
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan homeostasis 

tubuh meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan, dan 

imunologi. Walaupun angka prevalensi dan insidensi penyakit hati belum 

diketahui, tetapi data WHO menunjukkan bahwa untuk penyakit hati yang 

disebabkan oleh virus, Indonesia termasuk dalam peringkat endemik yang tinggi 

(DepKes RI, 2007). 

Fungsi hati yang paling penting ialah melindungi tubuh dari penumpukan 

zat-zat berbahaya yang masuk dari luar misalnya obat. Banyak obat yang larut 

dalam lemak dan tidak mudah diekskresikan oleh ginjal oleh karena itu sistem 

hati melalui biotransformasinya  mengubah metabolit tersebut agar larut dalam air 

dan dikeluarkan melalui urine atau empedu. Penyakit liver karena obat pada 

umumnya tidak menimbulkan kerusakan permanen, tetapi kadang-kadang 

berlangsung lama dan fatal. Obat yang dapat menimbulkan kerusakan hati dibagi 

menjadi 2 golongan yaitu Hepatotoksik yang predictable dan yang unpredictable. 

Obat hepatotoksin yang predictable selalu menimbulkan kerusakan pada sel hati 

(Suasono, 2006). 

Obat hepatotoksik yang predictable merusak sel hati umumnya  sudah tidak 

digunakan untuk pengobatan suatu penyakit tetapi hanya untuk keperluan 

penelitian yaitu karbon tetrachloride dan kloroform, sedangkan obat hepatotoksik 

yang unpredictable yang merusak secara tidak langsung yang masih banyak 

dipakai adalah Asetaminofen (Parasetamol), tetrasiklin, etanol, steroid, dan 

rifampisin. Asetaminofen jika diberikan pada dosis toksik akan menimbulkan 

efek nekrosis hati. Hepatotoksisitas dapat terjadi pada pemberian dosis tunggal 

10-15 gram (200-250 mg/kgBB) (Setiabudy, 1999). 
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Asetaminofen jika diberikan dalam dosis toksik akan menyebabkan 

kerusakan hati akut. Gejala pada hari pertama akan menimbulkan keracunan yang 

ditandai dengan gejala anoreksia, mual dan muntah selama 24 jam. Gangguan hati 

akan muncul pada hari kedua (Wilmana, 2007). 

Adanya kerusakan hati dapat diketahui dari adanya peningkatan enzim-

enzim yang ada di hati yaitu alanin aminotranferase (ALT) dan aspartat 

aminotransferase (AST), tetapi ALT paling spesifik menunjukkan kerusakan hati 

dibanding AST karena ALT paling banyak ditemukan di hati sedangkan AST 

selain di hati dapat juga ditemukan di jantung, ginjal, otot rangka, dan otak. 

Nekrosis sel-sel hati atau adanya kerusakan hati akut akan menyebabkan 

pelepasan enzim secara intraselluler ke dalam darah sehingga kadar dari ALT dan 

AST meningkat secara cepat (Dalimartha, 2004). 

Pemanfaatan tanaman sebagai bahan pengobatan pada zaman modern 

semakin dikembangkan dengan wacana “ Back to Nature” . Kenyataan yang ada 

di masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa mereka menggunakan macam-macam 

tumbuhan sebagai obat. Bahan-bahan alam banyak digunakan masyarakat 

menengah kebawah terutama dalam upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif 

untuk menanggulangi berbagai penyakit. Penggunaan bahan yang berasal dari 

alam secara umum dinilai lebih aman daripada bahan-bahan kimiawi karena 

bahan alami memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dibanding dengan 

bahan kimiawi(Sari, 2006). 

Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al Qur’an Surat Asysyu’araa ayat 7 

 

          

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?(QS. 

Asysyu’araa:7)   
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Biji mahoni dipakai oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk mengobati 

penyakit hati. Kandungan kimia yang paling banyak ditemukan dalam biji mahoni 

adalah flavonoid dan saponin. Kandungan flavonoidnya berguna untuk 

melancarkan peredaran darah, terutama untuk mencegah tersumbatnya saluran 

darah, mengurangi kadar kolesterol dan penimbunan lemak pada dinding 

pembuluh darah, membantu mengurangi rasa sakit, pendarahan, dan lebam, serta 

bertindak sebagai antioksidan untuk menyingkirkan radikal bebas. Saponin 

berguna mencegah penyakit sampar, mengurangi lemak tubuh, meningkatkan 

sistem kekebalan, memperbaiki tingkat gula darah, serta menguatkan fungsi hati 

dan memperlambat proses pembekuan darah (Anonim, 2008). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Udem et al.,(2011) 

yang menggunakan daun mahoni yang di ekstrak dengan menggunakan pelarut 

etanol 10% pada minggu pertama, kemudian dinaikkan menjadi etanol 20% dan 

30% pada minggu kedua dan ketiga. Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil 

yang bermakna untuk efek hepatoprotektor  dengan dosis 250mg/kgBB dan 

kandungan tetranortriterpenoid berperan sebagai antioksidan yang dapat 

menangkal radikal bebas yang didapatkan hewan uji yang diinduksi alkohol.  

Menurut Haldar et al.,(2011) dalam penelitiannya menggunakan kulit 

batang mahoni yang di ekstraksi menggunakan pelarut methanol 80% dengan 

teknik sokhlet  menujukkan efektivitas hepatoprotektif pada tikus yang diinduksi 

asetaminofen  dan senyawa yang berperan dalam mekanisme hepatoprotektor 

yaitu flavonoid dan tannin.selain itu ditunjang oleh penelitian Dharma S. and 

Nofiandi D. (2011) yang menyatakan bahwa serbuk biji mahoni kurang 

berpengaruh terhadap penurunanan kadar  Gamma-Glutamil Transferase (GGT). 

Ketiga penelitian diatas menunjukkan bahwa tumbuhan mahoni memiliki 

pengaruh yang baik dalam perlindungan hati. Berdasarkan pengamatan dari 

penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

mengambil judul pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% biji mahoni terhadap 

kadar ALT tikus putih  yang diinduksi asetaminofen. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh ekstrak etanol 70% biji mahoni terhadap kadar 

ALT tikus putih  yang diinduksi asetaminofen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% biji mahoni  terhadap 

kadar ALT tikus putih yang diinduksi asetaminofen. 

2. Tujuan Khusus 

Menguji efek hepatoprotektif  biji mahoni pada tikus putih yang 

diinduksi asetaminofen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% biji mahoni terhadap kadar 

ALT tikus putih yang diinduksi asetaminofen. 

b. Menambah pengetahuan tentang kegunaan biji mahoni sebagai salah 

satu tanaman obat. 

2. Manfaat Aplikatif 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya 

tentang biji mahoni. 

 


