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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh 

kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang 

merusak, zat kimia mikrobiologik. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, 

mengurangi, atau melokalisasi (sekuster) baik agen yang merusak maupun 

jaringan yang rusak . Tanda terjadinya inflamasi adalah pembengkakan/edema, 

kemerahan, panas, nyeri, dan gangguan fungsi (Arimbi dkk., 2015). Pengobatan 

inflamasi merupakan kombinasi antara upaya untuk meredakan nyeri yang sering 

menjadi gejala dan upaya penghentian proses kerusakan jaringan.   

Obat Anti Inflamasi Non steroid (OAINS) yang sering digunakan untuk 

mengurangi inflamasi adalah Indometasin. Indometasin digunakan untuk 

mengobati kelainan tulang dan persendian termaksud Osteoarthitis, Rheumatoid 

Arthritis, Gout akut, nyeri ringan hingga sedang dan digunakan bersama dengan 

golongan Opiod pada penanganan nyeri pasca operasi serta penanganan demam 

(Huzaini, 2010). Selain itu Indometasin sering ditambahkan secara illegal ke 

dalam produk obat herbal yang memiliki khasiat untuk menghilangkan pegal linu 

atau rematik (BPOM RI, 2008) 

 Penggunaan Indometasin sebagai anti inflamasi memiliki efek samping 

yang  merugikan, bahkan efek samping yang ditimbulkan lebih besar 

dibandingkan penggunanan aspirin atau OAINS lainnya. Efek samping dari 

penggunaan Indometasin dapat berupa komplikasi Gastrodoudenum, yang dapat 
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menimbulkan rasa panas dan nyeri perut dan mual bahkan perdarahan pada 

lambung yang diakibatkan terjadinya tukak lambung (Corwin, 2009). Obat ini 

menyebakan ulkus duodenum dengan menghambat aktivitas Cyclooxygenase 

(COX) dengan mengurangi sintesis prostaglandin mukosa. Cyclooxygenase adalah 

enzim yang berfungsi mensintesis asam arkidonat menjadi prostaglandin, 

berkurangnya sintesis prostaglandin menyebabkan rusaknya pertahanan mukosa 

duodenum (Noffsinger et al., 2007). 

 Prostaglandin mempunyai peranan penting untuk mempertahakan mukosa 

saluran cerna terhadap pengaruh iritan di sekitarnya. Banyak zat iritan yang 

didapatkan mukosa saluran cerna yang merusak epitel bila sekresi prostaglandin 

terganggu. 

 Usus halus adalah organ yang berfungsi untuk penyerapan zat nutrisi dan 

membantu melarutkan pecahan makanan yang dicerna. Pada saluran cerna normal 

terdapat keseimbangan faktor agresif yang dapat merusak integritas mukosa 

dengan faktor defensif sebagai pelindung mukosa saluran cerna. Apabila terjadi 

peningkatan faktor agresif seperti peningkatan sekresi asam lambung, maka akan 

terjadi kerusakan pada mukosa saluran cerna (Valle, 2008). Beberapa contoh 

kasus penyakit hewan yang disebabkan oleh penggunaan OAINS adalah Enteritis 

akut, Duodenitis, dan Duodenal ulcer (Triakso, 2016) 

Duodenum adalah usus halus yang letaknya tepat dibawah lambung. 

Secara histologis, duodenum memiliki jumlah vili yang banyak, tinggi dan 

berbentuk seperti lembaran daun. Duodenum juga memiliki kripta dan kelenjar 

Liberkun dengan jumlah dan keadaan yang paling baik. Selain itu, terdapat 
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kelenjar submukosa (Brunner). Kerusakan vili duodenum dapat menganggu 

penyerapan nutrisi (malabsorbtion syndrome) (Junqueira 2007; Samuelson, 2007). 

 Pada pemberian oral, Sebagian Indometasin diabsorpsi dengan daya 

absorbs 70% dalam bentuk utuh dalam lambung, tetapi sebagian besar absorbsi 

juga terjadi dalam duodenum (Wilmana, 2007). Selain itu peningkatan asam 

lambung yang terjadi karena penghambatan sintesis COX-1 berdampak pada 

kerusakan mukosa duodenum yang letaknya tepat dibawah lambung (Katzung, 

2010; Valle, 2008). 

 Pada kasus inflamasi saluran pencernaan yang diterapi menggunakan obat-

obatan dari bahan kimia dapat memperparah kondisi inflamasi, sehingga 

diperlukan obat anti inflamasi yang berbahan dasar dari alam (Lanas dan 

scarpignato, 2006). Alam menyediakan bahan untuk dapat dimanfaatkan dengan 

baik demi kelangsungan hidup umat manusia. Pengobatan tradisional pada saat ini 

mulai digunakan untuk dimanfaatkan kembali (Back to nature), hal tersebut dapat 

dilihat dengan banyaknya masyarakat indonesia yang mengkonsumsi obat-obatan 

tradisional yang dipercaya dapat mengobati penyakit mereka, termasuk pada 

pengobatan penyakit saluran cerna seperti tukak lambung (Cokorde dkk., 2003). 

 Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah 

bawang putih (Allium sativum) yang difermentasi atau dikenal juga sebagai 

bawang hitam. Bawang hitam adalah bawang putih segar yang difermentasikan 

selama beberapa bulan dalam oven dengan menggunakan suhu 700C tanpa 

perlakuan tambahan apapun (Wang et al., 2010). Zat-zat yang terdapat didalam 

bawang putih tidak akan rusak selama proses fermentasi karena dibungkus dengan 
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menggunakan allmunium foil  (Lee et al., 2009). Bawang putih fermentasi 

memiliki sejumlah besar senyawa antioksidan seperti polifenol, flavonoid, turunan 

tetrahydro-β-karbolin, dan senyawa organosulfur termasuk S-allyl-systeine dan S-

allyl-mercatopcysteine, dibandingkan dengan bawang putih, total polifenol dan 

flavonoid bawang putih fermentasi meningkat 9,3 dan 1,5 kali lipat setelah proses 

fermentasi dibandingkan dengan bawang putih segar (Kim et al., 2013). 

Flavonoid meningkatkan kandungan prostaglandin mukosa, menurunkan sekresi 

histamin dari sel mast  oleh penghambatan histidine decarboxylase, dan juga 

sebagai antioxidant scavengers (Borelli dan Angelo, 2000). 

 Flavonoid juga memiliki kemampuan untuk memodifikasi inflamasi sel, 

enzim, gen, sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas, menghambat 

produksi ROS (Reactive Oxygen Species) dan menghambat enzim prooksidan 

(Lafuente et al., 2009), sedangkan polifenol dapat memberikan faktor 

perlindungan terhadap membrane mukosa, secara tidak langsung dapat 

menghambat sekresi asam lambung berlebihan yang dapat memperburuk 

kerusakan jaringan mukosa yang disebabkan oleh inflamasi (Borrelli dan Angelo, 

2000). 

 Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian pengaruh 

pemberian ekstrak bawang putih (Allium sativum) fermentasi terhadap gambaran 

histopatologi duodenum Tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksikan 

Indometasin. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permaasalahan 

sebagai berikut : Apakah pemberian ekstrak bawang putih (Allium sativum) 

fermentasi dapat memperbaiki gambaran histopatologi duodenum tikus (Rattus 

norvegicus) yang diinduksikan Indometasin? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian adalah mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang 

putih (Allium sativum) fermentasi terhadap perbaikan gambaran histopatologi 

duodenum tikus (Rattus norvegivus) yang diinduksi Indometasin. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan bidang histopatologi dan 

farmakologi mengenai efek bawang putih (Aliiun sativum) fermentasi terhadap 

gambaran histopatologis duodenum tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksi  

Indometasin. 

2. Menambah wawasan bagi masyarakat luas yang diharapkan dapat menjadi 

ssalah satu sumber informasi tentang efek dari pemberian ekstrak bawang putih 

fermentasi terhadap proses inflamasi. 

 

1.5  Landasan Teori 

 Indometasin adalah obat analgesik anti-inflamasi nonsterois (OAINS) 

bekerja menghambat enzim cyclooxygenase (COX) yang mengkatalisasi 

perubahan asam endoperoksida menjadi prostaglandin (PG) (Kusumawati, 2002). 
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Indometasin menghambat COX-I dan COX-II, tetapi lebih menghambat COX-I 

(Cokorde et al., 2004; Handoko, 2013). Siklooksigenase 1 (COX-1) pada saluran 

cerna diekspresikan secara konstitutif dan bertanggung jawab untuk menjaga 

permukaan mukosa saluran cerna tetap baik, dengan mencegah pembentukan 

asam lambung secara berlebihan, meningkatkan produksi bikarbonat dan mukus. 

Siklooksigenase 2 (COX-2) bertanggung jawab untuk pembentukan prostaglandin 

dalam kondisi inflamasi akut, COX-2 yang diinduksi adalah target enzim dari 

aktifitas anti-inflamasi dari Indometasin (Katzung,2010).  penghambatan COX-I 

menyebabkan kerusakan mukosa saluran cerna yang disertai pelepasan mediator-

mediator kimia (mediator inflamasi) Prostaglandin yang disintesis diCOX-1  

mempunyai peranan penting untuk mempertahakan mukosa saluran cerna 

terhadap pengaruh iritan di sekitarnya karena bersifat protektif. Banyak zat iritan 

yang didapatkan mukosa saluran cerna yang merusak epitel bila sekresi 

prostaglandin terganggu. 

 Duodenum adalah usus halus yang letaknya tepat dibawah lambung. 

Secara histologis, duodenum memiliki jumlah vili yang banyak, tinggi dan 

berbentuk seperti lembaran daun. Duodenum juga memiliki kripta dan kelenjar 

Liberkun dengan jumlah dan keadaan yang paling baik. Selain itu, terdapat 

kelenjar submukosa (Brunner). Kerusakan vili duodenum dapat menganggu 

penyerapan nutrisi (malabsorbtion syndrome) (Jonqueira 2007; Samuelson, 2007). 

 Pada pemberian oral, Sebagian Indometasin diabsorpsi dengan daya 

absorbs 70% dalam bentuk utuh dalam lambung, tetapi sebagian besar absorbsi 

juga terjadi dalam duodenum (Wilmana, 2007). Selain itu peningkatan asam 
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lambung yang terjadi karena penghambatan sintesis COX-1 berdampak pada 

kerusakan mukosa duodenum yang letaknya tepat dibawah lambung (Katzung, 

2010; Valle, 2008). 

Pada saat terjadi inflamasi pada gastrointestinal yang disebabkan oleh 

induksi Indometasin , ekstrak bawang putih fermentasi dapat membantu proses 

pemulihan (Kim et al., 2014). Ekstrak bawang putih fermentasi dapat berfungsi 

sebagai anti inflamasi, adanya efek anti inflamasi diduga oleh adanya aktivitas 

antioksidan yang cukup tinggi yaitu S-allycistein (SAC), flavonoid dan polifenol.  

S-allylcistein (SAC) adalah senyawa yang terbentuk secara alami dalam 

bawang putih dan telah terbukti bahwa memberikan efek anti-inflamasi dan anti-

oksidan dalam berbagai model. S-allylcistein (SAC) melemahkan ekspresi 

mediator pro-inflamasi, IL-11β, TNF-α, dan IL-6 sehingga mengurangi 

peradangan.  

S-allylcistein (SAC) melindungi lesi mukosa lambung yang diinduksi Indometasin 

melalui peningkatan produksi lendir dan penurunan stres oksidatif dan infiltrasi 

sel imun (Park et al., 2014).  Apabila faktor agresif dan faktor defensif pada 

saluran cerna pada lambung seimbang, maka tidak akan terjadi kerusakan mukosa 

saluran cerna. (Valle, 2008). 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat dalam tubuh, flavonoid 

dimanfaatkan sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk mempercepat 

proses penyembuhan luka. Manfaat lain flavonoid adalah sebagai antibiotik dan 

antiinflamasi (Waji et al., 2009). Flavonoid dalam tubuh meningkatkan 
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prostaglandin mukosa dan mukus gastrointestinal serta menunjukkan sifat 

sitoprotektif (La casa et al., 2000).  

 Polifenol merupakan senyawa dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai 

manfaat sebagai antioksidan yang juga dapat berperan sebagai anti hipertensi 

(Dhianawaty dan Ruslin, 2015). Polifenol dapat memberikan faktor perlindungan 

terhadap membran mukosa, secara tidak langsung dapat menghambat sekresi 

asam lambung berlebihan yang dapat memperburuk kerusakan jaringan mukosa 

yang disebabkan oleh inflamasi (Borrelli dan Angelo, 2000).  

1.6  Hipotesis 

 Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pemberian ekstrak 

bawang putih (Allium sativum) fermentasi dengan dapat memperbaiki gambaran 

histopatologi duodenum tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksi Indometasin.


