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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hati merupakan organ yang berada di dalam tubuh yang mempunyai peran 

penting dan kompleks demi kelangsungan seluruh fungsi tubuh. Hati berperan 

penting dalam setiap metabolisme tubuh terutama metabolisme karbohidrat, 

protein, dan lemak. Karena kerumitannya dan banyak berurusan dengan bahan-

bahan yang berpotensi merusak, seperti bahan-bahan kimia dalam darah, 

akibatnya hati rentan cedera. Akan tetapi, secara alami, hati mempunyai 

kemampuan untuk melindungi diri dengan cara meregenerasi (Anna, 2011).  

Penyakit hati adalah penyakit yang sering terjadi di dunia. Diketahui 

bahwa 170.000 kematian setiap tahun disebabkan oleh sirosis hati, dengan 47.000 

disebabkan oleh kanker hati. Penyebab utama dari penyakit hati adalah konsumsi 

alkohol yang berlebihan, bahan-bahan kimia, infeksi virus dan obesitas (Carter, 

2013). Sampai saat ini tercatat sekitar 25.000 orang meninggal setiap tahunnya 

akibat sirosis hati. Di Indonesia jumlah penderita sirosis hati pria lebih tinggi 

daripada wanita. Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroentero Hepatologi, 

Rumah Sakit Premier Jatinegara Dr. Irsan Hasan, SpPD KGEH mengatakan 

bahwa sirosis hati adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat mengganggu 

pelaksanaan fungsi-fungsi hati, selain itu sirosis juga beresiko untuk berkembang 

menjadi kanker hati (Ridwan, 2012). Selain sirosis, kerusakan hati yang lain 

ditemukan pada penderita hepatitis, kegagalan hati, kolangitis, leptospirosis, dan 
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abses hati (Pujiyanta, 2012). Berbagai upaya pengobatan gangguan fungsi hati 

secara klinis telah dilakukan, namun cara ini memerlukan biaya yang mahal dan 

menyebabkan adanya efek samping yang merugikan  

Namun terdapat pengobatan dengan menggunakan laser yang tidak 

memiliki efek samping yang merugikan dan tidak memerlukan biaya yang mahal. 

Laser adalah salah satu bentuk energi foton dari cahaya yang dapat mengeksitasi 

elektron dalam jaringan atau sel, baik pada ekstra maupun intraselular. Laser 

banyak diaplikasikan baik dalam bidang kesehatan maupun industri. Laser dalam 

bidang kesehatan sering digunakan untuk terapi dan juga untuk pembedahan. 

Salah satu aplikasi laser yang terkenal yaitu untuk terapi akupuntur. Laser 

akupuntur adalah pengembangan ilmu tradisional akupuntur yang menggunakan 

sinar laser atau teknologi canggih dengan maksud agar sinar laser akan membantu 

memberikan energi pada titik akupuntur, dengan demikian dicapai keseimbangan 

Yin Yang (prinsip homeostatis). Oleh karena itu, efek sinar laser berbeda dengan 

efek biostimulasi pada umunya tetapi justru tunduk pada hukum-hukum 

akupuntur (Saputra, 2012).  

Titik akupuntur merupakan kumpulan sel aktif listrik yang sangat peka 

terhadap perubahan lingkungan akibat tekanan energi. Teknik akupuntur laser 

adalah metode stimulasi titik akupuntur yang noninvasif, menggunakan perangkat 

alat laser lunak dengan panjang gelombang 632-685 nm. Laser yang dipakai pada 

akupuntur adalah laser yang berkekuatan rendah (low level laser). Umumnya laser 

yang dipakai berkekuatan 5-30 mW. Cahaya pada laser ini diarahkan pada titik 

akupuntur, kemudian titik akupuntur akan merespon rangsangan energi yang 
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diberikan oleh cahaya laser untuk memperbaiki nekrosis dan infiltrasi sel radang 

(Saputra, 2014). 

Pada penelitian ini, laser digunakan untuk terapi pengobatan kerusakan sel 

hati yang diuji cobakan pada mencit. Untuk membuat kondisi kerusakan sel, 

mencit diberi karbofuran melalui oral ke mulut menggunakan sonde dengan dosis 

1/12 LD50 yaitu 1,3899 mg/kg BB. Target utama aksi dari karbofuran adalah otak, 

hepar, otot dan jantung (Wijoyo, 2012). Dengan pemberian terapi menggunakan 

laser di titik akupuntur yang menghubungkan organ hati yaitu titik BL-18 

(Yuliana, 2013) dan pemberian laser dengan 4 variasi dosis energi yang berkaitan 

dengan daya dan lama waktu pemaparan diharapkan dapat terjadi perbaikan sel 

hati. Perbaikan sel hati dapat ditandai dengan pengurangan jumlah sel nekrosis 

dan infiltrasi sel radang atau penambahan jumlah sel normal.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Chasanah (2008) 

dengan melakukan variasi pada daya keluaran optimasi, waktu paparan 

laserpunktur dan pengulangan terapi dengan menggunakan laserpunktur He-Ne 

yang berenergi 1 Joule dan titik akupuntur Pi-shu menunjukkan adanya 

peningkatan sel terutama pada daya 2 mW dan waktu 500 detik dengan 

pengulangan terapi sebanyak 4 kali.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah, pada laser He-Ne 

telah diketahui dosis optimum yang digunakan untuk terapi yaitu sekitar 1 Joule, 

maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai dosis pemaparan yang 

optimum dari laser dioda agar dapat melakukan perbaikan sel yang mengalami 

nekrosis dan infiltrasi sel radang. Dan juga untuk mengetahui pengaruh dari dosis 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH DOSIS PEMAPARAN CAHAYA LASER DIODA... VIVI SUMANTI VICTORY



4 
 

pemaparan laser dioda terhadap perbaikan profil histologi kerusakan sel hati pada 

mencit (Mus musculus).   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut yaitu  

1. Bagaimana pengaruh dosis pemaparan terhadap perbaikan kerusakan 

sel hati mencit yang diamati dari indikator jumlah sel yang mengalami 

nekrosis dan terjadinya infiltrasi sel radang?  

2. Berapa dosis optimum dari pemaparan laser dioda terhadap perbaikan 

kerusakan sel hati mencit yang diamati dari indikator jumlah sel yang 

mengalami nekrosis dan terjadinya infiltrasi sel radang?    

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di laboratorium. Laser 

yang digunakan untuk pengobatan pada titik meridian yaitu Laser Dioda Merah 

dengan panjang gelombang 650 nm dan daya 20 mW. Hewan percobaan yang 

digunakan yaitu mencit jantan dengan umur 10-14 minggu dan dengan kisaran 

berat badannya 25-30 gram. Titik akupuntur yang digunakan adalah titik BL-18 

(Gan shu). Parameter yang diamati yaitu sel-sel hepar yang mengalami nekrosis 

dan infiltrasi sel radang yang terdapat pada hati dan dapat dilihat dari gambaran 

profil histologi sel hati pada hewan mencit (Mus musculus). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut 
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1. Mengetahui pengaruh dosis pemaparan laser dioda terhadap perbaikan 

kerusakan sel hati pada mencit (Mus musculus). 

2. Mengetahui dosis optimum dari pemaparan laser dioda terhadap 

perbaikan kerusakan sel hati 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh terapi laserpunktur dioda terhadap perbaikan 

kerusakan sel hati. 

2. Mengetahui dosis optimum dari terapi laserpunktur dioda yang sesuai 

untuk perbaikan kerusakan sel hati. 

3. Metode terapi akupuntur dengan menggunakan laser dioda untuk 

diterapkan pada aplikasi medis. 

4. Terapi akupuntur dengan menggunakan laser dioda ini dapat 

digunakan untuk perbaikan kerusakan sel tanpa merasakan sakit seperti 

ditusuk jarum.  
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