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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selayaknya organ lain di dalam tubuh, hepar juga tidak bisa terhindar dari 

berbagai macam gangguan kerusakan. Sebagian besar kerusakan hepar 

disebabkan oleh hemochromatosis, mikroorganisme seperti virus dan bakteri, 

gumpalan pada vena porta, gangguan metabolik, juga dapat disebabkan oleh 

obat-obatan seperti parasetamol, hidroksi urea, dan rifampisin serta berbagai 

konsumsi makanan seperti alkohol (Akbar, 2007). Salah satu penyakit 

kerusakan fungsi hepar adalah hepatitis. Hepatitis adalah penyakit infeksi hati 

yang disebabkan oleh virus Hepatitis A, B, C, D atau E. Hepatitis dapat 

menimbulkan gejala demam, lesu, hilang nafsu makan, mual, nyeri pada perut 

kanan atas, disertai urin warna coklat yang kemudian diikuti dengan ikterus 

(warna kuning pada kulit dan/sklera mata karena tingginya bilirubin dalam 

darah). Hepatitis dapat pula terjadi tanpa menunjukkan gejala/ asimptomatis 

(Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

Prevalensi hepatitis 2013 adalah 1,2 persen, dua kali lebih tinggi 

dibandingkan 2007. Lima provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah 

Nusa Tenggara Timur (4,3%), Papua (2,9%), Sulawesi Selatan (2,5%), 

Sulawesi Tengah (2,3%) dan Maluku (2,3%). Bila dibandingkan dengan 

Riskesdas 2007, Nusa Tenggara Timur masih merupakan provinsi dengan 

prevalensi hepatitis tertinggi (Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

Hepatotoksisitas karena obat merupakan komplikasi potensial yang hampir 

selalu ada karena hepar merupakan pusat metabolik dari semua obat dan bahan-

bahan asing yang masuk tubuh (Bayupurnama, 2007). Salah satu obat yang 

paling sering dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah 

parasetamol. Parasetamol merupakan obat-obatan yang dijual bebas yang 

diindikasikan untuk menghilangkan nyeri dan menurunkan demam (Gan, 

2007). Dalam hal ini, penggunaan parasetamol pun menjadi tidak terkontrol 

oleh dokter. Jika parasetamol digunakan melebihi dosis maksimal yang 
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dianjurkan atau biasa disebut dengan over dosis dapat menimbulkan kerusakan 

hepar yang fatal (Purwanto & Susilowati, 2002). Pada salah satu sumber 

menyatakan bahwa hepatotoksisitas parasetamol dapat terjadi pada pemberian 

dosis tunggal 10 - 15 g (200 - 250 mg/kg BB) (Gan, 2007). 

Pada kondisi dosis normal atau sesuai dengan rasional terapi, NAPQI akan 

didetoksifikasi oleh GSH menjadi konjugasi cysteine dan mercapturatic acid 

dimana akan dieksresikan langsung oleh ginjal (Sharma, 2013). Dalam 

kenyatannya, jumlah GSH dalam hepar dapat mengalami defisiensi dan dapat 

mengakibatkan hepatotoksisitas.  Hepatotoksisitas terjadi oleh karena cadangan 

Gluthathione sulf hidril (GSH) habis akibat asupan parasetamol melebihi dosis 

terapi (Correia, 2001). Kerusakan pada sel hepar menyebabkan enzim-enzim 

hepar intrasel masuk ke dalam pembuluh darah sehingga kadar enzim intrasel 

dalam darah meningkat. Peningkatan enzim intrasel hepar ini dapat diukur 

sebagai parameter kerusakan sel hepar (Windjiyati, 2004). Enzim yang 

meningkat bila terjadi kerusakan hepar antara lain Serum Glutamat Piruvat 

Transaminase (SGPT) dan Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase 

(SGOT) (Akbar, 2007). Pemeriksaan SGPT adalah indikator yang lebih sensitif 

terhadap kerusakan hati dibanding  SGOT. Hal ini  karena enzim GPT sumber 

utamanya  di hati, sedangkan enzim GOT banyak  terdapat pada jaringan terutama 

jantung, otot rangka, ginjal dan otak (Cahyono, 2009). 

Apabila terjadi peningkatan jumlah oksigen reaktif, sesuai dengan sifatnya 

yang tidak spesifik, oksigen reaktif dapat bereaksi dengan asam lemak tidak 

jenuh ganda dari membran sel, organel sel atau DNA sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi sel (Winarsi, 2007). Namun, 

sistem dalam tubuh juga dilengkapi oleh pertahanan sel yang disebut sebagai 

antioksidan. Sistem pertahanan ini bekerja dengan beberapa cara antara lain 

berinteraksi langsung dengan radikal bebas, oksidan, atau oksigen tunggal 

mencegah pembentukan snyawa oksigen reaktif atau mengubah senyawa 

reaktif menjadi kurang reaktif (Winarsi, 2007). Kekurangan antioksidan dapat 

dicegah dari produk seperti rempah, herbal, sayuran, dan buah (Hernani & 

Rahardjo, 2006). 
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Tanaman strawberry (Fragaria sp.) merupakan tumbuhan herba yang 

pertama kali ditemukan di Chili, kemudian menyebar ke daerah lain termasuk 

Indonesia. Dalam buah strawberry (Fragaria sp.) terkandung berbagai senyawa 

fenolik yang berkhasiat sebagai antioksidan (Gunawan, 2000). 

Untuk itu, dalam penelitian kali ini mencoba untuk mengasumsikan dengan 

adanya kandungan antioksidan yang terdapat di dalam buah strawberry 

(Fragaria sp.) diujikan dengan kemampuan hepatoproteksi terhadap hepar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian 

ekstrak ethanol buah strawberry (Fragaria sp.) sebagai hepatoprotektor pada 

kerusakan oksidatif hepar mencit yang sebelumnya telah diinduksi dengan 

parasetamol. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang 

dapat diajukan yaitu adakah efek hepatoprotektif ekstrak ethanol buah 

strawberry (Fragaria sp.) pada kerusakan oksidatif hepar mencit (Mus 

musculus) yang diinduksi parasetamol dengan indikator kadar SGPT? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui efek hepatoprotektif ekstrak ethanol buah strawberry (Fragaria 

sp.) pada kerusakan oksidatif hepar mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

parasetamol dengan indikator kadar SGPT. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang efek ekstrak ethanol 

buah strawberry (Fragaria sp.) dalam khasiatnya sebagai hepatoprotektor 

mencit (Mus musculus) yang diinduksi dengan parasetamol dengan 

indikator kadar SGPT. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pada masyarakat 

mengenai manfaat yang terkandung dalam buah strawberry (Fragaria sp.) 

yaitu sebagai upaya pencegahan kerusakan jaringan dan detoksifikasi. 

Dengan demikian, diharapkan akan muncul pemanfaatan yang lebih 
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kontinyu di masyarakat hingga tercipta produk-produk yang lebih dapat 

diterima dan dikonsumsi dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat upaya preventif. 

 


