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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ekonomi yang dialami oleh Negara-negara berkembang seperti 

Indonesia sebagai akibat kedenderungan pasal global, yang telah memberikan 

berbagai dampak. Dampak negatif yang terjadi ialah perubahan gaya hidup, yaitu 

dari traditional life style berubah menjadi sedentary life style yaitu kehidupan 

dengan aktivitas fisik yang sangat kurang serta menyimpang pola makan dimana 

asupan cenderung tinggi energi (lemak dan karbohidrat) dan rendah serat. 

Peningkatan pravelansi obesitas menarik perhatian baik peneliti maupun 

masyarakat luas, karena kelebihan lemak tubuh dihubungkan dengan berbagai 

penyakit kronik dan degeneratif (Popkin, 2005).Penyakit degeneratif merupakan 

penyakit kronik yang banyak mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas 

seseorang. Penyakit-penyakit degeneratif tersebut antara lain diabetes militus tipe 

2, hipertensi, hiperkolesterolemia, penyakit jantung koroner (Trurkel al., 2009) 

 Gaya hidup tak sehat seperti diet tinggi karbohidrat dan lemak, serta pola 

hidup sedentary dimana aktivitas fisik sehari-hari sangat minimal, akan 

menyebabkan terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih. Penumpukan 

lemak yang berlebih dapat menyebabkan meningkatnya angka mortalitas 

(Pangkahila, 2007). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Ridkesdes) tahun 

2007 prevalensi nasional obesitas umum pada penduduk berusia ≥ 15 tahun adalah 

10.3 %. Sedangkan prevalensi berat badan berlebih anak-anak 6-14 tahun pada 
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laki-laki 9,5% dan perempuan 6,4 %. Angka ini hampir sama dengan estimasi 

WHO sebesar 10% pada anak usia 5-17 tahun (Depkes RI, 2009). Berdasarkan 

data WHO tahun 2004 di Amerika dan Rusia, yaitu 30%.Tingginya angka 

hiperlipid di masyarakat dapat  kita lihat dari persentasenya yang tiap tahun 

meningkat. Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyrakat dan perubahan 

struktur makanan mutu badan manusia terus ditingkatkan.  

Diet tinggi lemak mengakibatkan beberapa penyakit yang timbul didalam 

tubuh misalnya perlemakan hati, dapat ditandai dengan meningkatnya kadar 

SGPT dan SGOT di dalam darah. Hati merupakan organ yang sangat penting dan 

memiliki aneka fungsi dalam proses metabolisme sehingga organ ini sering 

terpajan zat kimia. Zat kimia tersebut akan mengalami detoksikasi dan inaktivasi 

sehingga menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Kerusakan hati karena obat dan zat 

kimia dapat terjadi jika cadangan daya tahan hati berkurang dan kemampuan 

regenerasi sel hati hilang dan selanjutnya akan mengalami kerusakan permanen 

sehingga dapat menimbulkan dampak berbahaya, misalnya gangguang fungsi hati 

akibat perlemakan hati (Depkes, 2007) 

Perlemakan hati merupakan suatu keadaan terjadinya penumpukan lemak 

di organ hati yang disebabkan karena peningkatan pengiriman lemak atau asam 

lemak bebas dari makanan ke hati serta adanya gangguan pengeluaran jenis lemak 

trigliserida keluar dari hati (Patel dan Tushal, 2001). Apabila lemak yang 

terakumulasi di hati sudah melebihi 5% dari berat biopsi hati, sebagian besar 

merupakan trigliserida dan sudah mengenai hampir seluruh sel hati maka kondisi 

seperti ini yang dikatakan sebagai masalah perlemakan hati (Hasan, 2006; 
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Depkes, 2007). Hati memiliki fungsi antara lain untuk pembentukan empedu, 

metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, detoksifikasi 

obat dan toksin. Fungsi detoksifikasi bekerja dengan baik pada substansi yang non 

polar, dan sangat berhubungan erat dengan fungsi ekskresi karena hati mempunyai 

kemampuan untuk mengekskresikan berbagai macam substansi sederhana (Kelly, 

1993). 

Kegagalan dalam proses detoksifikasi ditandai dengan peningkatan kadar 

enzim transaminase, yaitu SGOT (Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase) 

dan SGPT (Serum Glutamat Piruvat Transaminase). Enzim transaminase berperan 

dalam mengkatalisis reaksi perpindahan gugus amin dari asam amino ke gugus 

keton asam α- keton. 

SGPT terutama ditemukan pada sitoplasma sel hati, sedangkan SGOT 

tidak hanya terdapat pada sel hati, tapi juga juga pada jaringan lain seperti 

jantung, pankreas, ginjal, tulang dan otot. Jika sel hati mengalami nekrosa, maka 

enzim SGPT dan SGOT banyak dilepaskan ke dalam darah (Davidson, 1981). 

Gangguan fungsi hati menyebabkan kadar SGOT dan SGPT di luar kisaran kadar 

normal. 

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penderita 

gangguan fungsi hati. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menggubah 

gaya hidup menjadi lebih sehat. Pola makan dan aktivitas fisik harus seimbang 

dengan cara menyeimbangkan anatara energi yang masuk dengan energi yang 

keluar ataupun dengan cara mengkonsumsi obat pelangsing seperti teh hijau, 

ekstrak daun jati belanda, yang dapat mengurangi penumpukan lemak dalam 
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tubuh. Berbagai penelitian yang dilakukan di luar negeri melaporkan pemberian 

ekstrak teh hijau baik pada hewan coba ataupun manusia dapat menurunkan berat 

badan, mengurangi kadar lemak tubuh, dan meningkatkan metabolisme (Klaus et 

al.,2005; Maki et al., 2009). Jahe juga diduga memiliki manfaat yang sama, yang 

dapat meningkatkan metabolisme lemak. Dalam hal ini salah satu upaya untuk 

pencegahan perlemakan hati akibat penumpukan lemak dengan cara 

memanfaatkan bahan alami seperti jahe. 

Jahe (Zingiber officinale Rosc) merupakan salah satu macam tanaman 

rempah-rempah yang telah lama digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, 

bumbu dapur, pemberi aroma, dan rasa pada roti, kue, biskuit, kembang gula, dan  

berbagai minuman (Ferlina,2009). Jahe gajah (Zingber officenale Ross) ini selain 

digunakan sebagai rempah-rempah juga bermanfaat sebagai tanaman obat sebagai 

alternatif yang dapat menurunkan berat badan. Kandungan jahe yang terdapat 

dalam senyawa metabolit sekunder terutama golongan fenol, flavonoid, terpenoid, 

dan minyak atsiri (gingerol dan shogaol) (Lestari, 2003) yang bersifat anti 

inflamasi (anti peradangan), menambah nafsu makan, memperkuat lambung, jahe 

juga dapat meningkatkan metabolism lemak yang ubah menjadi energi, dan 

memperbaiki pencernaan. Jahe mengandung berbagai senyawa felonik yang dapat 

diekstrak dengan pelarut organik dan menghasilkan minyak yang disebut 

oloeresin (Lhutana, 2009). Kandungan minyak atsiri dalam jahe  dapat 

menstimulus hati untuk memproduksi dan mensekresi empedu dalam proses 

pemecahan lemak, sehingga dapat menurukan hyperlipidemia..  
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Pada penelitian sebelumya dosis aman pernah dicoba untuk wanita hamil 

adalah : 1-1.5 g jahe dalam bentuk ekstrak atau powder, pada hewan coba LD 50   

10.25g - 11.75 g/kg BB. Penelitian yang banyak dilakukan dosis yang digunakan 

berkisar 0.2  g – 2 g untuk jahe powder dan jahe ekstrak (Yimingli Li et al, 2012)  

Pada jahe basah yang dibuat air minum belum pernah ada oleh karena itu 

pemiihan dosis didasarkan atas dosis yang aman.  

Sejauh ini, penelitian tentang pemberian jahe dalam bentuk minuman 

terhadap kadar SGPT dan SGOT belum sepenuhnya diungkap dan hanya terbatas 

pada pemanfaatnya sebagai minuman yang dapat menghangatkan tubuh. 

Berangkat dari kebiasaan masyarakat mengkonsumsi jahe dengan diseduh apa 

memiliki manfaat, dari segi kebiasaan tersebut peneliti ingin mengetahui manfaat 

dari seduh jahe. Berdasarkan kajian teori diatas, penulis berkeinginan melakukan 

penelitian yang berjudul “Efek Pemberian seduh jahe Zingiber Officinale Rosc 

Terhadap Kadar SGPT dan SGOT pada (Rattus norvegicus) Strain Wistar 

Betina yang diberi Diet Tinggi Lemak” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pemberian seduh jahe (Zingiber Officinale Rosc) terhadap 

kadar SGOT dan SGPT (Rattus norvegicus) Strain Wistar Betinayang di beri 

diet tinggi lemak? 
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2. Berapakah pemberian dosis Seduh jahe (Zingiber Officinale Rosc) yang paling 

efektif terhadap kadar SGOT dan SGPT (Rattus norvegicus) Strain Wistar 

Betina yang di beri diet tinggi lemak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Seduh jahe (Zingiber Officinale Rosc) terhadap 

kadar SGPT dan SGOT (Rattus norvegicus) Strain Wistar Betina yang di beri 

diet tinggi lemak.  

2. Untuk menentukan dosis seduh jahe (Zingiber Officinale Rosc) yang paling 

efektif terhadap kadar SGPT dan SGOT  pada (Rattus Norvegicus) Strain 

Wistar Betina 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis menambah ilmu pengetahuan tentang manfaat seduh  jahe 

(Zingiber Officinale Rosc) terhadap penurunan kadar SGOT dan SGPT  pada 

(Rattus norvegicus) Strain Wistar Betinayang diberi diet tinggi lemak. Serta 

dapat memperluas terapan ilmuan peneliti pada beberapa mata kuliah, yaitu 

Biokimia, Bikimia Pangan, Anatomi dan Fisiologi manusia, Statistika, 

Metodologi Penelitian. 
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2. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif obat kadar SGPT dan 

SGOT, dengan memanfaatkan seduh jahe (Zingiber Officinale Rosc) yang 

aman untuk di konsumsi. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis tikus yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Rattus Norvegicus) 

Strain Wistar Betinayang diperoleh dari Laboratorium Fakulstas Kedokteran 

Universitas Gajah Mada Yogjakarta.  

2. Penelitian ini menggunakan seduh jahe (Zingiber Officinale Rosc) Jahe dari 

pasar besar Malang. 

3. Parameter penelitian ini adalah jumlah penurunanSGOT dan SGPT pada  

(Rattus norvegicus) Strain Wistar Betinayang diamati selama 2 bulan.  

4. Tikus yang diuji adalah (Rattus norvegicus) Strain Wistar Betina yang ber 

umur ±2 bulan, berat badan 150-200 gram dan tikus aktif. Tikus diperoleh dari 

Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogjakarta. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai berikut : 

1. Efek adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan suatu bahan atau 

benda, sehingga tidak sesuai dengan aslinya (Partanto, 1994) 
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2. Pemberian seduh jahe (Zingiber officinale Rosc) dengan 2 dosis yaitu 

4gram/kgBB dan 6gram/kgBB dapat memecah lemak didalam tubuh (Sahelian, 

2007) 

3. Penurunan kadar SGPT dan SGOT adalah suatu kondisi dimana terjadi proses 

pemecahan lemak yang terjadi didalam tubuh dengan tahap-tahap tertentu 

(Amilia, 2004) 

4. Tikus putih betina adalah mamalia spesies (Rattus Norvegicus) Strain Wistar 

Betinadengan bulu berwarna putih, mata merah dan kulit tidak berpigmen 

(Kusumawati, 2004) 

5. Diet tinggi lemak adalah jenis bahan maknan yang mengandung lemak 

terhidrogenasi dan lemak jenuh yang dapat meniingkatkan produksi beberapa 

sitokin proinflamasi dari sel monokuler darah porifer (Han el al., 2002) 


