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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hati adalah organ intestinal terbesar dengan  berat antara 1,2-1,8 

kg atau kurang lebih 25% berat orang dewasa. Hati menempati sebagian 

besar kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme 

tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks (Amirudin, 2009).  Fungsi hati 

antara lain sebagai penyaring dan penyimpanan darah, pembentukan 

empedu, pembentukan faktor koagulasi, penyimpanan vitamin dan besi, 

dan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, hormon, dan zat kimia asing 

(Guyton & Hall, 2007). Sebagai organ yang berfungsi untuk pusat 

metabolisme tubuh, hati sangat rentan terhadap paparan zat kimia yang 

bersifat toksik. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan hati.  Zat kimia 

dapat besasal dari obat-obatan yang selama ini dikonsumsi oleh 

masyarakat. Salah satu contoh obat yang dapat menimbulkan kerusakan 

hati adalah parasetamol. 

Parasetamol (Asetaminofen) merupakan metabolit fenasetin dengan 

efek analgesik dan antipiretik yang sama. Dosis terapeutik parasetamol 

sebagai analgesik dan antipiretik adalah 500-650 mg. Sementara dosis 

toksiknya adalah antara 15-25 gram. Dosis yang tinggi pada pemberian 

parasetamol dapat mengakibatkan  nekrosis pada hati. Hepatoksisitas 

dapat terjadi pada pemberian obat dosis tunggal 10-15 g (200-250 mg/kg 

BB) parasetamol (Wilmana & Gan, 2007). Kerusakan ini terjadi akibat 

meningkatnya akumulasi metabolit hepatotoksik N-acetyl-p-benzoquinone 

imine (NABQI) yang dihasilkan dalam biotransformasi parasetamol. 

Akibatnya metabolit reaktif NABQI akan berikatan dengan cystein group 

protein membentuk acetaminophen protein adducs baik dengan enzim 

maupun peotein dalam sel dan dalam mitokondria, sehingga terjadi 
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gangguan fungsi dan pada akhirnya terjadi kerusakan sel pada hati (Jawi et 

al., 2008). 

Kerusakan hati terbesar dapat berupa nekrosis hati. Selain itu 

kerusakan pada hati juga ditandai dengan peningkatan jaringan peroksidasi 

lipid dan penurunan dari level glutation (GSH). Serta dapat ditandai 

dengan meningkatnya beberapa penanda biokimia seperti AST 

(Asparatade aminotransferase), ALT (Alanin amoinotransferase), 

trigliserid, kolesterol, bilirubin dan alkalin fosfatase (Maheswari et al., 

2008).  

Penggunaan obat herbal akhir-akhir ini sangat populer (Adeneye & 

Adewale, 2009). Salah satu kandungan yang berfungsi sebagai 

hepatoprotektor adalah antioksidan. Banyak tanaman yang ada di  

sekeliling kita yang bisa dimanfaatkan sebagai hepatoprotektor.  Salah satu 

contoh  yaitu  tanaman binahong (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen) 

(Orbayinah, 2008). 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur’an surat 

Asy-syu’araa ayat 7 berikut ini : 

                

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, Berapakah banyaknya 

kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik? (Q.S. Asy-syu’araa:7) 

 

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah 

menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang baik.  

Binahong termasuk dalam family Basellaceae merupakan salah 

satu tanaman obat yang mempunyai potensi besar ke depan untuk diteliti.  

Tanaman ini sebenarnya berasal dari Cina dan menyebar ke Asia Tenggara 

(Manoi, 2009) 
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Daun binahong memproduksi bermacam-macam senyawa kimia 

untuk tujuan tertentu. Senyawa kimia ini lebih sering digunakan untuk 

bersaing dengan mahluk hidup lain. Senyawa ini disebut dengan metabolit 

sekunder. Dari hasil penelitian Universitas Gajah Mada, dinyatakan bahwa 

pada kultur in vitro daun binahong mengandung senyawa aktif flavonoid, 

alkaloid, terpenoid dan saponin. Flavonoid dapat berperan langsung 

sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti 

bakteri dan virus (Manoi, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Orbayinah (2008) jus daun binahong dosis tunggal sebesar 329,21 mg 

yang diberikan selama 12 hari lewat oral mampu memberikan efek 

hepatoprotektor pada tikus yang diinduksi dengan karbon tetraklorida. 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat (Waji & Sugrani, 

2009). Flavonoid diduga berpengaruh dalam menghambat kerusakan hepar 

dengan cara mengikat radikal bebas sebagai antioksidan, sehingga 

dampaknya pada hati berkurang (Handoko, 2005). Tidak menutup 

kemungkinan senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun binahong 

juga dapat mengikat radikal bebas sehingga dapat berfungsi sebagai 

hepatoprotektor.  

Untuk membuktikan hal di atas, maka akan dilakukan penelitian 

untuk mengetahui efek ekstrak daun binahong terhadap kadar ALT pada 

tikus jantan galur Wistar yang diinduksi dengan parasetamol. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah adakah pengaruh 

pemberian ekstrak daun binahong terhadap kadar ALT pada tikus jantan 

galur Wistar yang diinduksi dengan parasetamol? 
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C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efek ekstrak daun binahong terhadap kadar ALT pada tikus 

jantan galur  Wistar yang diinduksi dengan  parasetamol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: 

a. Bagi perkembangan dunia kedokteran dapat menambah wawasan 

dan pengembangan dalam bidang farmakologi. 

b. Sebagai sumber informasi dan dasar bagi peneliti lain yang akan 

meneliti suatu masalah lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

2. Manfaat praktis: 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dari hasil 

penelitian untuk masyarakat dalam memahami binahong sebagai 

obat hepatoprotektor 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan usaha untuk 

mencegah penyakit hepatitis. 

 

 

 

 


