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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Hati merupakan kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, berwarna 

merah kecoklatan dan mempunyai berbagai macam fungsi. Diantara perannya 

adalah membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem 

pencernaan (Guyton, 2014). Organ ini juga memiliki fungsi penting dalam 

metabolisme xenobiotik dan beberapa fungsi lain seperti oksidasi, reduksi, 

hidroksilasi, hidrolisis, konjugasi, sulfasi, asetilasi dan sebagainya (Kumar, et al., 

2013). 

Kerusakan hati berkaitan dengan perubahan fungsi metabolisme dan merupakan 

salah satu penyebab utama morbiditas juga mortalitas pada manusia. Faktor risiko 

utama untuk penyakit kerusakan hati adalah infeksi virus hepatitis, konsumsi 

alkohol, obesitas dan sindrom metabolik (Rowe, 2016). Hepatitis B merupakan 

salah satu masalah kesehatan utama dengan sekitar 2 milyar orang terinfeksi. Lebih 

dari 240 juta orang merupakan chronic carrier dengan resiko berkembang menjadi 

kerusakan hati yang progresif seperti sirosis hati, gagal hati dan karsinoma 

hepatoseluler (Muljono, 2017). Berdasarkan Riskesdas 2017, sebanyak 7,1 % 

penduduk Indonesia mengidap hepatitis B dan profil penyakit kerusakan hati terus 

meningkat selama beberapa tahun terakhir. Penyakit kerusakan hati dan 

komplikasinya merupakan penyebab utama kematian di beberapa belahan dunia, 

hal ini mendorong penelitian untuk menemukan obat baru dari bahan kimia maupun 

bahan herbal.   

Beberapa peneliti melaporkan bahwa pengobatan menggunakan obat herbal 

telah banyak dipakai sebagai pencegahan dan pengobatan untuk berbagai penyakit 

sejak lama termasuk hepatoprotektor. Aktivitas hepatoprotektor juga berkaitan 

dengan potensi obat herbal sebagai antiinflamasi, antioksidan, efek koleretik, 

kolekinetik, dan meningkatkan regenerasi sel-sel hati dengan meningkatkan sintesis 

protein, menjaga integritas membran sel dan lain sebagainya (Juniarti, et al., 2017). 
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Pemanfaatan tanaman herbal di Indonesia sudah banyak dilaporkan antaranya 

sebagai hepatoprotektor. Salah satu tanaman yang mempunyai aktivitas 

hepatoprotektor adalah kunyit yang sudah terbukti secara empiris dapat digunakan 

sebagai hepatoprotektor. 

Kunyit atau Curcuma longa berasal dari famili Zingiberaceae dan 

merupakan tanaman yang dibudidayakan secara luas di negara-negara di Asia. 

Kunyit sering dimanfaatkan untuk pengobatan Cina dan Ayurveda sebagai anti 

inflamasi dan untuk pengobatan lain seperti penyakit kuning, hematuria dan lain-

lain (Labban, 2014). Kandungan utama dari kunyit adalah kurkumin yang memiliki 

efek antioksidan, antiinflamasi, antivirus dan antijamur. Selain itu kurkumin 

memiliki kemampuan dalam meredam radikal bebas dan secara tidak langsung 

dapat meningkatkan tingkat glutation sehingga membantu dalam detoksifikasi hati 

(Juniarti, et al., 2017). 

Kunyit mudah ditemukan dan sudah terbukti keampuhan dan keamanannya, 

namun kurkumin masih belum sepenuhnya diakui sebagai agen terapeutik, hal ini 

disebabkan oleh rendahnya bioavailabilitas, buruknya absorbsi, kecepatan 

metabolisme yang tinggi dan proses eliminasi yang terlalu cepat. Hal diatas 

menyebabkan efek terapeutik membutuhkan dosis yang sangat tinggi dan perlu 

dicarikan solusinya. Baru-baru ini, sistem penghantaran obat dengan menggunakan 

teknologi nanopartikel muncul sebagai solusi bagi rendahnya bioavailabilitas agen 

terapeutik (Anand, et al., 2007). 

Dalam Islam, Allah menjamin setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka 

setiap umat muslim dianjurkan untuk segera berobat jika terserang penyakit. Untuk 

memperoleh kesembuhan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar 

obat yang dikonsumsi harus halal dan baik. Allah SWT yang menurunkan penyakit 

kepada seseorang, maka Dialah yang akan menyembuhkan. Maka jika seseorang 

menginginkan kesembuhan dari Allah SWT, pengobatan yang digunakan harus 

baik dan diridhoi oleh Allah SWT (Ihsan, 2016). Perkembangan teknologi yang 

pesat khususnya dalam bidang kesehatan mendorong umat muslim untuk tetap 

dapat mengobati penyakit dengan cara yang Halal dan Islami serta selalu 
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memperhatikan kemudharatan obat. Salah satu teknologi yang dikembangkan 

adalah pengobatan dengan menggunakan tanaman herbal karena dinilai lebih baik 

dan efek samping yang ditimbulkan lebih minimal dibandingkan dengan obat-

obatan modern. 

Allah SWT telah mengkaruniakan kepada manusia kekayaan alam untuk 

dimanfaatkan sebaik – baiknya demi kebaikan umat di muka bumi ini. Al-Qur’an 

juga sering menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti kekuasaan Allah dan 

untuk menyampaikan suatu hikmah. Selain itu, ada beberapa tumbuh-tumbuhan 

dan buah-buahan yang disebutkan secara jelas nama dan manfaatnya dalam Al-

Qur’an seperti halnya tumbuhan sebagai ṣifa’ (obat). Salah satu tumbuhan yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam dunia pengobatan adalah kunyit. 

Berlatar belakang uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian pembuatan 

nanopartikel dari fraksi etil asetat rimpang kunyit (Curcuma longa linn.) dengan 

menggunakan metode Self Nano Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) 

untuk meningkatkan bioavailabilitas dari ekstrak kunyit dan mengkajinya dalam 

Islam.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Penyakit kerusakan hati menjadi salah satu permasalahan serius di 

Indonesia maupun di dunia. Pengobatan modern membutuhkan biaya tinggi dan 

memiliki banyak efek samping yang merugikan sehingga banyak masyarakat 

beralih ke pengobatan herbal karena dinilai relatif lebih aman. Kunyit merupakan 

salah satu obat herbal yang dapat dikembangkan menjadi antikanker, antioksidan, 

antiinflamasi dan sebagai agen hepatoprotektif. Namun rendahnya bioavailabilitas, 

kecepatan metabolisme yang tinggi dan proses eliminasi yang terlalu cepat 

menyebabkan kunyit memerlukan dosis efektif yang tinggi untuk efek pencegahan 

dan terapeutik. Salah satu metode yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

bioavailabilitas ekstrak kunyit adalah dengan menggunakan teknologi drug 

delivery system berbasis nanopartikel yang dibuat dengan menggunakan metode 

Self-Nano Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) sebagai sistem 

penghantaran obat untuk meningkatkan kualitas obat dan menghasilkan efek 
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terapeutik yang baik. Untuk itu perlu dilakukan penelitian nanopartikel dari fraksi 

etil asetat rimpang kunyit (Curcuma longa linn.) dengan menggunakan metode 

Self-nano Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) dan tinjauannya menurut 

Islam. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana karakterisasi enkapsulasi nanopartikel fraksi etil asetat rimpang 

kunyit (Curcuma longa linn.) dengan metode Self-Nano Emulsifying Drug 

Delivery System (SNEDDS) sebagai Hepatoprotektor? 

2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap karakterisasi enkapsulasi nanopartikel 

fraksi etil asetat rimpang kunyit (Curcuma longa linn.) Self-Nano 

Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Sebagai Hepatoprotektor? 
  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menentukan karakterisasi enkapsulasi nanopartikel fraksi etil asetat rimpang 

kunyit (Curcuma longa linn.) dengan metode Self-nano Emulsifying Drug Delivery 

System (SNEDDS) dan tinjauannya menurut Islam. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakterisasi enkapsulasi nanopartikel fraksi etil asetat rimpang 

kunyit (Curcuma longa linn.) dengan metode Self-Nano Emulsifying Drug 

Delivery System (SNEDDS) sebagai hepatoprotektor dengan menilai ukuran 

dengan particle size analyzer dan Homogenitas dengan menilai 

polydispersity index. 

2. Mengetahui tinjauan Islam terhadap karakterisasi enkapsulasi nanopartikel 

fraksi etil asetat rimpang kunyit (Curcuma longa linn.) dengan metode Self-

Nano Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) sebagai 

hepatoprotektor. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Sebagai bentuk pengembangan keilmuan dalam Bidang Herbal dan 

Biokimia. 

2. Manfaat Metodologik 

Dapat mengetahui karakterisasi dari nanopartikel fraksi etil asetat rimpang 

kunyit (Curcuma longa linn.) dengan metode Self-nano Emulsifying Drug 

Delivery System (SNEDDS). 

3. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi pembaca, dapat mendapatkan referensi dan pengetahuan dalam 

hal pengobatan penyakit kerusakan hati khususnya pengobatan herbal. 

b. Bagi Ilmu Pengetahuan: dapat dijadikan sebagai informasi tambahan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya dibidang herbal dan 

biokimia. 

c. Bagi peneliti, dapat menjadikan penelitian ini sebagai landasan dalam 

memahami perkembangan teknologi di bidang herbal dan biokimia  

sehingga dapat dijadikan wawasan untuk pembuatan penelitian lainnya. 

d. Bagi institusi, dapat menambah hasanah penelitian di Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI


