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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hati merupakan organ metabolisme terpenting dalam proses 

sintesis, penyimpanan, dan metabolisme. Salah satu fungsi hati adalah 

detoksifikasi (menawarkan racun tubuh), sehingga hati sangat mudah 

menjadi sasaran utama toksikasi (Diaz, 2006). Hati merupakan organ 

berbentuk baji dengan berat rata-rata 1,5 kg atau 2,5% berat badan dewasa 

normal. Menurut Price, S (1997) Hati merupakan organ plastis lunak yang 

tercetak oleh struktur sekitarnya dan dapat menerima 1.500 ml darah per 

menit, yakni 28% dari output jantung.  

Penyakit hati tergolong sebagai salah satu penyakit yang menjadi 

problem nasional di Indonesia dan di negara-negara berkembang pada 

umumnya, bahkan merupakan permasalahan yang hangat di negara-negara 

maju. Berdasarkan laporan dari semua RSUP tipe A dan B di seluruh 

Indonesia, ternyata penyakit hepar menempati urutan ketiga setelah 

penyakit infeksi dan penyakit paru, bahkan penyakit hepar merupakan 

penyebab kematian yang  tergolong tinggi (Hadi, 1989). 

Berdasarkan data WHO, virus hepatitis B kronis diperkirakan 

menyerang 350 juta orang di dunia, terutama Asia tenggara dan Afrika, 

dan menyebabkan kematian 1,2 juta orang pertahun. Data WHO 

menunjukkan 15–25% dari 350 juta orang tersebut terinfeksi hepatitis B 

kronis dan meninggal dunia karena komplikasi dari sirosis dan kanker hati. 

Virus hepatitis B menjadi pembunuh nomor 10 di dunia dengan jumlah 
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orang terinfeksi mencapai 2 milyar jiwa. Indonesia pada tahun 2007 

sampai 2012 yang terkumpul dari 21 provinsi dan 49 kabupaten 

didapatkan penderita hepatitis B melebihi 31%. Banyaknya masyarakat 

terinfeksi hepatitis B ialah yang berumur paling tinggi 29 tahun. Dalam 

daya cakupan pada 2000-2012 peningkatan penyakit hepatitis sangatlah 

signifikan antara 50% sampai 80% Kementerian Kesehatan (kemenkes) 

2012 dalam Sindonews (2013). 

Kerusakan hepar yang terjadi meliputi kerusakan sruktur maupun 

gangguan hepar, dalam keadaan normal radikal bebas tidak akan 

menimbulkan kerusakan hepar, karena hepar memiliki sistem pertahanan 

yang lebih baik dari organ-organ lain dalam tubuh. Kerusakan hati yang 

terjadi dapat meliputi kerusakan struktur maupun gangguan fungsi hati. 

Penyakit hepar bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal, misalnya 

infeksi mikro organisme, gangguan metabolik, penyakit sistemik, 

alkoholisme, parasetamol dosis toksik, bahan kimia seperti Karbon 

tetraklorida (CCl4), kloroform, dan lain-lain (Hadi, 1989). 

Karbon tetraklorida (CC14) adalah zat hepatotoksik yang paling 

sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan hepatotoksisitas. 

CCl4 dapat menyebabkan  kerusakan pada hati yang disebabkan oleh 

radikal bebas. CC14 memerlukan aktivasi metabolisme terutama oleh 

enzim sitokrom P450 di hati. Aktivasi tersebut akan mengubah CC14 

menjadi metabolit yang lebih toksik, sehingga dapat menyebabkan 

kerusakan hati pada hewan coba dan manusia. Pembentukan radikal bebas 

yang berlebihan akan mengakibatkan stress oksidatif, yang dapat 
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menimbulkan gangguan pada hati. Stres oksidatif yang berlebihan dalam 

tubuh perlu tambahan antioksidan dari luar. Proses menginduksi 

peradangan hepar pada hewan coba (tikus putih) sering menggunakan 

CCl4, karena gambaran hispatologi yang ditimbulkan mirip dengan 

penyakit hepatitis virus pada manusia. Cedera hepar akibat toksis CCl4 

diantaranya adalah nekrosis yaitu perubahan morfologis yang 

menunjukkan kematian sel, terhalangnya sintesa lipoprotein yag membawa 

triglierida keluar dari hepar, terjdinya sirosis yaitu tidak efisiennya fungsi 

regeneratif sel-sel hepar (Widiyanto, 2003). Menurut Yamamoto (1995) 

menyebutkan bahwa dosis toksis CCl4 pada binatang percobaan adalah 1,3 

ml/kg sedangkan Masruri (2004) membuktikan bahwa dengan 40 µL/ekor 

mencit dengan berat badan 30 kg sub kutan sudah mampu merusak 

jaringan secara signifikan. 

Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) berasal dari 

Amerika Tropik. Tanaman ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia. 

Semula dipelihara sebagai tanaman hias, kemudian  berubah menjadi 

tanaman liar. Banyak terdapat di daerah pegunungan antara 600 sampai 

1500 meter di atas permukaan laut. Bawang dayak  merupakan salah satu 

tanaman yang berkhasiat obat. Bulbus tanaman bawang dayak 

dimanfaatkan sebagai obat kanker payudara oleh masyarakat lokal 

Kalimantan, selain itu dapat juga digunakan untuk mengatasi gangguan 

jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, sebagai antiinflamasi, antitumor 

serta dapat menghentikan pendarahan (Saptowalyono, 2007; Sa’roni dkk., 

1987). 
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Kandungan  yang  terdapat dalam bawang dayak terdiri dari 

senyawa alkaloid,  glikosida,  flavonoid,  fenolik, saponin,  triterpenoid,  

tanin,  steroid  dan kuinon  (Firdaus, 2006). Hasil skrining fitokimia 

terhadap bawang dayak diperoleh adanya alkaloid, flavonoid, glikosida, 

saponin, antrakinon glikosida, tanin dan triterpenoid/steroid. Hasil isolasi 

dari fraksi etilasetat diperoleh dua senyawa yaitu F2 dengan harga Rf = 

0,53 (berflouresensi jingga) diduga senyawa flavonoid golongan flavon 

dengan gugus 5-OH pada cincin A dan  F3 dengan harga Rf = 0,79 

(berflouresensi biru) diduga senyawa flavonoid golongan flavon 4-OH 

pada cincin B dan 6,7-diOH. Komponen bawang dayak mengandung 

antioksidan seperti flavonoid yang berperan sebagai hepatoprotektor 

terhadap kerusakan hati yang diinduksi hepatoksik (Winarsi, 2011).   

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pemberian berbagai dosis 

ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) terhadap perbaikan 

sel hati yang mengalami steatosis yang diberikan selama 54 hari yang 

kemudian diinduksi CCl4 selama 3 hari. Pengaruh ekstrak bawang dayak 

diamati dengan pengamatan histopatologi berupa perhitungan jumlah 

rataan sel yang terkena steatosis pada organ hati tikus putih yang 

mengalami perubahan patologi akibat pemberian CCl4. Penelitian yang 

dilakukan dimaksudkan setelah diberi ekstrak bawang dayak secara oral 

selama 53 hari dapat meningkatkan hepatoprotektor yang dimiliki hepar 

tikus. Setelah diberikan ekstrak tikus akan disuntik CCl4. Paparan CCl4 

mengakibatkan enzim trigliserida menurun, sehingga sel tidak dapat 

melakukan metabolisme sel dan mengakibatkan terjadinya steatosis atau 
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perlemakan dalam sel. Penelitian sdilanjutkan dengan melakukan 

pengamatan preparat histologi hepar tikus, sehingga akan terlihat ada atau 

tidaknya pengaruh esktrak bawang dayak terhadap jumlah sel yang 

mengalami steatosis. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan 

peningkatan hepatoprotektor hepar dalam menanggulangi serangan bahan 

toksik.   

Penelitian mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan 

tradisional dapat menjadi bahan ajar pada bangku sekolah sebagai 

tambahan ilmu. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

bangku SMA kelas X terdapat materi pelajaran Biologi mengenai 

pemanfaatan tumbuhan disekitar lingkungan. Pembelajaran yang biasanya 

dilakukan dalam proses belajarn-mengajar menggunakan cara 

konvensional dengan penjelasan guru, sehingga siswa lebih sulit untuk 

memahami pelajaran karena tidak ada gambaran nyata yang diberikan oleh 

guru. 

Media audio visual adalah media yang mengandalkan indera 

pendengaran dan indera penglihatan. Media audio visual merupakan salah 

satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media 

ini dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa dapat 

menyimak sekaligus melihat gambar (Azhar Arsyad, 2011). Pengertian 

mengenai media audio visual atau video diatas dapat disimpulka bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media video dapat memberikan 

gambaran lebih jelas mengenai materi yang diajarkan kepada siswa. Maka, 

hasil penelitian yang dilakukan akan mengembangkan media pembelajaran 
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video untuk mengulas hasil penelitian yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran siswa SMA kelas X. Penelitian ini dapat menjadi khasanah 

dan variasi ilmu pengetahuan sebagai bahan ajar guru di bangku sekolah. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia 

Merr.) terhadap kerusakan sel hati. Selain itu, penelitian juga bisa 

berfungsi sebagai alternatif pengobatan tradisional untuk meningkatkan 

daya ketahanan fungsi hati serta mengetahui dosis ekstrak bawang dayak 

yang efektif meningkatkan daya fungsi hati atau hepatoprotektor. Atas 

alasan tersebut penulis ingin mengangkat judul: “Pengaruh Ekstrak 

Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) Terhadap Perbaikan 

Sel Hepar Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi 

Karbon Tetraklorida (CCl4) Sebagai Media Pembelajaran Biologi 

SMA Kelas X”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian ekstrak bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.) terhadap jumlah steatosis pada hepar tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus) yang diinduksi Karbon Tetraklorida 

(CCl4)? 

1.2.2 Berapakah dosis ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia 

Merr.) yang efektif dalam menekan jumlah steatosis pada hepar 
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tikus putih jantan (Rattus norvegicus) yang diinduksi Karbon 

Tetraklorida (CCl4)? 

1.2.3 Bagaimana penerapan hasil penelitian pada materi pembelajaran 

Biologi pada SMA kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) terhadap jumlah steatosis pada 

hepar tikus putih jantan (Rattus norvegicus) yang diinduksi Karbon 

Tetraklorida (CCl4). 

1.3.2 Untuk mengetahui dosis ekstrak bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.)  yang efektif dalam menekan jumlah steatosis 

pada hepar tikus putih jantan (Rattus norvegicus) yang diinduksi 

Karbon Tetraklorida (CCl4). 

1.3.3 Untuk mengentahui bentuk penerapan hasil penelitian pada materi 

pembelajaran Biologi pada SMA kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah data ilmiah dan 

sumbangan bagi kemajuan ilmu biologi dan kesehatan mengenai 

manfaat bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) 

2. Memberikan informasi ilmiah tentang khasiat bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) dalam meningkatkan daya tahan 
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fungsi hati terhadap paparan bahan kimia CCl4 pada tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus) 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumbangan kepada masyarakat tentang manfaat bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) sebagai hepatoprotektor dan sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran biologi SMA kelas X. 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Penelitian yang dilakukan hanya meneliti tentang pengaruh 

pemberian ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) 

terhadap jumlah sel steatosis hepar tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi CCl4  

1.5.2 Jenis tikus yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) 

galur Wistar berumur ± 3 bulan dengan berat badan berkisar antara 

122-135 gram berkelamin jantan 

1.5.3 Ekstrak yang digunakan berasal dari ekstraksi bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Ekstraksi adalah proses pemisahan secara kimia dan fisika 

kandungan zat simplisia menggunakan pelarut yang sesuai (Fauzi, 

2013) 

1.6.2 Dosis adalah suatu zat atau senyawa kimia dalam takaran tertentu 

digunakan dalam jangka tertentu (Effendi, 2002) 
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1.6.3 Histopatologi adalah menemukan dan mendiagnosa penyakit dari 

hasil pemeriksaan jaringan (Kumar, 2007) 

1.6.4  Steatosis adalah hati yang mengandung berat lipid lebih dari 5% 

(Lu, 1995). 

1.6.5 Steatosis mikrovesikuler adalah sitoplasma hepatosit diisi oleh 

lemak namun tidak merubah letak inti sel dan tetap berada di 

tengah sel (Duarte, 2010) 

1.6.6 Steatosis makrovesikuler adalah sitoplasma diisi oleh lemak dan 

inti sel telah bergeser ke pinggir (Duarte, 2010) 

1.6.7 Tikus putih jantan adalah hewan dari famili Muridae yang 

digunakan dalam penelitian di laboratorium (Kusumawati, 2004) 

 


