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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hati sebagai organ metabolik terbesar berperan sangat penting dalam 

berbagai proses fisiologis manusia. Organ ini memiliki peran vital dalam proses 

sintesis, sekresi, penyimpanan dan metabolisme dalam tubuh (Tortora & 

Derrickson, 2012). Proses detoksifikasi atau metabolisme xenobiotik (zat asing) 

juga terjadi didalam organ ini. Adanya kerusakan organ ini akan menganggu fungsi 

hati dan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. 

Kerusakan organ hati dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya obat-

obatan, infeksi, alkohol atau hepatitis (Wahyuningsih & Sutjiatmo, 2015). 

Berdasarkan data KEMENKES (Kementrian Kesehatan) tahun 2015, kejadian 

hepatitis di Indonesia diperkirakan berjumlah 28 juta orang, dimana 14 juta 

diantaranya akan berpotensi menjadi kronis dan 10% dari yang kronis akan 

berpotensi menjadi cirrhosis bahkan kanker hati. Gangguan fungsi hati umumnya 

ditandai dengan menguningnya warna kulit dan membran mukosa serta 

meningkatnya konsentrasi bilirubin, enzim aspartate transaminase (AST), alanine 

transaminase (ALT) dan glutamyl transferase (GGT) dalam darah (Hikmah, 2013).  

Kejadian penyakit hati di Indonesia umumnya masih tergolong tinggi. 

Menurut data DEPKES (Departemen Kesehatan) tahun 2010, penyakit hati berada 

diurutan ketiga setelah penyakit infeksi dan paru. Salah satu penyebab penyakit hati 

adalah penggunaan obat-obatan yang bersifat hepatotoksik. Hepatotoksisitas 

merupakan potensi komplikasi obat yang sering dijumpai dalam resep, hal ini 

mungkin berkaitan dengan fungsi hati yang memetabolisme obat (Tendean, 2009). 

Obat yang tergolong hepatotoksik merupakan obat yang mampu menginduksi 

kerusakan hati yang biasa disebut drug induced liver injury (DILI) (Sonderup, 

2006). Berbagai obat dimetabolisme di hati menjadi suatu metabolit aktif. Bila 

antioksidan endogen lebih rendah daripada metabolit aktif obat, metabolit ini 

berpotensi menjadi radikal bebas yang dapat merusak sel. Penggunaan jangka 
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panjang atau dosis yang berlebihan dari berbagai obat tersebut dapat meningkatkan 

risiko kerusakan ini. Menurut data Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) 

tahun 2013, sebanyak 20-40% penyakit hati fulminan disebabkan oleh obat-obatan 

dan 50% penderita hepatitis akut terjadi sebagai akibat dari reaksi obat terhadap 

hati (Kurniawan et al, 2014). Untuk itu diperlukan obat atau bahan alam sebagai 

hepatoprotektor. 

Hepatoprotektor merupakan suatu senyawa yang dapat memberikan efek 

perlindungan pada hati dari kerusakan yang ditimbulkan baik karena obat, senyawa 

kimia, atau virus. Efek hepatoprotektor dapat diperoleh dari beberapa tanaman obat 

melalui berbagai mekanisme diantaranya adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, 

efek koleretik dan kolekinetik, meningkatkan regenerasi sel-sel hati dengan 

meningkatkan sintesis protein, menjaga integritas membran sel dan lain sebagainya 

(Juniarti et al, 2017). Salah satu tanaman obat yang sudah terbukti sebagai 

hepatoprotektor dalam banyak penelitian adalah rimpang kunyit (Curcuma longa 

Linn).  

Kunyit merupakan tanaman tropis yang umum dijumpai di Benua Asia dan 

dimanfaatkan baik sebagai zat pewarna dan pengharum makanan ataupun sebagai 

obat. Tanaman ini termasuk dalam famili Zingiberaceae dan mengandung senyawa 

kimia utama kurkuminoid yang terdiri atas kurkumin dan berbagai senyawa 

turunannya (Simanjuntak, 2012). Dalam berbagai penelitian telah terbukti bahwa 

kunyit memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antioksidan, antitumor, 

antimikroba, serta hepatoprotektor. Fungsi kunyit sebagai hepatoprotektor dapat 

disebabkan oleh aktivitasnya sebagai antioksidan dengan meredam radikal bebas 

dan memberi efek perlindungan hati dari kerusakan karena induksi hepatotoksin. 

Selain itu, kemampuannya untuk meningkatkan kadar glutation secara tidak 

langsung bermanfaat dalam detoksifikasi hati (Juniarti et al, 2017). 

Banyaknya manfaat kunyit dalam bidang kesehatan terkendala dengan 

rendahnya bioavailabilitas dan kelarutan senyawa kurkumin yang juga mudah 

terdegradasi akibat kecepatan metabolisme tubuh yang tinggi sehingga pemakaian 

senyawa ini memerlukan dosis yang tinggi untuk mendapatkan efek terapeutik 

kunyit yang optimal (Flora et al, 2013). Penggunaan nanopartikel untuk 
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mempermudah drug delivery system diharapkan dapat meningkatkan 

bioavailabilitas dari ekstrak kunyit tersebut melalui proses nanoenkapsulasi. 

Kelebihan teknologi nanopartikel ini adalah keterbukaannya untuk dikombinasikan 

dengan teknologi lain dan adanya peningkatan afinitas dari sistem akibat 

peningkatan luas permukaan kontak pada jumlah zat yang sama (Buzea et al, 2007). 

Islam mengajarkan bahwa Allah SWT tidaklah menciptakan suatu penyakit 

melainkan beserta dengan obatnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab 

sunannya, bahwasanya dalam suatu hadits Rasulullah SAW menyampaikan kepada 

umat Islam anjuran untuk berobat serta larangan untuk berobat dengan yang haram 

(Abduh, 2017). Anjuran untuk berobat dengan yang halal diartikan sebagai halal 

dalam cara mendapatkannya, cara pengolahannya serta substansi atau kandungan 

zatnya. 

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan kebesaran 

dan kesempurnaan-Nya. Salah satu diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah 

tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan Allah SWT dengan berbagai manfaat dan 

hikmahnya tersendiri. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah Allah 

SWT yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya mengingat banyaknya nilai 

manfaat yang didapatkan manusia dan binatang dari tumbuh-tumbuhan. Diantara 

berbagai manfaat tersebut, seperti yang telah diketahui sejumlah tumbuhan 

memiliki khasiat terapeutik sehingga dapat dijadikan tanaman obat atau yang 

dikenal dengan sebutan obat herbal (Hartono et al, 2005). 

Berdasarkan informasi bahwa diperlukannya hepatoprotektor dari bahan 

alam dan rendahnya bioavailabilitas dari ekstrak kunyit, maka dilakukan penelitian 

dengan memanfaatkan metode SNEDDS (Self Nano Emulsifying Drug Delivery 

System) untuk meningkatkan bioavailabilitas ekstrak kunyit dan diuji secara in vivo 

pada hewan coba berupa mencit (Mus musculus). Selain itu, berdasarkan hadits 

mengenai anjuran berobat serta ayat yang menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan 

telah Allah SWT ciptakan dan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan, 

peneliti merasa perlu meninjau bagaimana efek nanopartikel ekstrak kunyit sebagai 

hepatoprotektor pada mencit dan tinjauannya menurut pandangan Islam.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Tingginya prevalensi penyakit hati menunjukkan pentingnya kebutuhan akan 

senyawa hepatoprotektor. Obat-obatan modern untuk mengatasi penyakit hati saat 

ini masih belum dapat memberikan hasil yang konsisten dan juga masih 

menimbulkan efek samping obat yang tidak diinginkan (Salama et al., 2013). Obat 

herbal sebagai sediaan dari tumbuhan yang memiliki efek terapeutik telah umum 

digunakan diseluruh dunia, salah satunya adalah penggunaan ekstrak kunyit sebagai 

hepatoprotektor herbal yang sudah dibuktikan dalam berbagai penelitian (Hartono 

et al, 2005). Namun demikian pemakaian ekstrak kunyit masih membutuhkan dosis 

yang tinggi karena rendahnya bioavailabilitas senyawa ini dalam darah. Untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan pemanfaatan metode baru dalam drug 

delivery system yaitu teknologi nanopartikel. Pada penelitian ini dilakukan uji 

efektivitas nanopartikel ekstrak kunyit sebagai hepatoprotektor secara in vivo pada 

hewan coba serta tinjauannya menurut pandangan Islam. 
 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana analisis histologi dari pemanfaatan nanopartikel ekstrak kunyit 

sebagai hepatoprotektor pada mencit?  

2. Bagaimana tinjauan Islam mengenai pemanfaatan nanopartikel ekstrak kunyit 

sebagai hepatoprotektor pada mencit? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui aktivitas dan efektivitas nanopartikel ekstrak kunyit sebagai 

hepatoprotektor secara in vivo pada mencit dan tinjauannya menurut 

pandangan Islam. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis aktivitas dan efektivitas nanopartikel ekstrak kunyit 

sebagai hepatoprotektor secara in vivo pada mencit dengan pemeriksaan 

histologi. 
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2. Menganalisis tinjauan Islam mengenai aktivitas dan efektivitas 

nanopartikel ekstrak kunyit sebagai hepatoprotektor secara in vivo pada 

mencit dengan pemeriksaan histologi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritik 

Sebagai bentuk pengembangan keilmuan dalam Bidang Herbal, Histologi 

dan Biokimia sekaligus membahas tinjauannya menurut pandangan Islam. 

1.5.2  Manfaat Metodologik 

Sebagai bentuk penerapan metode penelitian yang sesuai. 

1.5.3  Manfaat Aplikatif 

1. Bagi pembaca, mengetahui peluang atau prospek penggunaan kunyit 

sebagai herbal khususnya hepatoprotektor, mengetahui keuntungan 

penggunaan nanopartikel sebagai drug delivery system ekstrak kunyit 

dan mengetahui tinjauannya menurut pandangan Islam. 

2. Memperluas wawasan dan pengalaman baru dalam bidang herbal, 

histologi dan biokimia serta dalam bidang penelitian lainnya. 

3. Bagi institusi, menambah khasanah penelitian di Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI. 


