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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hati merupakan salah satu organ yang rentan mengalami gangguan. 

Gangguan ini biasanya disebabkan oleh gangguan sistem metabolisme, zat-zat 

toksik, infeksi mikroba, gangguan sirkulasi dan neoplasma. Penyakit yang sering 

terjadi pada hati adalah infeksi virus hepatitis (A, B, C, D dan E), sirosis hati, akibat 

konsumsi alkohol, perlemakan hati yang tidak disebabkan oleh konsumsi alkohol, 

dan karsinoma sel hati (Kumar, et al., 2013). Penyakit hepatitis merupakan penyakit 

yang paling sering di jumpai di dunia (WHO, 2016). 

Hepatitis adalah peradangan pada sel hati yang disebabkan oleh infeksi 

(virus, bakteri, parasit), konsumsi alkohol, lemak yang berlebihan, penyakit 

autoimun dan intoksifikasi obat (Kumar, et al., 2013). Penyakit yang diakibat 

karena intoksikasi obat salah satunya serosis hati dimulai dengan adanya proses 

peradangan yang dapat mengakibatkan kematian sel (nekrosis) hati yang luas, 

pembentukan jaringan ikat (fibrosis), dan memiliki upaya regenerasi nodul.   

Dan prevalensi hepatitis di indonesia pada tahun 2013 (1,2 %) dua kali lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2007, prevelensi tertinggi di indonesia yang terserang 

hepatitis adalah nusa tenggara timur (4,3%), papua (2,9%), sulawesi selatan (2,5%), 

sulawesi tengah (2,3%), dan maluku (2,3%). Di jawa tengah sendiri memiliki 

prevalensi penyakit hepatitis sebesar (1%) (RISKESDAS, 2013). Laporan dari 

rumah sakit umum pemerintah di Indonesia, prevalensi rata-rata sirosis hati adalah 

3,5% diseluruh Indonesia yang dirawat di bangsal Penyakit Dalam, yang memiliki 

angka yang cukup tinggi mencapai 47,4% dari seluruh pasien penyakit hati yang 

dirawat. Perbandingan pria dan wanita adalah 2,1 : 1 dan insidensi paling banyak 

pada usia 44 tahun (PPHI, 2013). Dari data diatas menunjukan bahwa sirosis adalah 

stadium lanjutan dari  hepatitis yang paling sering terjadi adalah hepatitis b dan c 

yang memiliki riwayat kematian pada pasien yang paling tinggi di antara yang lain, 
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diperkirakan terdapat 28 juta penduduk indonesia yang teirnfeksi (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014).    

Hati merupakan organ yang penting di dalam tubuh, antara lain karena hati 

sangat berperan dalam sistem detoksifikasi dan metabolisme tubuh (Herwana, et 

al., 2011), sehingga hati mudah mengalami kerusakan yang mengakibatkan 

kematian sel. Ada 2 macam kematian sel adalah nekrosis sel yang menunjukan 

mumifikasi dan kurang terwarnai umumnya diakibatkan iskemik/ hipoksia 

sedangkan kematian sel bersifat toksik atau diperantarai sistem imun terjadi melalui 

apoptosis yang hepatosit akan mengalami piknotik, ciut, eosinofilik (Kumar, et al., 

2013). Nekrosis hati sendiri dapat terjadi karena pemberian asetaminofen atau 

parasetamol dosis toksik (Kumar, et al., 2013). 

Parasetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang telah bertahun-

tahun digunakan. Pengetahuan masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi obat 

masih sangat kurang, terutama bila digunakan dalam dosis berlebih dengan 

kandungan toksisitas obat yang tinggi. Seperti penggunaan dosis tunggal yang 

besar, dapat menimbulkan kerusakan hati, karena dosis harian 6-10 gram sudah 

dapat merusak hati secara fatal. Hal ini terjadi karena terbentuknya metabolit toksik 

didalam hepar, sehingga parasetamol dapat meningkatkan insidensi terjadinya 

pengikatan pada molekul-molekul makro lainnya dari hepatosit hingga 

mengakibatkan kerusakan yang irreversible hingga kematian (Herwana, et al., 

2011); (Manatar, et al., 2013); (Neal M. J, 2006); (Tjay, T.H. & Rahardja, K., 2002).  

Fitofarmaka atau tanaman herbal merupakan obat dari bahan alam terutama 

dari alam nabati, yang khasiatnya jelas dan terbuat dari bahan baku, baik berupa 

simplisia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan minimal, sehingga 

terjamin keseragaman komponen aktif, keamanan dan kegunaannya (Dewoto, 

2007). 

Stroberi (Fragaria x annanassa) atau stroberi kebun merupakan buah yang 

dibudidayakan di seluruh dunia karena aromanya, warna, serta manisnya yang khas 

(Seeram, 2006). Kandungan buah stroberi itu sendiri dari senyawa bioaktif dalam 

golongan buah beri seperti hyrolyzable tannins, anthocyanins, flavonols, dan 

hydroxinnamic acid derivates yang dapat memberi efek anti kanker melalui 
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mekanisme yang kompleks dan efek antioksidan sebagai pengikat radikal bebas 

yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan DNA juga sebagai penghambat 

agen antibakteri, pengatur enzim metabolisme xenobiotic daya anti karsinogenik, 

anti mutagenik, modulasi inti reseptor, ekspresi gen pada jalur sinyal subseluler 

akan proliferasi, angiogenesis dan apoptosis. Agen flavonols dalam stroberi 

sebagian mengandung katekin yang bermanfaat sebagai desinfeksi, antisetik, 

bakteriostatik, dan bakterisid. (Khairuzzaman, 2009). Asam ellagic pada tumbuhan 

berada dalam bentuk elligitanin memiliki kandungan asam ellagic dalam buah 

stroberi berkisar antara 0,43 – 4,64 mg per gram berat kering (Hannum, 2004) 

Tanaman stroberi sebelumnya pernah dilakukan penelitian mengenai 

“efeknya terhadap kerusakan histologi hepatosit akibat pemberian asetaminofen 

dalam bentuk jus” (Recsanti, 2009) Hati sebagai organ pemetabolisme yang 

kemungkinan sering terkena efek toksik. Parasetamol adalah antipiretik yang umum 

dipakai masyarakat awam secara bebas. Penggunaan parasetamol secara masif dan 

jika berlebihan akan berefek pada kerusakan sel hepar. Buah stroberi memiliki 

senyawa aktif antioksidan yang berfungsi melindungi kerusakan sel. Berdasarkan 

latar belakang tersebut peneliti ingin lebih mengetahui kandungan spesifik dalam 

stroberi yang dapat melindungi hepar dengan pemberian ekstrak stroberi dalam 

melindungi hepatosit mencit dari radikal bebas akibat pemberian parasetamol dosis 

sub toksik pada mencit. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak stroberi dapat mengurangi kerusakan morfologi 

(fokus nekrosis) sel-sel hepar mencit yang diinduksi parasetamol dosis toksik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak stroberi dalam mengurangi 

kerusakan morfologi (fokus nekrosis) sel-sel hepar mencit akibat pemberian 

parasetamol dosis toksik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah 

mengenai pengaruh pemberian ekstrak stroberi pada hepatosit mencit 

yang diinduksi parasetamol sehingga dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.  

 

2. Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi 

masyarakat dalam mengembangkan ekstrak stroberi menjadi tanaman 

obat (fitofarmaka) yang berkhasiat hepatoprotektor. 


