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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah  
Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Protozoa dari genus Plasmodium. Penyakit ini merupakan salah satu 

penyakit yang mematikan yang belum bisa teratasi. Penyebarannya 

juga cukup luas dan cepat. Setiap tahun lebih dari 500 juta penduduk 

dunia terinfeksi malaria dan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. 

Kasus terbanyak terdapat di Afrika dan beberapa negara Asia, 

Amerika Latin, Timur Tengah dan beberapa bagian negara Eropa. 

Untuk mengatasi masalah malaria, dalam pertemuan WHA 60 

(World Health Assembly) telah dihasilkan komitmen global tentang 

eliminasi malaria bagi setiap negara. Petunjuk pelaksanaan eliminasi 

malaria tersebut telah dirumuskan oleh WHO dalam Global Malaria 

Programme (WHO, 2010). 

Berdasarkan Kepmenkes No. 293, 2009, malaria merupakan 

penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Angka kesakitan dan kematian yang ditimbulkan masih 

tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan 

pembangunan nasional. Sementara itu, keberhasilan pembangunan 

Indonesia sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia 

yang berkualitas, di mana pembangunan sektor kesehatan merupakan 

salah satu unsur penentu. Untuk mendapatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, masyarakat harus bebas dari berbagai penyakit, 

termasuk  penyakit malaria (Kepmenkes No. 293, 2009). Insiden 

malaria penduduk Indonesia tahun 2007 adalah 2,9 persen dan tahun 

2013 adalah 1,9  persen dengan prevalensi malaria tahun 2013 
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adalah 6,0 persen. Lima provinsi dengan insiden dan prevalensi 

tertinggi adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi 

Tengah dan Maluku (Riskesdas, 2013). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas 

malaria, antara lain pemberian insektisida hingga obat antimalaria. 

Hingga pada akhir 1950-an telah muncul resistensi P. falciparum 

terhadap klorokuin (Sutisna, 2004). Klorokuin telah lama dikenal 

sebagai obat antimalaria. Banyak penelitian yang membuktikan 

efektivitas klorokuin dalam membunuh Plasmodium. Selain itu 

klorokuin merupakan obat antimalaria yang murah, efektif dengan 

batas keamanan yang tinggi (Sardjono, 2001). Resistensi parasit 

terhadap beberapa antimalaria sampai saat ini merupakan 

permasalahan terbesar dalam dunia kesehatan, terutama untuk 

wilayah-wilayah endemik malaria. Resistensi yang terjadi dapat 

disebabkan oleh adanya mutasi yang dapat mengurangi sensitivitas 

terhadap pemberian antimalaria (WHO, 2013). Selain itu, faktor lain 

yang  dapat menyebabkan masih tingginya angka kesakitan dan 

kematian yaitu, migrasi manusia secara besar-besaran, perubahan 

iklim dan lingkungan, sistem pelayanan kesehatan yang kurang baik 

serta timbulnya galur nyamuk Anopheles yang resisten terhadap 

insektisida (Ekasari, 2010). Sehingga, diperlukan pencarian obat 

antimalaria baru baik yang berasal dari hasil sintesis maupun bahan 

alam, utamanya yang berasal dari tumbuhan.  

Salah satu tanaman yang digunakan secara tradisional 

sebagai obat antimalaria adalah C. spectabilis. Tanaman ini banyak 

ditanam sebagai tanaman hias tanaman di daerah tropis dan 

subtropis, serta juga digunakan sebagai obat tradisional selama 
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bertahun-tahun (Jothy et al., 2012). Di Brazil, tanaman C. spectabilis 

telah lama digunakan untuk pengobatan flu dan demam (Lorenzi, 

2002). Daun C. spectabilis juga dilaporkan dapat digunakan untuk 

mengatasi konstipasi, keracunan, dan infeksi protozoa di dalam usus 

(Mazumder, 2008). Aktivitas lainnya yang telah diketahui seperti 

antifungi, antibakteri dan antioksidan (Sangetha, 2008), antimalaria 

(Nsounde-Ntandau et al., 2005), antikonvulsan dan aktivitas sedatif 

(Bum et al., 2010). Selain itu, studi toksisitas tanaman ini telah 

mengungkapkan bahwa tidak ada efek toksik yang ditimbulkan pada 

tikus (Jothy et al., 2012). 

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan uji aktivitas 

antimalaria ekstrak metanol daun C. spectabilis secara in vitro yang 

menunjukkan hasil IC50 2,66 µg/ml (Yudistira, 2008). Selanjutnya, 

dilakukan pengujian secara in vitro ekstrak daun C. specabilis 

dengan empat pelarut berbeda yaitu  heksana, metanol, etil asetat, 

dan kloroform. Dari uji in vitro tersebut, didapatkan nilai IC50 0,642 

µg/ml dari ekstrak kloroform memiliki aktivitas antimalaria yang 

paling kuat. Kemudian dilakukan analisis kromatografi lapis tipis 

yang menunjukkan kandungan alkaloid dalam ekstrak lebih besar 

dibanding golongan senyawa lain, dan diduga yang memiliki peran 

sebagai antimalaria adalah alkaloid (Ekasari et al., 2012). Secara in 

vivo, ekstrak etanol daun C. spectabilis dapat menunjukkan 

kemampuan menghambat pertumbuhan P. berghei pada mencit 

sangat baik dengan harga ED50 sebesar 0,013 mg/kg BB mencit 

(Kurniawan, 2014). 

Hepar mempunyai peran penting dalam fungsi metabolik 

tubuh (Romanelli et al., 2004). Hepar mendapat perhatian besar 
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dalam studi malaria setidaknya karena tiga alasan. Yang pertama, 

hepar merupakan organ target yang memiliki peran penting dalam 

pengembangan siklus parasit. Kedua, aktivitas parasit 

menggabungkan dengan respon imunitas host yang memicu 

terjadinya inflamasi kronis (Müller, 2004; Urban et al., 2005). Dan 

yang ketiga, siklus malaria di hepar merupakam target antimalaria 

yang bertujuan untuk membangun kekebalan terhadap parasit 

antimalaria (Hoffman et al., 2002).  

Pada kasus malaria, saat terjadi infeksi akibat gigitan 

nyamuk Anopheles betina maka parasit akan langsung masuk ke 

dalam darah serta menginfeksi saliva saat dalam fase sporozoit. 

Setelah berada dalam darah sporozoit tersebut juga dapat 

menginfeksi sel hepar (NIAID, 2007). Pada penderita gangguan 

hepar akibat malaria juga menyebabkan ukuran sel hepar yang 

membesar akibat adanya pelebaran sinusoid serta berat hepar 

bertambah dan bentuk hepar memadat dan warnaya berubah menjadi 

coklat  hal ini juga diakibatkan karena adanya sel Kupfer yang 

terikat haemozoin dan eritrosit yang terinfeksi di vena sentralis 

menunjukkan terjadinya hepatomegali akibat adanya infeksi 

Plasmodium sp. Hal inilah yang menyebabkan pada saat terjadi 

malaria terdapat gejala-gejala kelainan pada sel hepar termasuk pada 

SGOT maupun SGPT-nya. Sehingga pengamatan pada sel hepar 

yang terinfeksi parasit menunjukkan terjadinya nekrosis sel hepar 

yang bisa diamati pada penampang histologi dan adanya peningkatan 

kadar SGOT, SGPT dan kadar LDH (Kochar et al., 2003).  

Sampai saat ini belum ada penelitian tentang pemberian 

ekstrak daun C. spectablis terhadap perbaikan fungsi hepar akibat 
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malaria. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji in vivo lebih lanjut 

apakah pemberian ekstrak daun C. spectabilis tersebut dapat 

mengurangi efek yang ditimbulkan pada hepar akibat adanya infeksi 

dari Plasmodium sp.  

1.2. Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak etanol 90% 

daun C. spectabilis terhadap perubahan patologis fungsi hepar 

mencit jantan yang terinfeksi P. berghei?  

1.3.  Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol 90% 

daun C. spectabilis terhadap perubahan patologis 

fungsi hepar mencit jantan yang terinfeksi P. berghei. 

2. Mengetahui tingkat perubahan fungsi hepar setelah 

diberikan ekstrak etanol 90% daun C. spectabilis yang 

dilihat dari nilai SGOT, SGPT, dan hispatologi hepar 

mencit jantan galur BALB/c. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya data pemberian ekstrak etanol 90% daun C. 

spectabilis terhadap fungsi hepar dapat dijadikan suatu komponen 

pendukung untuk studi praklinik. Serta dapat diketahui apakah 

ekstrak etanol 90% dan C. spectabilis dapat mengurangi efek yang 

ditimbulkan oleh parasit P. berghei pada mencit jantan. 
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