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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Hepar adalah salah satu organ metabolik terbesar dan yang vital di tubuh 

yang berfungsi untuk tempat biokimia tubuh. Hepar juga memiliki fungsi penting 

dalam pencernaan. Sel dalam hepar yakni sel hepatosit berfungsi sebagai fagosit 

yang akan dilakukan oleh makrofag (Sherwood, 2012). Di dalam hepar juga bisa 

terjadi radang yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab salah satunya yakni 

infeksi. Salah satu penyakit infeksi pada hepar adalah hepatitis yang dapat 

disebabkan oleh infeksi virus. Hepatitis ialah suatu infeksi sistemik yang dominan 

menyerang hepar. Secara global virus hepatitis merupakan penyebab utama viremia 

yang persisten (Sanityoso, 2009). 

Berdasarkan data di Indonesia, hepatitis A masih merupakan bagian 

terbesar dari kasus-kasus hepatitis akut yang dirawat yaitu berkisar 39,8%-68,3%, 

sebagian besar didapat pada awal kehidupan. Prevalensi hepatitis B berkisar dari 

2,5% di Banjarmasin sampai 25,61% di Kupang, sebagian besar pada bayi yang 

dilahirkan dari ibu dengan HBeAg positif. Sedangkan untuk hepatitis C, angka 

kejadian di Indonesia 15,5%-46,4% menempati urutan kedua setelah hepatitis 

A(39,8%-68,3%) sedangkan urutan ketiga ditempati oleh hepatitis B (6,4%-25,9% 

(Sanityoso, 2009). 

Pada pengobatan hepar dirasa oleh masyarakat cukup mahal sehingga 

banyak dari masyarakat beralih ke pengobatan tradisional karena dirasa cukup 

berhasil dan lebih murah serta lebih efektif. Adapun beberapa faktor yang 

menyebabkan masyarakat beralih ke pengobatan tradisional dari pengobatan 

modern antara lain adalah karena komunikasi medis dirasa kurang, takut operasi, 

serta akibat ekonomi yang tidak mencukupi untuk membeli obat-obatan modern 

(Jauhari et al, 2008). 
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Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan 

tahun yang lalu sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Indonesia yang 

beriklim tropis merupakan negara dengan keanekaragaman hayati kedua didunia 

setelah Brazil. Indonesia memiliki sekitar 25.000-30.000 spesies tanaman yang 

merupakan 80% dari jenis tanaman yang ada di dunia dan 90% dari jenis tanaman 

di Asia (Dewoto, 2007). World Health Organazation (WHO) telah 

merekomendasikan penggunaan obat herbal dalam bidang kesehatan guna 

melakukan pencegahan serta penanganan suatu penyakit terhadap penyakit kronis 

serta degeneratif. WHO juga memperkirakan 80% penduduk dunia saat ini 

bergantung pada pengunaan obat herbal dalam aspek kesehatan primer (WHO, 

2015). 

Indonesia memiliki sekitar 400 suku bangsa (etnis dan sub etnis). 

Masing-masing etnis dan sub etnis memiliki berbagai pengetahuan yang 

diwariskan dari generasi ke generasi, diantaranya pengetahuan tradisional dibidang 

pengobatan. Bagi masyarakat Jawa dan Madura obat tradisional lebih dikenal 

dengan sebutan jamu, baik dalam bentuk rajangan maupun dalam bentuk serbuk 

(Depkes, 2007). Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan 

tradisional dalam masyarakat adalah Temulawak (Curcuma xhanthorriza Roxb) 

karena dipercaya kandungan dalam temulawak yakni kurkumin dapat digunakan 

sebagai antioxidant (Rosidi et al, 2013). 

Dalam beberapa penelitian tentang Temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb) dikatakan bahwa Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb) memiliki efek 

anti radang, antibakteri, hepatoprotektor. Senyawa yang ada dalam temulawak 

antara lain adalah kurkuminoid, minyak atsiri, dan pati. Salah satu kandungan 

temulawak yaitu minyak atsiri berguna sebagai agen penginduksi apoptosis, 

antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Selain itu senyawa kurkuminnya 

mempunyai aktivitas hepatoprotektif yang berfungsi dalam mencegah penyakit 

hepar (Utami et al, 2012). Sedangkan dalam dunia kedokteran Curcuma 
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xhanthorriza Roxb digunakan sebagai pengobatan penyakit hepatitis, diabetes, 

hipertensi dan antikanker (Devaraj et al, 2010). Dari penelitian sebelumnya 

dikatakan bahwa temulawak berkhasiat untuk penyakit hepar. Hal tersebut 

disebabkan oleh komposisi kimia rimpang temulawak yang mengandung protein, 

kurkumin, dan minyak atsiri. Kandungan dalam temulawak yakni kurkumin 

berperan dalam menjaga dan sekaligus sebagai hepatoprotektor (Dalimartha, 2008). 

Dari penelitian sebelumnya diketahui kandungan dalam temulawak dapat 

digunakan sebagai hepatoprotektor salah satunya adalah kurkumin. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa pada rimpang temulawak terkandung senyawa 

hepatoprotektor dan antioksidan yang berupa kurkumin. Senyawa kurkumin ini 

bersifat hepatoprotektor dan antioksidan (Devaraj et al, 2010). 

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis ingin meneliti 

tentang efek hepatorepair temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb) pada tikus putih 

jantan galur wistar yang diinduksi paracetamol. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada efek hepatorepair ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb) pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi paracetamol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efek hepatorepair ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorriza Roxb) pada tikus jantan galur wistar yang diinduksi paracetamol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini bermanfaat sebagai informasi ilmiah dan 

penambah wawasan tentang pengaruh efek hepatorepair ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorriza Roxb) pada tikus putih jantan galur wistar yang 

diinduksi paracetamol. 

2. Manfaat aplikatif 

Sebagai petunjuk aplikatif terhadap perkembangan lebih lanjut 

mengenai tanaman tradisional yang mungkin dapat diuji lebih lanjut sehingga 

dapat aman digunakan pada manusia dan dapat dijadikan dasar untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat Curcuma xanthorrhiza 

Roxb. 

 


