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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hepar merupakan salah satu organ vital tubuh. Fungsi utama hepar terutama

bertanggung jawab terhadap metabolism glukosa dan lemak, sintesis protein

(albumin, globulin, dan faktor koagulan), ekskresi bilirubin, metabolisme obat dan

hormon, dan detoksifikasi. Organ hepar memegang peran penting dalam pengaturan

sirkulasi darah karena sekitar 25% curah jantung akan bersirkulasi melalui hepar

(Cahyono dan Sukarjo, 2007).

Gangguan fungsi hepar merupakan penyakit yang sering dijumpai di

indonesia. Secara epidemiologi indonesia termasuk daerah endemi sedang sampai

tinggi hepatitis B pada dunia (Dufour et al., 2000). Sebanyak 25% pada penderita

gangguan fungsi hepar tersebut akan mengalami kesembuhan, sedangkan 75%

sisanya akan berkembang menjadi kronis (Rantala and Van de Laar, 2008).

Selain pada manusia juga dilaporkan terdapat batu empedu pada kuda dan sapi

sebagai penyebab sirosis biliaris. Pada anjing dan kucing disebabkan antara lain

karena obat-obatan dan infeksi pada saluran ekstra hepatik. Kematian pada babi yang

pernah dijumpai dengan jumlah yang signifikan diakibatkan oleh obstruksi oleh

cacing Ascaris lumbricoides pada saluran empedu. Sirosis hati juga merupakan
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gangguan fungsi hepar yang menjadi salah satu masalah kesehatan pada hewan ternak

maupun hewan peliharaan (Radistits et al., 2000)

Asetaminofen merupakan obat antipiretik dan analgetik yang telah lama

dipergunakan dunia ( Wilmana, 1995). Asetaminofen atau parasetamol merupakan

obat yang efektif, sederhana dan dianggap paling aman sebangai anti nyeri apabila

digunakan dalam dosis terapi yang sesuai, sehingga banyak dijual tanpa resep, oleh

karena itu resiko terjadi penyalahgunaan asetaminofen di Indonesia menjadi lebih

besar ( Bizofi dan Smilkstein, 2002). Overdosis penggunaan obat yang merupakan

derivat dari para amino fenol ini berpotensi menimbulkan kerusakan hepar dan

ginjal ( Prajitno dkk., 2006). Bukti yang menyatakan bahwa analgesik ini dapat

menyebabkan penyakit hepar sangat banyak, pada tahun 1973 saja lebih dari 3200

kasus analgesik neforpati ( BPOM, 2006).

Penggunaan obat tradisional telah mengalami peningkatan, karena memiliki

beberapa kelebihan dibandingkan dengan obat – obatan modern, antara lain : efek

samping relatif rendah, harga yang murah, pada satu tanaman memiliki lebih dari

satu efek farmakologis serta lebih sesuai untuk penyakit – penyakit metabolik dan

degeneratif. Obat tradisional akan bermanfaat dan aman jika digunakan dengan tepat,

baik takaran, waktu, dan cara penggunaannya, pemilihan bahan serta penyesuaian

dengan indikasi tertentu (Pramono, 2006).

Salah satu tanaman yang sering kali digunakan untuk pengobatan tradisional

gangguan fungsi hepar adalah kayu kuning (Arcangelisia flava merr). Kayu kuning
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(Arcangelisia flava merr) merupakan salah satu tanaman menjalar dengan batang

kayu bulat. Hidupnya membelit pada batang pohon tinggi dibeberapa daerah

Sulawesi. Tumbuhan ini umumnya  digunakan untuk pengobatan penyakit malaria,

hepar, kencing manis, kencing batu dan lain lain, pada umumnya penggunaan batang

kayu kuning untuk pengobatan dari dalam dengan cara minum air rebusannya

(Suryohudoyo, 2000 ; Perry 1980).

Berdasarkan  latar belakang diatas maka penulis merasa perlu melakukan

penelitian mengenai efek pemberian ekstrak daun kayu kuning dalam mencegah

gangguan fungsi hepar.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemberian ekstrak daun kayu kuning (Arcangelisia flava merr) dapat

mencegah gangguan fungsi hepar melalui pemeriksaan kadar Bilirubin?

2. Apakah pemberian ekstrak daun kayu kuning (Arcangelisia flava merr) dapat

mencegah gangguan fungsi hepar melalui pemeriksaan kadar SGPT (Serum

Glutamic Piruvic Transminase)?

3. Apakah pemberian ekstrak daun kayu kuning (Arcangelisia flava merr) dapat

mencegah gangguan fungsi hepar melalui pemeriksaan kadar SGOT (Serum

Glutamic Oksaloasetic Transaminase) pada serum darah Tikus putih (Rattus

norvegicus) ?
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1.3 Landasan Teori

Kayu kuning (Arcangelisia flava merr) mengandung zat antioksidan,

antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan

mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, antioksidan adalah zat yang dapat

menunda atau mencegah terjadi reaksi oksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid

(Suryohudoyo, 2000).

Melalui penelitian kuantitatif yang telah dilakukan pada tanaman kayu kuning

(Arcangelisia flava merr). Telah ditemukan zat-zat berkhasiat salah satunya berupa

senyawa flavanoid. Flavanoid dikenal sebagai antioksidan potensial pada berbagai

penelitian dan merupakan salah satu kelas tanaman metabolit sekunder yang memiliki

struktur phenybenzopyrone serta terkenal dengan aktifitas antioksidannya

(Suryohudoyo, 2000 ; Langseth, 1994)

Penggunaan paracetamol dalam jumlah 10-15 gram (20-30 tablet) dapat

menyebabkan kerusakan serius pada hepar dan ginjal. Penelitian sebelumnya

menunjukan pemberian dosis paracetamol pada tikus dengan berbagai dosis yaitu

1200 mg/KgBB, 2400 mg/KgBB, 4800 mg/KgBB selama 5 hari enzim tersebut

dalam plasma lebih besar dari kadar normalnya (Katzung, 1997).

Dosis lazim oral paracetamol adalah sebesar 325 – 1000 mg. Dosis total harian

tidak boleh melebihi 4000 mg, serta dosis toksik 10 – 15 gram. Asetaminofen

biasanya ditoleransi dengan baik. Kadang terjadi ruam kulit dan reaksi alergi lain.

Namun, jika dosis paracetamol melebihi dosis lazim akan terjadi efek merugikan
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berupa nekrosis hepar dan kemungkinan fatal serta tergantung pada dosis (Goodman

dan Gilman, 2007).

Hepar merupakan organ tubuh yang mempunyai fungsi detoksifikasi terhadap

berbagai zat toksik, detoksifikas dilakukan oleh enzim-enzim yang diproduksi oleh

hepar melalui mekanisme oksidasi, reduksi, hidrolisis atau konjugasi. Hepar akan

mengalami kerusakan apabila terdapat zat toksik dalam tubuh (Kedzierska et al.

2003).

Manifestasi klinik baru timbul apabila terjadi kerusakan hepatosit yang cukup

luas, hal ini disebabkan karena hepar mempunyai kapasitas cadangan yang baik.

Sehingga untuk mendeteksi kerusakan hepatoselular yang sedang berlangsung dapat

dilakukan dengan mengukur indeks fungsional dan mengamati produk hepatosit yang

rusak atau nekrotik yang masuk ke dalam sirkulasi (plasma atau serum) (Bijanti dkk.

2010). Sejumlah enzim dalam serum telah digunakan yang membedakan dan menilai

cedera hepatoselular, serta adanya disfungsi atau obstruksi saluran empedu (Harisson.

2000).

Enzim transaminase merupakan enzim intraselular, dua enzim transaminase

yang sering digunakan dalam menilai penyakit hepar adalah Serum Glutamic

Oxalacetic Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamic Pyrupic Transaminase

(SGPT). Enzim transaminase merupakan indikator yang peka pada kerusakan sel-sel

(Husadha. 1996). Parameter yang dipakai dalam keadaan patologis tergantung berat

ringannya kerusakan hepar. Apabila kerusakan hepar yang diduga berat dapat
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dilakukan pemeriksaan bilirubin yang digunakan untuk menilai hepar. Kadar bilirubin

dapat meningkat jika hepar tidak berfungsi atau ada kelebihan sel darah merah yang

dihancurkan kadarnya juga dapat meningkat jika ada sumbatan saluran yang

mengalirkan cairan empedu dari hepar (Warta AIDS. 2012).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk membuktikan bahwa pemberian Ekstrak  Daun kayu kuning

(Arcangelisia flava merr) dapat mencegah gangguan fungsi hepar melalui

pemeriksaan kadar Bilirubin.

2. untuk membuktikan bahwa pemberian Ekstrak  Daun kayu kuning

(Arcangelisia flava merr) dapat mencegah gangguan fungsi hepar melalui

pemeriksaan kadar SGPT (Serum Glutamic Piruvic Transminase.

3. untuk membuktikan bahwa pemberian Ekstrak  Daun kayu kuning

(Arcangelisia flava merr) dapat mencegah gangguan fungsi hepar melalui

pemeriksaan kadar SGOT (Serum Glutamic Oksaloasetic Transaminase)

pada serum darah Tikus putih (Rattus norvegicus).
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1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dari tanaman Kayu Kuning

(Arcangelisia flava merr) dapat digunakan untuk menurunkan kadar Bilirubin, SGOT

(Serum Glutamic Oksaloasetic Transaminase) dan SGPT (Serum Glutamic Piruvic

Transaminase) pada serum darah tikus putih (Rattus norvegicus).

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. pemberian ekstrak daun tanaman kayu kuning (Arcangelisia flava merr) dapat

menurunkan kadar Bilirubin pada serum darah tikus putih (Rattus

norvegicus),

2. pemberian ekstrak daun tanaman kayu kuning (Arcangelisia flava merr) dapat

menurunkan kadar SGPT (Serum Glutamic Piruvic Transminase) pada serum

darah tikus putih (Rattus norvegicus).

3. pemberian ekstrak daun tanaman kayu kuning (Arcangelisia flava merr) dapat

menurunkan kadar SGOT (Serum Glutamic Oksaloasetic Transaminase) pada

serum darah Tikus putih (Rattus norvegicus).
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