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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hati merupakan salah satu organ yang sangat krusial bagi hidup manusia 

karena metabolisme bahan dasar (karbohidrat, asam amino dan lemak), 

detoksifikasi, sintesis protein plasma dan berbagai macam fungsi lainnya 

berangsung di hati demi kelangsungan hidup manusia yang normal (Barrett, KE et 

al., 2016). Namun, seperti halnya organ tubuh lainnya, hati juga mempunyai 

berbagai penyakit seperti gagal hati, sirosis, hipertensi portal, hepatitis dan 

kolestasis (Kumar, V et al., 2013). Menurut data Riskesdas (2013), Prevalensi 

hepatitis 2013 di Indonesia adalah 1,2 persen, dua kali lebih tinggi dibandingkan 

2007 serta jenis hepatitis yang banyak menginfeksi penduduk Indonesia adalah 

hepatitis B (21,8 %) dan hepatitis A (19,3 %).   

Dewasa ini, mulai berkembang obat-obatan yang berfungsi sebagai 

hepatoprotektor terhadap penyakit-penyakit hati tersebut. Santilan et al, (2014) 

mencatat berbagai produk seperti grapefruit, blueberi, anggur, tanaman nopal, tuna, 

chamomile, silymarin, alga hijau spirulina, resin alami, polisakarida seperti beta-

glukans, dapat menimbulkan efek hepatoprotektor. Selain itu, kunyit (Curcuma 

longa L.) juga mempunyai banyak khasiat, salah satunya sebagai hepatoprotektor. 

Noorafshan & Esfahani (2013), menyebutkan bahwa curcumin, zat yang terdapat 

pada Curcuma longa L. mempunyai potensial sebagai anti-inflamasi serta 

antioksidatif. Curcuma longa L. juga mempunyai efek hepatoprotektor pada hati 

tikus yang dirusak oleh etanol (Varalakshimi & Abhinov, 2015), hati tikus yang 

dirusak oleh timbal (Baxla et al., 2013) hati tikus yang dirusak oleh thioacetamide 

(Salama et al., 2013) dan hati tikus yang dirusak oleh karbon tetra klorida (Sengupta 

et al., 2011). Namun demikian, bioavabilitas Curcuma longa L. sangatlah rendah 

(Anand et al., 2007) sehingga perlu diberikan dosis yang tinggi yaitu sebesar 500 

mg/kg berat badan (Baxla et al., 2013).  

Nanoenkapsulasi merupakan sebuah terobosan baru dalam bidang 

pengobatan. Nanoenkapsulasi diyakini dapat membantu mengirimkan molekul obat 
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secara efisien sehingga tercapai kebutuhan yang diinginkan (Kumari, et al, 2014). 

Kitosan adalah salah satu drug delivery system yang dapat dimanfaatkan untuk 

membuat nanoenkapsulasi dari ekstrak kunyit.  

Dalam Islam dirintahkan agar setiap orang bertanya kepada ahlinya atau 

orang yang mengetahui dalam berbagai macam hal. Di bidang kesehatan, apabila 

sakit maka berobatlah kepada dokter atau ahli di bidang kesehatan, agar pengobatan 

dan perawatan dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Dalam kaidah kedokteran 

Islam, bila ada dua obat yang kualitasnya sama maka pertimbangan kedua yang 

harus diambil adalah yang paling efektif dan tidak memiliki efek samping yang 

tinggi bagi tubuh. Dari pemahaman tersebut Rasulullah SAW menganjurkan 

umatnya untuk berobat pada ahlinya. (Muhadi & Muadzin, 2012) 

Hukum ajaran berobat dalam Islam memiliki pengertian tersendiri. 

Mengonsumsi obat hanyalah sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan 

rasa sakit serta memulihkan kesehatan dari penyakit yang diderita dan tidak boleh 

mengonsumsi obat yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam 

agama. 

Oleh karena itu, perlulah sebuah penelitian yang mengaplikasikan 

nanoenkapsulasi fraksi etanol Curcuma longa L. dalam fungsinya sebagai 

hepatoprotektor secara in vitro terhadap sel hati sebagai dasar permulaan untuk 

mencari alternatif pengobatan dan pencegahan penyakit-penyakit hati pada 

manusia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penyakit hati merupakan salah satu prevalensi penyakit yang tinggi di 

Indonesia dan obat-obatan preventif seperti hepatoprotektor belum memadai dan 

jarang, maka dibutuhkan suatu obat-obatan yang baru. Curcuma longa L. sudah 

terbukti sebagai salah satu alternatif obat hepatoprotektor, namun bioavabilitasnya 

masih sangat rendah. Pemanfaatan drug delivery system seperti pada pembuatan 

naonoenkapsulasi fraksi etanol dengan kitosan dapat meningkatkan bioavabilitas. 

Untuk itu, perlu diuji apakah penggunaan nanoenkapsulasi dapat memberikan efek 
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hepatoprotektor yang sama dengan fraksi etanol yang belum diberikan 

nanoenkapsulasi secara in vitro sebelum diaplikasikan jauh secara in vivo ataupun 

uji klinik. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah nanoenkapsulasi fraksi etanol Curcuma longa L. dapat digunakan 

sebagai hepatoprotektor? 

2. Berapa dosis yang dibutuhkan sehingga nanoenkapsulasi fraksi etanol 

Curcuma longa L. dapat digunakan sebagai hepatoprotektor? 

3. Bagaimana perbandingan nanoenkapsulasi fraksi etanol Curcuma longa L. 

dengan fraksi etanol Curcuma longa L. tanpa nanoenkapsulasi dalam 

memberikan efek hepatoprotektor? 

4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap Aplikasi Nanoenkapsulasi Fraksi Etanol 

Curcuma longa L. sebagai Hepatoprotektor Sel HepG2 terhadap CCl4? 

1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan nanoenkapulasi 

fraksi etanol dari Curcuma longa L. sebagai hepatoprotektor sel HepG2 terhadap 

CCl4. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui aktivitas hepatoprotektor nanoenkapulasi fraksi etanol 

Curcuma longa L. sel HepG2 terhadap CCl4. 

2. Mengetahui dosis efektif nanoenkapulasi fraksi etanol Curcuma longa L. 

dalam memberikan efek hepatoprotektor. 

3. Mengetahui perbandingan antara nanoenkapsulasi fraksi etanol Curcuma 

longa L. dengan fraksi etanol Curcuma longa L. tanpa nanoenkapsulasi 

dalam memberikan efek hepatoprotektor. 
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4. Mengetahui tinjauan Islam terhadap Aplikasi Nanoenkapsulasi Fraksi 

Etanol Curcuma longa L. sebagai Hepatoprotektor Sel HepG2 terhadap 

CCl4. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu bahan rujukan dalam bidang biokimia serta ilmu herbal. 

2. Sebagai salah satu bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya bagi 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

3. Mengetahui manfaat Curcuma longa L. sebagai hepatoprotektor untuk 

manusia. 

4. Mendapatkan bahan alternatif lain dalam pengobatan herbal untuk penyakit 

hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


