
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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

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

kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan 

fungsi yang sangat kompleks. Penyakit hepar akibat obat atau drug-related 

hepatotoxicity menyebabkan gangguan fungsi ekskresi dari hepar. Peningkatan 

enzim aminotransferase (juga dikenal sebagai transminase), SGPT dan SGOT, 

biasanya mengarah adanya paparan dan jejas hepatoseluler atau inflamasi (Rifai, 

2014). 

Asetaminofen atau parasetamol termasuk golongan Obat Anti Inflamasi 

Non Steroid (OAINS) yang banyak dijual di pasaran. Hepatotoksisitas karena 

OAINS dapat terjadi kapan saja setelah obat diminum, tetapi efek samping berat 

sangat sering terjadi dalam 6-12 minggu dari awal pengobatan. Overdosis akibat 

asetaminofen (lebih dari 4 gram per 24 jam) merupakan contoh hepatotoksisitas 

obat yang tergantung dosis (dose dependent) yang dengan cepat menyebabkan 

jejas hepatosit terutama area sentrilobuler (Bayupurnama, 2014). 

Asetaminofen merupakan obat analgesik-antipiretik yang popular dan 

dijual bebas di masyarakat. Asetaminofen dimetabolisme terutama oleh enzim 

mikrosomal hati. Di hati, asetaminofen mengalami biotransformasi dan sebagian 

besar diekskresikan setelah berkonjugasi dengan glukuronat (60%), asam sulfat 

(3%) dan sistein (3%). Konsumsi asetaminofen dosis tinggi menyebabkan 
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asetaminofen membentuk metabolit Nasetil-p-benzoquinone yang bersifat 

hepatotoksis (Schilling, 2010).  

Penggunaan jeruk manis dengan kandungan antioksidan dan antinflamasi 

sebagai bahan alami untuk pengobatan mulai popular di kalangan masyarakat. 

Radikal bebas dapat dinetralisir oleh antioksidan. Antioksidan menghambat 

oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif, membentuk radikal 

bebas tak reaktif yang relatif stabil (Siti, 2009). Antiinflamasi dalam jeruk manis 

juga diperlukan dalam menghambat enzim Lipoxygenase, serta mengakibatkan 

penurunan sintesis prostaglandin E2 (PGE2) (Tjandrawinata, 2010). Salah satu 

senyawa bioaktif yang terdapat dalam jeruk seperti fenolik, flavonoid, minyak 

atsiri, dan vitamin (Karimi, 2012).  

Umumnya masyarakat sekarang hanya memakai daging buah jeruk saja 

dan membuang kulit buah jeruk yang masih belum diketahui khasiatnya. 

Sedangkan pada penelitian Iness dan Brahim (2013) disebutkan bahwa kandungan 

fenolik pada kulit buah jeruk lebih besar daripada daging buah jeruk tersebut 

masing-masing sebesar 73,80% dan 71,25%. Sedangkan kandungan flavonoidnya 

yaitu 23,02% pada kulit dan 23,13% pada dagingnya. Oleh karena itu, apabila 

kulit dan buah dapat diolah secara bersamaan akan dihasilkan kadar antioksidan 

dan antiinflamasi yang lebih optimal. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud jus jeruk adalah campuran kulit jeruk 

dan buah jeruk yang dicampur bersama-sama. Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang efek pemberian jus jeruk (Citrus 

Aurantium) terhadap kadar SGOT dan SGPT tikus putih jantan (Rattus 

Norvegicus Strain Wistar) yang diinduksi asetaminofen. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah jus jeruk (Citrus Aurantium) dapat mencegah peningkatan kadar 

SGOT dan SGPT tikus putih jantan (Rattus Norvegicus Strain Wistar) yang 

diinduksi asetaminofen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian jus jeruk (Citrus Aurantium) terhadap 

kadar SGOT dan SGPT tikus putih jantan (Rattus Norvegicus Strain Wistar) yang 

diinduksi asetaminofen. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menentukan dosis jus jeruk (Citrus Aurantium) yang dapat mencegah 

peningkatan kadar SGOT dan SGPT tikus putih jantan (Rattus Norvegicus Strain 

Wistar) yang diinduksi asetaminofen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Menambah pengetahuan tentang manfaat jus jeruk (Citrus Aurantium) dan 

dapat berguna sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

Membuktikan efek pemberian jus jeruk (Citrus Aurantium) terhadap 

peningkatan kadar SGOT dan SGPT tikus putih jantan (Rattus Norvegicus Strain 

Wistar) yang diinduksi asetaminofen.  

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi tentang manfaat jus jeruk sebagai hepatoprotektor 

terhadap kerusakan hepar akibat obat. Rasa kulit jeruk dan buah jeruk bila dijus 

bersama-sama adalah asam pahit. 


