
 
 

 
 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Populasi hama yang berkembang pesat membuat petani harus 

mengupayakan penyelamatan lebih untuk menjaga tanaman agar tidak dirusak 

atau dimakan hama, hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan Endosulfan. 

Golongan organoklorin seperti Endosulfan paling banyak digunakan karena 

dengan takaran sedikit dapat memberantas hama dengan cepat sehingga 

menghemat pemakaian (Andarini dkk., 2013). Harga pestisida yang relatif 

terjangkau di pasaran membuat petani merasa diuntungkan karena dapat 

mengurangi ataupun membunuh hama bahkan memberantas vektor penyebab 

penyakit (Van den Berg, 2009).  

Studi kasus mengenai identifikasi penggunaan pestisida pada ladang dan 

sawah daerah pertanian Kecamatan Kertasari Citarun Hulu Kabupaten Bandung, 

didapat persentase penggunaan pestisida organoklorin masih tinggi sebesar 22,3% 

(Rochmanti dan Dian, 2009). Menurut Adhiraga (2009) profil senyawa 

organoklorin dalam air tanah 0,986   /L, air sungai 0,695   /L dan sedimen 

sungai 12,9   /L di Cikapundung terdapat konsentrasi senyawa tertinggi.  

Vijgen  et al., (2011) menjelaskan bahwa penggunaan pestisida berdampak 

buruk terhadap kesehatan hewan dan manusia. Endosulfan merupakan insektisida 

paling beracun yang tersedia di pasaran saat ini dan telah menyebabkan berbagai 

macam keracunan pestisida yang fatal pada manusia dan hewan di seluruh dunia. 

Zat ini dapat masuk kedalam tubuh melalui traktus intestinal, paru-paru, dan kulit 
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serta telah terbukti memiliki efek toksik pada berbagai organ seperti otak, jantung, 

organ reproduksi, ginjal dan hepar (Andarini dkk., 2013). 

Hepar memiliki peranan yang sentral dalam metabolisme bahan toksik yang 

ada di dalam tubuh (Fawcett, 2002). Kerusakan pada hepatosit menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur sel, yang berakibat terjadinya gangguan fungsi sel. 

Hepatosit yang mengalami kerusakan struktur mengakibatkan gangguan dalam 

metabolisme (Graham and Guarrera, 2014). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

Endosulfan terhadap perubahan histopatologi hepar. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah 

yaitu apakah Endosulfan berpengaruh terhadap perubahan histopatologi hepar 

mencit. 

1.3 Landasan Teori 

Endosulfan adalah pestisida jenis insektisida golongan organoklorin yang  

terdiri atas karbon, chlorin dan hidrogen. Jenis ini sering disebut chlorinated 

hydrocarbon, chlorinated organics, chlorinated insecticides atau synthetics. 

Gejala keracunan yang dapat ditimbulkan dari bahan kimia yang mengandung 

organoklorin dapat berupa mual, sakit kepala dan tidak dapat berkonsentrasi. Pada 

dosis yang tinggi dapat terjadi kejang-kejang, muntah dan dapat menjadi 

hambatan pernapasan. Hal ini disebabkan karena senyawa klor organik 

mempengaruhi susunan saraf pusat terutama otak (Meles dkk., 2012). 

Endosulfan terlibat dalam perkembangan tumor pada hepar, testis, dan 

payudara (Hardell and Eriksson, 2003) karena mengandung zat xenoestrogen 

sintetis yang bertindak sebagai pengganggu endokrin (Sukardi dkk., 2013). Sell 
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and Davidson (1973) melaporkan bahwa pemberian 200 ppm pestisida golongan 

organoklorin pada ayam pedaging dapat menyebabkan pembengkakan hepar dan 

kenaikan protein mikrosomal.  

Penumpukan bahan-bahan toksis dalam parenkim hepar dapat melukai  

hepatosit dan menyebabkan terjadinya perubahan histopatologis yang bervariasi. 

Hepar merupakan organ pertama yang dicapai oleh obat-obatan dan zat lain yang 

diabsorbsi usus melalui vena porta, sehingga disebutkan bahwa hepar adalah 

tempat utama metabolisme dan detoksifikasi obat (Himawan, 1992).  

Mekanisme yang tepat mengenai pembuangan toksikan dari darah oleh 

hepar, masuk melalui pencernaan melalui mulut menuju tenggorokan kemudian 

menuju usus, setelah sampai usus diabsorbsi oleh vena porta melalui aliran darah 

kemudian menuju hepar. Sehingga hepar dapat mengalami kerusakan akibat 

Endosulfan (Setiawati dkk., 2007).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh endosulfan terhadap 

gambaran histologi hepar mencit. 

1.5 Manfaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharap dapat memberikan wawasan kepada 

para petani dan peternak tentang bahaya dan efek insektisida golongan 

organoklorin salah satunya endosulfan terhadap makhluk hidup di sekeliling 

persawahan atau perkebunan. 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh pemberian Endosulfan 

terhadap histopatologi hepar mencit. 
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