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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hati adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2-1,8kg atau 

kurang lebih 25% berat badan dewasa yang menempati sebagian besar kuadran 

kanan atas abdomen (Setiati, 2014). Tugas utama hati adalah untuk 

mendetoksifikasi zat-zat beracun dari tubuh dan untuk metabolisme (makanan, 

suplemen nutrisi, alkohol atau obat-obatan) (Alamgeer, 2017). Sebagai pusat 

metabolisme tubuh dan detoksifikasi hati rentan sekali terpapar zat kimia yang 

bersifat toksik sehingga menimbulkan kerusakan hati. Kerusakan hati dapat 

disebabkan antara lain oleh obat, berbagai senyawa kimia lain dan virus. 

Penelitian tentang hepatotoksisitas menunjukan bahwa metabolit reaktif atau 

xenobiotik, konsumsi alkohol yang berlebihan, lingkungan, dan beberapa kondisi 

penyakit bertanggung jawab untuk kerusakan hati dari sedang hingga berat 

(Caliskan, 2018). 

Kejadian Drug Induced Liver Injury (DILI) di Amerika Serikat, sekitar 

2000 kasus gagal hati akut terjadi setiap tahun dan lebih dari 50% disebabkan oleh 

obat (39% disebabkan oleh asetaminofen, 13% reaksi idiosinkratik terhadap obat 

lainnya) (Mehta, 2019). Dalam sebuah studi berbasis populasi dari daerah 

pedesaan di Perancis, 10 kejadian global kasar Drug Induced Liver Injury (DILI) 

adalah 13,9 kasus / 100.000 populasi (Reuben, 2010). 

Toksisitas yang diinduksi oleh parasetamol dan alkohol mengakibatkan 

kerusakan hati. Parasetamol terutama dimetabolisme melalui jalur sulfasi dan 

glukuronidasi hepatik, sebagian kecil dari itu dimetabolisme oleh sitokrom P450 

menjadi N-acetyl-para-benzoquinone imine (NAPQI), kemudian NAPQI 

berkonjugasi dengan reduksi glutathion menjadi zat non toksik. Apabila dosis 

yang diberikan terlalu tinggi produksi NAPQI menjadi tinggi dan mengurangi 

glutathion dalam tubuh. Akibat produksi NAPQI yang terlalu tinggi, NAPQI 

mengikat makromolekul penting dalam sel yang menghasilkan stres oksidatif, 
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gangguan fungsi hati, nekrosis centrilobular masif dan akhirnya gagal hati 

(Parvin, 2018). Toksisitas akibat alkohol yang berlebihan dikarenakan hati akan 

mendetoksifikasi darah terus menerus dan kemudian kerja hati meningkat 

mengakibatkan jaringan hati yang normal menjadi jaringan fibrosis atau dapat 

terjadi perlemakan hati. Reactive oxygen species (ROS) memainkan peran penting 

dalam patologi hati, terutama dalam kasus penyakit hati yang diinduksi alkohol 

dan toksisitas (Bardi, 2014). ROS terdiri dari kelompok radikan dan non radikal. 

Kelompok radikal bebas diantaranya superoxide anion (O2· - ), hydroxyl radicals 

(OH·), peroxyl radicals (RO2 · ), alkoxyl radical (RO·), dan hydroperoxyl radical 

(HOO·). Yang non radikal misalnya hydrogen peroxides (H2O2), hydro peroxides 

(ROOH) (Griendling, 2017).  

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 

kerusakan yang diakibatkan oleh parasetamol dan tioasetamid dapat merusak 

jaringan hati, sehingga hati kehilangan fungsinya sebagai pusat metabolisme 

tubuh dan detoksifikasi. Setelah kehilangan fungsinya, salah satu enzim yang 

terdapat di dalam hati yaitu bilirubin total dan berat hati akan meningkat sebagai 

penanda adanya kerusakan hati. Adapun obat yang sudah teruji, N-asetilsistein 

terbukti dapat menurunkan kadar bilirubin total dan berat hati. Salah satu herbal 

yaitu Andrographis paniculata yang di dalamnya terdapat kandungan 

andrografolida juga terbukti mampu menurunkan kadar bilirubin total dan berat 

hati karena salah satu peran andrografolida sebagai antioksidan (Bardi, 2014) 

(Alamgeer, 2017). 

Andrographis paniculata (Sambiloto) adalah herbal dari family 

Acanthaceae dan asalnya dari Asia Tenggara, terutama China, India dan Sri 

Lanka. Herbal tradisional ini telah digunakan dalam pengobatan Ayurvedic (obat 

tradisional India). Andrographis paniculata paling sering digunakan untuk 

mengobati dan mencegah penyakit infeksi, karena dianggap memperkuat sistem 

kekebalan. Selain itu Andrographis paniculata memiliki efek analgesik, 

antioksidan, antibiofilm, gastroprotektif, penyembuhan luka, antifilarial, 

antimikroba, antikanker, dan efek antimalaria. Andrografolida menunjukan 
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aktivitas sitotoksik yang signifikan terhadap sel kanker, menginduksi apoptosis, 

memiliki aktivitas anti-inflamasi, anti-angiogenik, dan memiliki kemo-proteksi 

terhadap sel normal (Bardi, 2014). 

Dalam pandangan Islam, Allah SWT menganjurkan untuk memanfaatkan 

yang ada dimuka bumi ini dengan sebaik-baiknya, seperti tumbuhan atau 

tanaman. Tumbuhan yang dimanfaatkan salah satunya tumbuhan sambiloto. 

Karena di dalam tumbuhan tersebut banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, 

manfaat tersebut merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT dalam 

menciptakan seluruh makhluk hidup. Allah SWT berfirman : 

Artinya : 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami 
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?.” (Asy-
Syu’ara’ (42) ayat : 7) 

Allah SWT menciptakan manusia juga dengan sebaik-baiknya. Allah SWT 

memberikan nikmat sehat yang sangat berarti, maka manusia dianjurkan untuk 

menjaga tubuh supaya tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sakit 

dalam Islam tidak selalu dalam pandangan buruk, sakit menurut pandangan Islam 

juga dapat memberikan berkah yang begitu banyak seperti menggugurkan dosa 

bagi yang mengalaminya. Rasulullah SAW bersabda:  

 

Artinya : 

“Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu 
senggang”. (HR. Bukhari) 

Menggunakan hewan coba untuk penelitian ini menurut islam juga 

menganjurkan untuk memperlakukan hewan dengan baik dan tidak menyiksanya. 

Islam tidak membenarkan untuk menyiksa hewan dan memperlakukan hewan 

dengan tujuan yang tidak baik. Allah SWT menciptakan makhluk hidup tidak ada 
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yang sia-sia, sama seperti tumbuhan yang memiliki manfaat bagi manusia, begitu 

pula dengan hewan termasuk tikus. Tikus dapat dimanfaatkan oleh para peneliti 

untuk kepentingan yang akan bermanfaat bagi manusia. Allah SWT menciptakan 

sesuatu pasti ada manfaat dan tiada sia – sia, termasuk hewan. Disebutkan dalam 

Al-Qur’an : 

Artinya : 

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) 
yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu 
makan.” (QS. An-Nahl(16): 5) 
 Sehubungan dengan kandungan senyawa yang dimiliki oleh tanaman 

Andrographis Paniculata (Sambiloto) maka perlu dilakukan penelitian tentang 

kemampuan ekstrak air sambiloto dalam melindungi hati atau mencegah 

kerusakan hati akibat induksi parasetamol dan alkohol ditinjau dari kadar bilirubin 

total dan berati dan tinjauannya menurut islam. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian   

1. Apakah ekstrak air sambiloto mampu menurunkan kadar bilirubin total pada 

tikus yang diinduksi dengan parasetamol dan alkohol sebagai anti-hepatotoksik? 

2. Bagaimana perubahan berat hati tikus yang diberi ekstrak air sambiloto 

kemudian dinduksi oleh parasetamol dan alkohol? 

3. Bagaimana pandangan Islam tentang tikus yang diberi ekstrak air sambiloto 

kemudian diinduksi oleh parasetamol dan alkohol? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ekstrak air 

sambiloto sebagai anti- hepatotoksik. 
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Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kemampuan ekstrak air sambiloto sebagai anti-hepatotoksik 

dinilai dari kadar bilirubin total pada tikus yang diinduksi parasetamol dan 

alkohol. 

2. Mengetahui perubahan berat hati tikus yang diberi ekstrak air sambiloto, 

kemudian diinduksi oleh parasetamol dan alkohol. 

3. Mengetahui tinjauan Islam mengenai pengaruh ekstrak air sambiloto 

sebagai hepatoprotektor dinilai dari kadar bilirubin total dan berat hati 

pada tikus yang diinduksi parasetamol dan alkohol 

1.4 Rumusan Masalah 

 Hepatotoksisitas yang disebabkan oleh obat-obatan serta zat-zat kimiawi 

yang lain perlu ditangani dengan pemberian tanaman obat sebagai alternatif. 

Penelitian in vivo telah membuktikan bahwa zat yang terdapat di ekstrak air 

Andrographis paniculata (sambiloto) seperti andrografolida dan flavonoid bersifat 

antioksidan yang berpotensi sebagai anti-hepatotoksik. Untuk itu, perlu dilakukan 

penelitian untuk membuktikan ekstrak air Andrographis Paniculata (sambiloto) 

sebagai anti-hepatotoksik ditinjau dari kadar bilirubin total dan berat hati pada 

tikus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manfaat 

ekstrak air Andrographis paniculata (sambiloto) sebagai anti-hepatotoksik 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

  

 

 

 

 


