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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Hepar merupakan pusat dari metabolisme tubuh, hampir semua obat dan 

substansi asing lainnya yang bersifat hepatotoksik dimetabolisme di hepar. 

Medium kimia yang aktif dari hepar dikenal kemampuannya dalam melakukan 

detoksifikasi atau eksresi berbagai obat-obatan (Guyton, 2010). 

 Gangguan fungsi hepar dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas 

yang serius karena mengakibatkan terganggunya berbagai fungsi tubuh. Keadaan-

keadaan yang dapat menimbulkan gangguan hepar antara lain adalah penyakit 

autoimun primer, infeksi virus, akibat obat, alkoholisme, dan defisiensi alfa-1-

antitripsin. Gangguan hepar yang disebabkan oleh obat dikenal dengan hepatitis 

toksik karena kerusakan hepar yang terjadi adalah akibat dari zat-zat yang bersifat 

toksik terhadap hepar (Hamidy, 2009). 

 Salah satu obat yang diketahui berpotensi menyebabkan kerusakan hepar 

adalah parasetamol. Parasetamol merupakan obat analgetik-antipiretik yang 

dikonsumsi secara luas oleh masyarakat (Hinson, 2010). Menurut Wilmana 

(2009), pemakaian parasetamol melebihi dosis maksimal yang telah 

direkomendasikan dapat mengakibatkan kerusakan hepar yang serius. Menurut 

data dari IMS Health, di Amerika lebih dari 24,6 miliar dosis parasetamol terjual 

pada tahun 2008 (Blough, 2011). Di Inggris, parasetamol adalah obat yang paling 

sering menyebabkan keracunan. Parasetamol menyumbang 48 % dari seluruh 

kasus keracunan dan sekitar 100 hingga 200 kasus tiap tahunnya menyebabkan 

kematian (Hawkins, 2007). 
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 Di dalam hepar, biotransformasi parasetamol menghasilkan metabolit 

toksik reaktif yang tidak stabil dan berpotensi hepatotoksik yaitu N-asetil-p-

benzoquinon-imina (NAPQI) (Goodman, 2008). Hasil oksidasi parasetamol yang 

mengandung radikal bebas tersebut dapat mengakibatkan kerusakan struktur 

membran sel sehingga menyebabkan nekrosis sel hepar (Wilmana, 2009). Secara 

histologi, bahan toksik pada umumnya menyebabkan nekrosis di zona 

sentrilobuler, sedangkan di zona periportal dan midzonal jarang ditemukan 

(Robbins, 2010). 

 Untuk mencegah kerusakan hepar yang ditimbulkan oleh zat toksik, 

sejumlah penelitian telah dikembangkan. Salah satu tanaman yang digunakan oleh 

masyarakat sebagai pengobatan tradisional adalah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa). Tanaman tersebut mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Sulistyani (2004), ekstrak buah masak mahkota dewa memiliki 

efek hepatoprotektif terhadap kerusakan akibat parasetamol. Dosis optimum yang 

diperoleh adalah 100 mg/kgBB/hari selama 14 hari. 

Pada penelitian terbaru, hasil pengukuran kandungan flavonoid dengan 

menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa kandungan 

senyawa flavonoid daging buah muda mahkota dewa lebih tinggi daripada buah 

masak (Rohyami, 2008). Mengingat kandungan flavonoid yang lebih tinggi pada 

buah muda daripada buah masak mahkota dewa, maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian tentang efek ekstrak etanol buah muda mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) terhadap kondisi sel hepar tikus jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar) yang diinduksi parasetamol dengan melihat gambaran histologinya. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian ekstrak etanol buah muda mahkota 

dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran histopatologi nekrosis sel hepar 

tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi parasetamol? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak etanol buah 

muda mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran 

histopatologi nekrosis sel hepar tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang diinduksi parasetamol. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol buah muda 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap jumlah sel hepar yang 

nekrosis pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang 

diinduksi parasetamol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Akademik 

 Menambah pengetahuan tentang manfaat ekstrak etanol buah muda 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) dan dapat berguna sebagai bahan 

acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

 Diharapkan ditemukannya nutrien pendamping dalam pemberian 

terapi parasetamol yang berasal dari ekstrak etanol buah muda mahkota 

dewa untuk mencegah terjadinya hepatotoksisitas. 



4 

 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

 Memberikan informasi ilmiah tentang manfaat ekstrak etanol buah 

muda mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) yang dapat digunakan 

sebagai terapi preventif hepatotoksisitas yang diinduksi parasetamol. 


