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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hati merupakan salah satu organ terbesar dalam tubuh, dengan berat sekitar 

1,5 kilogram. Hati terletak di kuadran kanan atas, di bawah diafragma, dan 

memenuhi sebagian besar ruang di bawah tulang rusuk dan juga sebagian kecil 

ruang di kuadran kiri atas, lobus kanan yang lebih besar dan lobus kiri yang lebih 

kecil. (Menche,2012)  Hati juga merupakan pusat metabolisme tubuh yang 

memegang peranan penting terutama dalam hal metabolisme karbohidrat, protein 

dan asam lemak, hormone, dan zat kimia asing. Dalam proses metabolisme, hati 

sangat rentan terpajan obat-obatan, zat kimia dan virus. Zat toksik yang masuk akan 

mengalami detoksifikasi dan inaktivasi sehingga menjadi tidak berbahaya bagi 

tubuh. Terpajannya hati oleh zat toksik pada kadar tertentu tidak akan merusak hati 

karena dengan segera hati akan melakukan regenerasi sel. Tetapi jika hati terpajan 

zat toksik dan berlangsung terus menerus maka kemampuan sel hati untuk 

beregenerasi akan hilang dan selanjutnya akan mengalami kerusakan sel hati yang 

permanen sehingga dapat berakibat fatal. 

Di Amerika Serikat, Russo dkk memperkirakan bahwa Drug Induced Liver 

Injury (DILI) menyumbang 15% dari semua transplantasi hati yang dilakukan 

untuk Acute Liver Failure (ALF) setiap tahun. (Russo, 2004) Dalam analisis 

retrospektif mereka dari basis data transplantasi hati United Network for Organ 

Sharing (UNOS) dari tahun 1990 hingga 2002, 357 dari 2291 pasien (15,6%) yang 

menjalani transplantasi untuk nekrosis hati akut diidentifikasi memiliki ALF yang 

diinduksi obat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa toksisitas parasetamol 

menyumbang 46% dari penerima transplantasi dengan ALF yang diinduksi obat, 

sedangkan DILI bertanggung jawab untuk sisa 51% (tambahan 3% dikaitkan 

dengan parasetamol ditambah obat lain). (Vuppalanch, 2007) 

Parasetamol dan alkohol adalah contoh yang dapat mengakibatkan 

hepatotoksik. Pengunaan parasetamol sebagai obat analgetik dan analpiretik yang 
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paling umum serta dijual secara bebas di lingkungan masyarakat. N-acetyl-para-

benzo-quinone imine (NAPQI), adalah zat toksik yang terdapat pada parasetamol 

yang dapat merusak hati. Kerusakan seluler yang disebabkan oleh NAPQI secara 

langsung terkait dengan dosis parasetamol yang dikonsumsi, dalam kasus dosis 

tidak beracun, NAPQI cepat terkonjugasi oleh glutation hepatic melalui reaksi 

glukuronidasi dan sulfonasi yang dihilangkan di urin. Parasetamol dalam dosis 

hepatotoksik, mayoritas obat dimetabolisme oleh jalur CYP2E1 mengakibatkan 

penipisan glutation hepatic oleh aktivasi GST-S-transferase, sehingga tidak dapat 

mengkonjugasi NAPQI yang sudah dalam jumlah toksik. Toksisitas alkohol yang 

dikonsumsi secara berlebihan  dan dalam jangka waktu yang lama juga dapat 

merusak sel-sel hati karena sel  hati mengandung enzim-enzim yang berperan dalam 

proses metabolisme alkohol untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. (Suaniti, 2012).  

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya kerusakan 

yang diakibatkan oleh parasetamol atau alkohol 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 SGOT dan SGPT akan meningkat sebagai penanda adanya 

kerusakan hati. Selain itu, hati juga berperan sebagai organ yang memproduksi 

empedu yaitu zat yang diperlukan untuk membantu mencerna makanan untuk 

pencernaan sehingga jika fungsi hati tersebut terganggu dapat terjadi penurunan 

food and water intake. Adapun obat yang sudah teruji, N-asetilsistein terbukti dapat 

menurunkan kadar SGOT dan SGPT dan salah satu herbal yaitu Andrographis 

paniculata yang di dalamnya terdapat kandungan andrographolide juga terbukti 

mampu menurunkan kadar SGOT dan SGPT dan meningkatkan food and water 

intake karena salah satu peran andrographolide sebagai antioksidan untuk 

memperbaiki kerusakan hati yang terjadi. 

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT menganjurkan umat muslim untuk 

menjaga kesehatan dengan optimal sehingga kualitas hidup dapat meningkat karena 

menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Organ hati adalah organ yang 

sangat penting di dalam tubuh sehingga umat muslim wajib menjaganya dengan 

pola hidup sehat. Sambiloto merupakan tumbuhan yang diciptakan Allah SWT 
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dengan banyak manfaat salah satunya sebagai antioksidan yang dapat menjadi 

terapi hepatotoksik. 

 

Allah SWT berfirman: 

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا عَ  ذَاَب َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
 النَّارِ 
 

Artinya: 

 “Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 

di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. 

Al-Baqarah (2); 201). 

 

Salah satu unsur kebaikan dunia adalah kesehatan.Umat muslim harus menjaga 

kesehatan yang diberi Allah SWT, dan berusaha mengembalikannya ketika 

kesehatan itu hilang. (Saputera, 2012) 

 

Andrographis paniculata adalah tanaman obat yang penting dan banyak 

digunakan di seluruh dunia.Andrographis panicula termasuk keluarga 

Acanthaceae. Ekstraknya mengandung diterpenoid, glikosida diterpen, lakton, 

flavonoid, dan glikosida flavonoid. Seluruh daun dan akar tanaman juga digunakan 

sebagai obat untuk berbagai penyakit di Asia dan Eropa. Andrographis Paniculata 

telah dilaporkan memiliki berbagai efek farmakologis termasuk antikanker, 

antidiare, antihepatitis, anti-HIV, antihiperglikemik, anti- inflamasi, antimikroba, 

antimalaria, antioksidan, kardiovaskular, sitotoksik, hepatoprotektif, 

imunostimulan, dan disfungsi sesual. (Warditiani, 2017) Sehubungan dengan 

kandungan efek dan senyawa yang dimiliki oleh tanaman Andrographis paniculata 

(sambiloto) maka dilakukan uji anti hepatotoksik akibat induksi parasetamol dan 

alkohol ditinjau dari kadar SGOT dan SGPT terhadap food and water intake.  
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1.2 Pertanyaan Penelitian  

1. Apakah ekstrak Andrographis paniculata mampu menurukan kadar SGOT 

dan SGPT pada tikus yang diinduksi parasetamol dan alkohol sebagai anti 

hepatotoksik? 

2. Bagaimana perubahan food and water intake tikus sebelum dan sesudah 

diberi ekstrak Andrographis paniculata dan kemudain diinduksi 

parasetamol dan alkohol?  

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap ekstrak air sambiloto sebagai 

hepatoprotektor dinilai dari kadar SGOT/SGPT dan Food and Water Intake pada 

tikus yang diinduksi parasetamol dan alkohol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ektrak Andrographis 

paniculata sebagai anti hepatotoksik.  

Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kemampuan ektrak Andrographis paniculata sebagai anti 

hepatotoksik ditinjau dari kadar SGOT dan SGPT pada tikus yang 

diinduksi parasetamol dan alkohol. 

2. Mengetahui perubahan food and water intake  tikus yang diberi diberi 

ekstrak Andrographis paniculata dan diinduksi parasetamol dan alkohol.  

3. Mengetahui tinjauan Islam mengenai pengaruh ekstrak air sambiloto 

sebagai hepatoprotektor dinilai dari kadar SGOT/SGPT dan Food and 

Water pada tikus yang diinduksi parasetamol dan alkohol 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Hepatotoksiksitas yang disebabkan oleh obat-obatan serta zat kimiawi yang 

lain perlu ditangani dengan pemberian tanaman obat sebagai alternative. 

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa zat yang terdapat di 

ekstrak Andrographis paniculata seperti andrografolida dan flavoid bersifat 
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antioksidan yang berpotensi sebagai hepatoprotektif. Untuk itu, perlu 

dilakukan penelitian untuk membuktikan ekstrak Andrographis paniculata 

sebagai anti hepatotoksik akibat induksi  parasetamol dan alkohol ditinjau 

dari kadar SGOT/SGPT terhadap food and water intake. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manfaat 

ekstrak Andrographis paniculata sebagai hepatoprotektif sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat lain. 

 


