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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perlemakan hati non alkoholik mulai mendapatkan banyak perhatian 

sebagai suatu kesatuan klinis. Seiring dengan meningkatnya prevalensi dan 

insiden obesitas dan sindrom metabolik,  prevalensi dan insiden perlemakan hati 

non alkoholik semakin meningkat (Nurman,2007). Penyakit perlemakan hati non 

alkohol kini diketahui sebagai salah satu bentuk penyakit hati kronik di negara – 

negara berkembang dengan prevalensi 10%-24% dari seluruh populasi 

(Romadhona, 2009). Di Indonesia penelitian mengenai perlemakan hati non 

alkoholik masih belum banyak. Lesmana melaporkan 17 pasien steatohepatotis 

non alkoholik, rata-rata berumur 42 tahun dengan 29% gambaran histologi hati 

menunjukan steatohepatitis disertai fibrosis. Sebuah studi populasi oleh Hasan, 

dkk mendapatkan prevalensi perlemakan hati non alkoholik 30.6% (Hasan, 2009). 

Penyakit perlemakan hati non alkohol akan berlanjut menjadi fibrosis atau 

sirosis hepatis 15%-50% dan mortalitas 10%. Dari keseluruhan pasien dengan 

penyakit perlemakan hati non alkoholik, 5% berkembang menjadi sirosis hepatis 

dalam kurun waktu 7 tahun dan 1,7% meninggal karena sirosis hepatis 

(Romadhona, 2009) 

Sebagian besar penderita perlemakan hati non alkoholik disebabkan atau 

berhubungan erat dengan satu atau beberapa komponen sindroma metabolik (SM), 

yaitu resistensi insulin, intoleransi glukosa atau diabetes mellitus, obesitas sentral, 

dislipidemia, dan hipertensi (Sari, 2012). 
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Di indonesia Pengobatan Perlemakan hati non alkoholik masih terbatas, 

Pengobatan lebih ditujukan pada tindakan untuk mengontrol faktor resiko seperti 

memperbaiki resistensi insulin dan mengurangi asam lemak ke hati (Hasan, 2009). 

Pada penelitian dibanyak negara bahwa kedelai dapat menurunkan kolesterol 

plasma, triagliserol dan glukosa darah (Utari, 2010) . Hal tersebut salah satunya 

disebabkan adanya zat isoflavon dalam kedelai (Setiawan, 2010). 

Di Indonnesia, kedelai sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

indonesia sebagai bahan makanan. Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti 

kedelai hitam merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak nabati yang 

sangat penting peranannya dalam kesehatan. Penggunaannya untuk pengobatan 

alternatif sudah dikenal sejak abad sebelum masehi oleh bangsa Cina, Jepang, 

Amerika termasuk Indonesia. Seperti untuk mengobati sakit batuk, diabetes, 

rematik, diare, hepatitis, dan hipertensi (Cahyadi, 2007). 

 Kandungan zat dalam kedelai diyakini cukup berkhasiat untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit tersebut salah satunya isoflavon (Koswara, 

2009).  Isoflavon adalah senyawa polifenol yang dapat memperlihatkan peranan 

seperti estrogen, sehingga seringkali disebut sebagai fitoestrogen.isoflavon juga 

mempunyai kemampuan sebagai antidioksidan (Muchtadi, 2010).  

 Kedelai mengandung dua jenis isoflavon utama yaitu genistein dan 

diadezin, ditambah satu jenis isoflavon minor yaitu glistein. Penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa, injeksi genestein, diadzein dan coumestrol dapat 

menstimulisasi lipolisis pada tikus (Muchtadi, 2010). Senyawa genistein mampu 

mengaktifkan lipase sensitif hormon (HSL) yang merupakan katalisator lipolisis. 

(Setiawan, 2010).  
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Dari data prevalensi diatas, angka kejadian perlemakan hati di Indonesia 

cukup tinggi, maka dari itu penulis ingin melakukan penilitian tentang pengaruh 

pemberian tempe kedelai terhadap gambaran perlemakan hepar tikus yang 

diinduksi diet tinggi lemak dan propiltiurasil (PTU). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kandungan isoflavon (genistein) dalam 

kedelai terhadap perbaikan sel hepar tikus yang diinduksi diet tinggi lemak dan 

propiltiurasil (PTU). 

1.2.  Rumusan masalah  

Apakah pemberian tempe kedelai (Glycine soja) dapat berpengaruh 

terhadap gambaran perlemakan sel hepar pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) yang diberikan diet tinggi lemak? 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian tempe kedelai hitam terhadap gambaran 

perlemakan sel hepar pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diberi diet tinggi lemak dan propiltiurasil (PTU). 

1.3.2 Tujuan khusus 

1.3.2.1 Mengetahui dosis efektif tempe kedelai hitam (Glycine soja) 

terhadap gambaran perlemakan sel hepar tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) yang diberi diet tinggi lemak dan 

propiltiurasil (PTU). 

1.3.2.2 Mengetahui gambaran perlemakan sel hepar tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) yang diberi diet tinggi lemak dan 

propiltiurasil (PTU). 
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1.4.  Manfaat penelitian 

1.4.1. Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang 

pengaruh tempe kedelai terhadap perlemakan hepar sehingga dapat digunakan 

sebagai data dasar penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Praktis 

 Sebagai salah satu pegobatan alternatif dari bahan herbal terhadap 

perlemakan hepar yang disebabkan oleh diet tinggi kolesterol. 

 


