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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

  Masa transisi demografi akibat dari keberhasilan upaya

menurunkan angka kematian dapat menimbulkan transisi epide-miologis,

yaitu dari penyakit akut ke penyakit degenerasi yang menahun. Salah satu

diantaranya yang berkaitan erat dengan penyakit metabolisme dan akibat

adanya dampak pergeseran perilaku pola konsumsi gizi makanan adalah

“HIPERGLIKEMIA” atau peningkatan kadar glukosa yang melebihi nilai

normal. Peningkatan kadar glukosa ini merupakan akibat dari kekurangan

hormon insulin baik secara absolut maupun relatif. Hormon insulin berperan

utama dalam mengatur kadar glukosa dalam darah agar tetap dalam batas

normal yaitu antara 80-120 mg/dl. Penyimpanan dari kadar normal dapat

diakibatkan karena perubahan kecepatan oksidasi glukosa dan makanan yang

mengandung karbohidrat tinggi. Proses mempertahankan kadar glukosa yang

stabil dalam darah merupakan salah satu mekanisme homeostatis. Mekanisme

ini akan melibatkan hepar, jaringan ekstrahepatik dan beberapa hormon

(Mutschler, 1991).

  Hati merupakan organ terbesar dari tubuh. Hati terletak dalam

rongga abdomen di bawah diafragma. Sebagian besar darah (sekitar 70%)

berasal dari vena porta dalam presentase yang lebih kecil disuplai oleh arteria

hepatica. Sel hati merupakan sel yang paling berguna dalam tubuh. Hati
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merupakan sel dengan fungsi endokrin, eksokrin, mensintesis, menyimpan

zat-zat tertentu, mendetoksikasi dan mentransfer zat-zat lain (Jungueira,

1991). Hati berfungsi sebagai sistem penyangga glukosa darah  yang sangat

penting yaitu bila glukosa darah meningkat, maka glukosa yang diabsorbsi

dari usus akan segera disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen.

  Salah satu usaha yang dilakukan adalah menjaga pola hidup dan

pola makan secara teratur. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan,

masyarakat mengenal berbagai cara pengobatan tradisional hingga modern.

Pengobatan modern yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan balai

pengobatan lainnya. Selain pengobatan secara modern, terdapat juga

pengobatan alternatif yang termasuk di dalamnya adalah pengobatan

tradisional. Kemajuan zaman dan teknologi modern tidak dapat menggeser

atau mengesampingkan pengobatan tradisional. Hal tersebut terbukti dengan

diterimanya pengobatan tradisional dengan semboyannya “Sehat untuk

Semua” dan gerakan “Back to Nature” (Wijayakusuma, 2000).

  Obat tradisional adalah obat yang digunakan oleh masyarakat

secara turun menurun untuk memelihara kesehatan ataupun untuk mengatasi

gangguan kesehatan (Syabana dan Ramadani, 2002). Obat tradisional

merupakan aset nasional yang hingga saat ini tetap dimanfaatkan sebagai

pengobatan sendiri (Self medication), hal ini dikarenakan pengobatan

tradisional tidak mengalami peningkatan biaya. Salah satu obat alternatif yang

digunakan oleh kalangan masyarakat untuk menyembuhkan penyakit adalah

dengan menggunakan “kultur kombucha”.
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  Kombucha atau sering disebut dengan teh kombu adalah suatu

larutan fermentasi atau merupakan hasil peragian larutan teh, gula, dan jamur

kombu.  kombucha dapat diperoleh dengan memeram air kopi manis yang

ditambahi  biang jamur. Jamur kopi penghasil cairan kombucha adalah

campuran dari beberapa mikroba berupa bakteri dan ragi yang tidak berbahaya

antara lain Acetobacter xylinum, Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus,

Gluconobacter, Brettanamyces bruxellensis,  Brettanamyces intermedius,

Candida fomata, Mycoderma, Mycotorula, Pichia, Saccharomyces cerevisiae,

Schizosaccharomyces, Torula, Torulaspora delbrueckii, Torulopsis,

Zygosaccharomyces bailii dan Zygosaccharomyces rouxi. Dalam aktifitasnya

yang menunjukkan peranan sebagai bakteri utama dalam koloni kultur adalah

Acetobacter xylinum (Anonim, 2007).

  Senyawa kimia dalam kombucha coffee akan mengalami

metabolisme di dalam tubuh terutama di dalam usus, hepar, dan ren. Usus

merupakan organ pencernaan yang dapat mengabsorbsi zat-zat gizi yang

dibutuhkan oleh tubuh kemudian dibawa hepar. Sel-sel hepar akan mengolah

dan mensintesis berbagai zat yang diangkut ke dalam jaringan tubuh bersama

aliran darah melalui ren dan ren akan memindahkan sebagian besar bahan

plasma yang dibutuhkan oleh sel terutama toksik (Frank, 1995).

  Cara kerja kombucha ini tidak hanya membidik organ tubuh

tertentu, namun mempengarui tubuh secara menyeluruh dengan menstabilkan

metabolisme tubuh dan menawarkan racun dengan asam glukoronat. Hal ini

dapat menyebabkan peningkatan kapasitas pertahanan endogenis tubuh
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terhadap pengaruh racun dan tekanan lingkungan, sehingga metabolisme sel

yang rusak diperkuat dan berlanjut dengan pemulihan kesehatan tubuh

(Hartanto, 2006).

    Glukoronat adalah zat yang berperan dalam fungsi hati, khususnya

dalam mengikat logam dan toksin yang ada dalam tubuh, baik yang dibentuk

oleh hati maupun dari makanan akan diikat oleh kombucha, sehingga lemak

mudah larut dalam air dan mudah dikeluarkan melalui air kemih, selain itu

juga terdapat asam asetat. Fungsi dari asam asetat ini selain memberi rasa

asam pada kombucha, asam asetat juga berfungsi sebagai mengikat toksin dan

dapat diubah menjadi bentuk eter yang mudah larut dalam air, sehingga

mudah dikeluarkan oleh tubuh. (Naland, 2004).

  Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk

mengetahui secara pasti pengaruh pemberian kombucha coffee terhadap

struktur histologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus L.) setelah diinduksi

glukosa. Maka akan dilakukan penelitian dengan judul “EFEK PEMBERIAN

KOMBUCHA COFFEE TERHADAP STRUKTUR HISTOLOGI HEPAR

TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus L.)  YANG DIINDUKSI GLUKOSA”.

B. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari

perluasan masalah, agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan penelitian

yang selaras dengan judul. Adapun pembatasan masalahnya adalah sebagai

berikut:
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1. Subyek penelitian

  Pengaruh kombucha coffee terhadap struktur histologi hepar tikus

putih (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi glukosa.

2. Obyek penelitian

  Hepar tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan.

3. Parameter

  Parameter penelitian meliputi perubahan struktur histologi hepar

tikus putih (Rattus norvegicus L.).

4. Kopi yang digunakan untuk penelitian ini adalah kopi Arabika dengan

merek Angkring yang diproduksi oleh Warung Pojok Pasar Gede

Surakarta.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diambil suatu perumusan

masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh kombucha coffee terhadap

struktur histologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi

glukosa?

D. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji

pengaruh kombucha coffee terhadap struktur histologi hepar tikus putih

(Rattus norvegicus L.) yang diinduksi  glukosa.
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E. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan masalah ini adalah:

a. Menambah  khasanah pengetahuan tentang kombucha coffee.

b. Memanfaatkan kombucha coffee sebagai obat alternatif yang bernilai

ekonomis.

c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang

kesehatan.

d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.




