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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak lama manusia mengenal dan menggunakan tanaman dan bahan alam 

yang berkhasiat untuk mencegah, mengurangi dan menyembuhkan dari penyakit 

tertentu. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasarkan pada 

pengalaman dan ketrampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya (Sari, 2006). WHO merekomendasikan 

penggunaan tanaman obat dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengobatan penyakit. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam peningkatan 

keamanan dan khasiat dari tanaman obat (WHO, 2003). 

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah 

kersen (Muntingia calabura L.). Daun kersen berkhasiat sebagai obat batuk dan 

peluruh dahak, buah yang telah masak dapat digunakan untuk sakit kuning. Cheng 

et al (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kersen mempunyai khasiat 

menurunkan tekanan darah melalui jalur aktivasi nitric oksida (NO). Zakaria et al 

(2007) melaporkan bahwa kersen mempunyai khasiat antinosiseptik, antioksidan, 

antiproliferatif dan antimikroba melalui isolasi staphylococcus. Zakaria juga 

melaporkan kandungan senyawa pada flavonoid, tannin, saponin pada tanaman 

kersen. Flavonoid sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi sel-sel 

dan organ tubuh dari radikal bebas. Manusia mempunyai sistem perlindungan 

antioksidan yang sangat canggih dan komplek yang melibatkan berbagai 

komponen, baik endogen dan eksogen yang berfungsi secara interaktif dan sinergi 

untuk menetralisir radikal bebas (Pervical M, 1998). 

Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh, menyumbang sekitar 2 % 

berat tubuh total atau sekitar 1,5 kg pada rata-rata manusia dewasa. Hati 

mempunyai kemampuan yang menakjubkan yaitu tingkat regenerasi yang tinggi 

(Guyton, 2007). 

Gangguan hepar selain dapat disebabkan oleh mikroorganisme, seperti 

virus dan bakteri juga dapat disebabkan oleh obat-obatan. Sebagian obat masuk 

melalui saluran cerna dan hati terletak diantara permukaan absorbsi dari saluran 
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cerna dan organ target obat dimana hati berperan sentral dalam metabolisme obat. 

Gambaran klinis hepatotoksik karena imbas obat biasanya onset umumnya cepat, 

malaise dan ikterus serta dapat terjadi jejas hepatosit atau gagal ginjal akut yang 

berat terutama bila pasien masih meminum obat tersebut setelah onset 

hepatotoksik. Apabila jejas hepatosit yang dominan maka kadar ALT dpat 

meningkat hingga lima kali lipat dari normal (Bayupurnama, 2009). Pemeriksaan 

kimia darah digunakan untuk mendeteksi kelainan hati, menentukan diagnosis, 

mengetahui berat ringan penyakit, mengikuti perjalanan penyakit dan menilai 

hasil pengobatan. Tes – tes untuk menentukan kelainan hati ada 3, antara lain : 1). 

Peningkatan enzim aminotransferase, AST (Aspartat Aminotransferasi) dan ALT 

(alanine aminotransferase); 2). Peningkatan fosfatase alkali dan γ GT (γ glutamil 

transpeptidase); 3). Produksi urea, albumin dan faktor pembekuan. Kadar ALT 

dalam  serum  menjadi petunjuk yang lebih sensitif ke arah kerusakan hati karena 

sangat sedikit kondisi selain hati yang berpengaruh pada kadar ALT dalam serum 

(Amirudin, 2009). 

Salah satu agen hepatotoksik yaitu asetaminofen. Penelitian dari Larson et 

al. (2005) menyebutkan bahwa dari tahun 1998 hingga 2003, asetaminofen adalah 

penyebab utama kegagalan hati akut di Amerika Serikat, dengan etiologi 48% dari 

overdosis asetaminofen (131 dari 275 kasus). Penggunaan asetaminofen sebagai 

analgetik dan antipiretik telah dikenal oleh masyarakat umum dan banyak dijual 

bebas di pasaran. Hal ini menyebabkan dengan mudahnya masyarakat 

mengkonsumsinya tanpa harus menggunakan resep dokter dan pengetahuan 

masyarakat mengenai obat ini masih sangat kurang terutama tentang toksisitasnya 

bila digunakan dalam dosis berlebihan. Akibatnya, obat tersebut sering 

dikonsumsi dalam dosis berlebihan sampai mencapai dosis toksik sehingga 

menyebabkan hepatotoksisitas, yang ditandai dengan kenaikan kadar  ALT dan 

AST, laktat dehidrogenase, kadar bilirubin serum serta pemanjangan masa 

protrombin (Hartono et al, 2005). 

Sebuah penelitian dari Haki (2009) dengan memberi ekstrak daun kersen 

pada mencit yang telah diinduksi carbon tetrachloride (CCL4) menyebutkan 

bahwa ekstrak daun kersen dapat menurunkan enzim ALT mencit meskipun 
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belum mencapai nilai normal. Zakaria et al (2007) juga melaporkan bahwa 

kandungan antioksidan berupa flavonoid dapat menetralisir radikal bebas dan 

mencegah stress oksidatif pada sel tubuh. 

Penelitian tentang kersen di Indonesia masih sangat sedikit terutama 

sebagai antioksidan berupa flavonoid di dalam daun kersen dalam mekanisme 

hepatooprotektor maka penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh ekstrak 

daun kersen terhadap aktivitas kadar ALT pada tikus putih akibat pemberian 

asetaminofen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diperoleh perumusan masalah apakah 

pemberian ekstrak daun kersen dapat menghambat peningkatan kadar ALT 

terhadap tikus yang diinduksi asetaminofen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efek hepatoprotektor ekstrak daun kersen terhadap 

kadar ALT pada tikus yang diinduksi asetaminofen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan  tambahan  pengetahuan  dan  menjelaskan  bukti  empiris 

pengaruh  pemberian  ekstrak daun kersen terhadap kadar ALT pada tikus 

yang diinduksi asetaminofen. 

 

2. Manfaat Aplikatif 

Apabila  terbukti  bahwa  ekstrak daun kersen berpengaruh  terhadap  

kadar ALT pada tikus yang diinduksi asetaminofen maka  diharapkan  

penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai dasar penggunaan daun kersen untuk 

penelitian yang lebih lengkap dan lebih baik. 

 


