembengkakan pada kaki tikus  



 

 

Lampiran 9. Hasil Analisa Kadar Glukosamin Bubuk Ceker Ayam 

RESULT OF ANALYSIS 
Laporan Hasil Pengujian 
No: SIG.LHP.II.2014.04940 

 

I. Number / Nomor 
1.1. Order No./ No. Orde  :   SIG.Mark.R.I.2014.0984 

 

II. Principal / Pelanggan      
2.1. Name / Nama : Okkie Dhyan 
2.2. Address / Alamat                : Graha Saptoraya Blok AT No. 12 Pakis 
                          Malang 
2.3. Phone / Telepon   :   082143622460   
2.4. Contact Person / Personil Penghubung :   - 
 

III. Sample / Contoh Uji     
3.1.   Sample Code / Kode Sample  :   - 

3.2.   Batch number / No Batch  :   - 

3.3.   Lot number / No Lot   :   - 

3.4.   Packaging / Kemasan   :   - 

3.5.   Production Date / Tanggal Produksi :   - 

3.6.   Expire Date / Tanggal Kadaluarsa :   - 

3.7.   Factory Name / Nama Pabrik  :   - 

3.8.   Factory Address / Alamat Pabrik :   - 

3.9.   Trade Mark / Nama Dagang  :   - 

3.10. Sample Name / Nama Sample  :   Bubuk Ceker Ayam 

3.11. Other Information / Keterangan Lain :   - 

3.12. Date of Acceptance / Tanggal Terima  :   January 29, 2013 
3.13. Date of Analysis / Tanggal Uji   :   January 30, 2013 – February 

14, 2014 
3.14. Type of Analysis / Jenis Uji   :   Terlampir 

  

IV. Result / Hasil Uji    :    

 
   

Result of analysis on page 2 / Hasil uji di halaman 2  
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Result of Analysis 
No: SIG.LHP.II.2014.04940 

 

No
. 

Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

1. 
Glucosamine g / 100 g  14.08 - 

18-5-57/MU/SMM-SIG, 

HPLC  

 
 
 

Bogor, February 17, 2014 
PT Saraswanti Indo Genetech 
 
 
 
 
Dwi Yulianto Laksono, S.Si 
Manager Laboratorium 

 
 
 

 Page 2 of 2 

  



 

 

Lampiran 10. Hasil Analisa Kadar Glukosamin Ekstrak Ceker Ayam 

RESULT OF ANALYSIS 
Laporan Hasil Pengujian 
No: SIG.LHP.VII.2014.24667 

 

III. Number / Nomor 
1.1. Order No. / No. Order 

 

  :   SIG.Mark.R.VI.2014.6846 

 

IV. Principal / Pelanggan      
2.1. Name / 

Nama 
 
  :   Okkie Dhyantari 

2.2. Address / Alamat 
 
  :   Graha Saptoraya AT-12 Pakis, 
Malang 

2.3. Phone / 
Telepon 
 
  :   - 
2.4. Contact Person / Personil Penghubung :   - 

 

V. Sample / Contoh Uji     
3.1.   Sample Code / Kode Sample  :   - 

3.2.   Batch number / No Batch  :   - 

3.3.   Lot number / No Lot   :   - 

3.4.   Packaging / Kemasan   :   - 

3.5.   Production Date / Tanggal Produksi :   - 

3.6.   Expire Date / Tanggal Kadaluarsa :   - 

3.7.   Factory Name / Nama Pabrik  :   - 

3.8.   Factory Address / Alamat Pabrik :   - 

3.9.   Trade Mark / Nama Dagang  :   - 

3.10. Sample Name / Nama Sample  :   Ekstrak Ceker Ayam  

3.11. Other Information / Keterangan Lain :   - 

3.12. Date of Acceptance / Tanggal Terima  :   June 13, 2014 



 

 

3.13. Date of Analysis / Tanggal Uji   :   June 16, 2014 – July 2, 2014 
3.14. Type of Analysis / Jenis Uji   :   Terlampir 

  

VI. Result / Hasil Uji    :    

 
   

Result of analysis on page 2 / Hasil uji di halaman 2  
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Result of Analysis 

No: SIG.LHP.VII.2014.24667 

 

No
. 

Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

1. 
Glukosamin  mg / 100 g 66.93  - 

18-5-57/MU/SMM-SIG, 

HPLC 

 
 
 

Bogor, July 3, 2014 
PT Saraswanti Indo Genetech 
 
 
 
 
Dwi Yulianto Laksono, S.Si 
Manager Laboratorium 
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