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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab dalam biosintesis, 

penyerapan dan degradasi protein serta enzim (Afaf, 2005). Hati bukan hanya 

memegang peran penting dalam pengolahan limbah dari tubuh, namun juga 

merupakan contoh terbaik untuk sistem daur ulang yang tersistematis. Parenkim 

dan sel-sel nonparenkim hepar berpartisipasi dalam proses clearance (Ramadori, 

2008).  

Hasil Riskesdas tahun 2007 melaporkan bahwa penyakit hati menempati 

urutan kedelapan penyebab kematian dengan proporsi kematian 5,1%. Hasil 

Riskesdas tahun 2013 melaporkan prevalensi hepatitis di Indonesia adalah 1,2%. 

Presentase Hepatitis B tertinggi pada kelompok umur 45-49 tahun (11,92%), umur 

>60 tahun (10,57%) dan umur 10-14 tahun (10,02%). HBsAg positif pada 

kelompok laki- laki dan perempuan hampir sama (9,7% dan 9,3%). Hal ini 

menunjukkan bahwa 1 dari 10 penduduk Indonesia telah terinfeksi virus Hepatitis 

B.  

Pemanfaatan bahan alam untuk hepatoprotektor sudah mulai banyak diteliti 

karena efek samping yang minimal, bahan yang mudah didapat serta dipercaya 

lebih aman dibandingkan obat berbahan kimia, selain itu herbal dipercaya sebagai 

bagian dari gaya hidup sehat. Salah satu bahan alam yang banyak digunakan 

sebagai obat adalah kunyit. 

Kunyit atau Curcuma longa merupakan tanaman rempah dan obat asli dari 

wilayah Asia. Khasiat atau manfaat dari tanaman kunyit baik sebagai pelengkap 

bumbu masakan, jamu/obat-obatan atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. 

(Fachry, 2013).  

Ekstrak kunyit mengandung 75% kurkumin, yang terdiri dari 16% 

demethoxycurcumin (DMC), 8% bisdemethoxycurcumin (bDMC) dan sejumlah 

kecil cyclocurcumin (Irving et al., 2011). Kunyit juga mempunyai bioaktivitas 
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sebagai antiinflamasi, antiseptik, antiiritansia, dan sebagai hepatoprotektor 

(Wientarsih, 2012). 

Pengujian fraksi etil asetat pada Cell line HEPG2 adalah pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam praktiknya mampu mengangkat harkat 

dan martabat manusia. Ajaran islam memotivasi manusia untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana firman Allah pada surat QS. Al-

Insyirah (94): 7 yang artinya “Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu 

urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 

        Hepatoprotektor adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan untuk 

mencegah kerusakan hati ataupun regenerasi dari sel hati. Hati merupakan organ 

utama yang bertanggung jawab dalam biosintesis, penyerapan dan degradasi 

protein serta enzim. Dalam ajaran Islam apabila sakit, hendaklah berobat. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat yang 

tepat diberikan, dengan izin Allah, penyakit itu akan sembuh.” (HR Ahmad dan 

Hakim). Dalam hadis Nabi, dianjurkan berobat tetapi jangan berobat dengan yang 

haram (al-Muharram), sehingga penggunaan Curcuma longa sebagai obat sangat 

terkait dengan kehalalan penggunaannya.  

Ditinjau dari kandungan utama kunyit yaitu kurkuminoid, lebih banyak 

ditemukan pada fraksi etil asetat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

menguji efek hepatoptotektor dari hasil fraksinasi etil asetat Curcuma longa secara 

in-vitro pada cell line HepG2. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Tingginya prevalensi penyakit hati di Indonesia mendorong upaya untuk 

mengembangkan hepatoprotektor dari bahan alam. Kunyit yang kaya akan 

kurkuminoid, secara aktivitas kimiawi larut baik dalam etil asetat, sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk menguji fraksi etil asetat Curcuma longa sebagai 

hepatoprotektor secara in-vitro dengan menggunakan cell line HepG2. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah fraksi etil asetat Curcuma longa bersifat hepatoprotektor pada cell 

line HepG2? 

2. Pada dosis berapakah fraksi etil asetat Curcuma longa memberikan hasil 

yang efektif sebagai hepatoprotektor? 

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap Pengujian Fraksi Etil Asetat Curcuma 

longa sebagai Hepatoprotektor pada Cell line HEPG2? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menguji fraksi etil asetat Curcuma longa sebagai hepatoprotektor pada cell line 

HepG2. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui efek hepatoprotektor fraksi etil asetat Curcuma longa terhadap 

cell line HepG2. 

2. Mengetahui konsentrasi efektif fraksi etil asetat Curcuma longa yang dapat 

bertindak sebagai hepatoprotektor. 

3. Mengetahui tinjauan agama Islam terhadap Pengujian Fraksi Etil Asetat 

Curcuma longa sebagai Hepatoprotektor pada Cell line HEPG2. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

 

1.5.1 Manfaat bagi Peneliti 

1. Memenuhi persyaratan kelulusan sebagai lulusan dokter muslim Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI. 

2. Mendapatkan pengalaman turun langsung dalam ranah penelitian. 

3. Mendapatkan pengetahuan lebih dalam Ilmu Herbal khususnya Curcuma 

longa. 

4. Menjadi dasar penelitian/riset selanjutnya. 
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1.5.2 Manfaat bagi Masyarakat 

1. Mengetahui pemanfaatan Curcuma longa sebagai media dalam pengobatan. 

2. Mengetahui bentuk sediaan Curcuma longa yang baik untuk dijadikan 

sebagai hepatoprotektor. 

3. Mendapat bahan rujukan selanjutnya untuk penelitian yang berhubungan 

dengan fraksi etil asetat Curcuma longa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


