
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat kurang lebih 1,5 kg 

(Junqueira et al., 2007). Organ ini memiliki berbagai peran dalam tubuh, seperti pada sistem 

pencernaan untuk sekresi garam empedu yang membantu pencernaan dan penyerapan lemak, 

memproses metabolik nutrient utama yaitu karbohidrat, protein dan lemak, mendetoksifikasi atau 

menguraikan zat sisa tubuh dan hormon serta obat dan senyawa asing lain, membentuk protein 

plasma, menyimpan glikogen, lemak, zat besi, tembaga dan vitamin, mengaktifkan vitamin D yang 

dilakukan bersama ginjal. Oleh karena perannya yang fundamental ini maka hati menjadi organ 

yang sangat penting untuk di jaga (Sherwood, 2014). 

 Hepatitis adalah penyakit peradangan hati yang terjadi karena bermacam-macam sebab. 

Keparahan hepatitis berkisar dari ringan hingga kerusakan akut massif dengan kemungkinan 

kematian dini akibat gagal hati akut (Sherwood, 2014). 

 Diantara berbagai penyebab peradangan atau kerusakan hati, karbon tetraklorida (CCl4) 

merupakan senyawa yang dapat menginduksi peroksidasi lipid dan memicu keracunan. CCl4 

dimetabolisme oleh sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) menjadi radikal bebas triklorometil (CCL3). 

Triklorometil dengan oksigen akan membentuk triklorometilperoksida yang dapat menyerang 

membran lipid dengan kecepatan yang melebihi triklorometil. Selanjutnya triklorometilperoksida 

menyebabkan peroksidasi lipid sehingga mengganggu homeostasis Ca2+, dan akhirnya 

menyebabkan kematin sel (nekrosis) (Panjaitan et al., 2007). 

Pengobatan penyakit hati selama ini masih menggunakan obat sintetik berbahan kimia 

yang harganya mahal dan adanya efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu diperlukan untuk 

mencari obat alternatif maupun komplementer yang aman, murah dan efek samping minimal. 

Salah satunya ialah dengan menggunakan tanaman temu-temuan seperti tanaman kunyit (Curcuma 

longa L.)  yang memiliki khasiat hepatoprotektif (Kumalawati et al., 2012).  

Pemakaian ekstrak kunyit sebagai hepatoprotektor membutuhkan dosis yang tinggi, karena 

rendahnya bioavalilabilitas kunyit dalam darah. Masalah ini perlu diatasi dengan penggunaan 

nanopartikel ekstrak kunyit untuk membantu memperbaiki masalah bioavailabilitasnya. Oleh 

sebab itu untuk membuktikan aktivitas nanopartikel ekstrak kunyit sebagai hepatoprotektor, maka 



dilakukan penelitian secara in vivo, terutama untuk menilai degenerasi lemak dan kerusakan 

hepatosit. 

Dalam agama Islam, Allah Subhana Wa Ta’ala mengajurkan manusia untuk menjaga 

kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat karena menjaga kesehatan jauh lebih baik daripada 

mengobati (Zuhroni, 2008). Jika manusia menderita suatu penyakit, maka manusia dianjurkan 

untuk berikhtiar dalam hal ini yaitu berobat dan mencegah komplikasinya. Organ hati merupakan 

organ yang sangat penting bagi tubuh karena perannya dalam memetabolisme zat serta 

menetralkan racun dalam tubuh tidak tergantikan, oleh karena itu setiap orang wajib mengajanya 

dengan cara menjaga kesehatan hati. Kunyit merupakan suatu tumbuhan yang telah diciptakan 

oleh Allah SWT yang mempunyai  berbagai manfaat dan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 

manusia. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terutama 

hati karena mengandung senyawa kurkuminoid yang memiliki khasiat sebagai obat 

hepatoprotektor (Akram et al, 2010). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Hati merupakan organ yang fundamental bagi kehidupan makhluk hidup terutama pada 

manusia karena perannya yang sangat penting bagi sistem tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, 

pencarian obat yang berfungsi sebagai hepatoprotektor perlu dilakukan, salah satunya ialah dengan 

pemanfaatan nanoenkapsulasi ekstrak kunyit dengan melakukan penilaian degenerasi lemak dan 

kerusakan hepatosit pada aktivitas hepatoprotektor terhadap tikus putih jantan yang diinduksi CCl4 

dan tinjauannya menurut pandangan Islam. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana efek degenerasi lemak dan kerusakan hepatosit yang ditimbulkan oleh induksi 

CCl4 pada tikus putih jantan? 

2. Bagaimana efek pemberian nanopartikel ekstrak kunyit (Curcuma longa L.) dalam 

mengurangi degenerasi lemak dan kerusakan hepatosit  terhadap tikus putih jantan yang 

telah diinduksi CCl4? 

3. Berapakah dosis nano partikel ekstrak kunyit (Curcuma longa L.) yang efektif sebagai 

hepatoprotektor? 



4. Bagaimana tinjauan agama Islam terhadap pemberian nano partikel ekstrak kunyit pada 

tikus jantan yang telah diinduksi CCl4 

5. Bagaimana menurut pandangan Islam terhadap penggunaan hewan tikus sebagai hewan 

coba untuk penelitian? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari nanopartikel ekstrak 

kunyit sebagai hepatoprotektor ditinjau dari aspek kedokteran dan agama Islam. 

2. Tujuan khusus 

1. Mempelajari efek degenerasi lemak dan kerusakan hepatosit yang ditimbulkan oleh 

induksi CCl4 pada tikus putih jantan. 

2. Mempelajari efek pemberian nanopartikel ekstrak kunyit (Curcuma longa L.) dalam 

mengurangi degenerasi lemak dan kerusakan hepatosit terhadap tikus putih jantan yang 

telah diinduksi CCl4. 

3. Mengetahui dosis nano partikel ekstrak kunyit (Curcuma longa L.) yang efektif sebagai 

hepatoprotektor. 

4. Mempelajari penggunaan kunyit sebagai obat menurut pandangan agama Islam. 

5. Mengetahui penggunaan hewan tikus sebagai hewan coba untuk penelitian dari sisi 

pandangan Islam. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Dapat mendapatkan pengalaman penelitian pertama kali serta dapat berkontribusi dalam 

penelitian nanopartikel ekstrak kunyit sebagai hepatoprotektor yang ditinjau dari aspek 

kedokteran dan agama Islam. 

2. Manfaat bagi Masyarakat 

Menjadi manfaat yang dapat digunakan sebagai obat bagi orang-orang yang terkena 

penyakit hati serta sebagai pencegah bagi orang-orang yang beresiko terkena penyakit hati 

ataupun bagi orang-orang yang sehat. 

3. Manfaat bagi Muslimin 



Dapat  mengetahui hukum berobat dengan tumbuhan ciptaan Allah SWT yaitu tumbuhan 

kunyit dan dapat mengetahui hukum menggunakan hewan tikus sebagai hewan coba 

penelitian. 

4. Manfaat bagi Institusi 

Menjadi penelitian yang mempunyai manfaat untuk masyarakat banyak. 

 


