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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan homeostasis 

tubuh meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan dan 

imunologi sel. Sel hati (hepatosit) mempunyai kemampuan regenerasi yang cepat, 

oleh karena itu sampai batas tertentu, hati dapat mempertahankan fungsinya bila 

terjadi gangguan ringan. Gangguan yang lebih berat, terjadi gangguan fungsi yang 

serius dan akan berakibat fatal (Afriansyah, 2002). Beberapa penyebab kerusakan 

hepar diantaranya adalah virus, obat-obatan seperti parasetamol dosis toksik, 

bahan kimia seperti CCl4 dan kloroform serta alkohol (Anonymous, 2003). 

Proses menginduksi peradangan hepar pada hewan coba (tikus putih), 

sering digunakan CCl4, karena gambaran histopatologi yang ditimbulkan mirip 

dengan penyakit hepatitis virus pada manusia (Widiyanto, 2003), sedangkan 

(Yamamoto, 1995) menyebutkan bahwa penginduksian CCl4 dapat memberikan 

efek toksik langsung pada tikus putih dan menyebabkan nekrosis dan sirosis pada 

hepar. Penginduksian CCl4 spada tikus putih dapat memberikan gambaran yang 

baik untuk mengetahui efek toksis dari serangan radikal bebas tersebut. 

Yamamoto (1995) menyebutkan bahwa dosis toksis CCl4 pada binatang 

percobaan adalah 1,3 ml/kg, sedangkan Mashuri (2004) membuktikan bahwa 

dengan 40µ/ekor mencit dengan berat badan 30 g (50% v/v) sub kutan sudah 

mampu merusak jaringan secara signifikan. 
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Kerusakan hepar yang terjadi dapat meliputi kerusakan struktur maupun 

gangguan fungsi 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. Cedera hepar akibat toksis CCl4 

diantaranya adalah nekrosis yaitu perubahan morfologis yang menunjukkan 

kematian sel, terhalangnya sintesa lipoprotein yang membawa trigliserida keluar 

dari hepar, terjadinya sirosis yaitu tidak efisiennya fungsi regenaratif sel-sel hepar. 

Aktifitas radikal bebas ini dapat diredam oleh suatu antioksidan. Hepar 

yang befungsi sebagai sistem pertahanan tubuh tentunya juga memiliki 

antioksidan yang sudah cukup baik, jika hepar rusak perlu diberikan antioksidan 

dari luar. Antioksidan yang berasal dari luar tubuh misalnya vit A (β - karoten), 

vit C dan vit E. Antioksidan yang berasal dari luar tubuh adalah terdapat dalam 

tanaman yang mempunyai fungsi hepatoprotektif terhadap kerusakan hati yang 

diinduksi oleh bahan toksik, salah satunya adalah urang-aring (Eclipta prostrata) 

(Irawan, 2000).  

Tes laboratorium untuk mengetahui fungsi hati pemeriksaan enzim yang sering 

dilakukan untuk mengetahui kelainan hati adalah pemeriksaan SGPT dan SGOT 

(Serum Glutamic Pirivuc Transaminase dan Serum Glutamic Oksalat 

Transaminase). Tes virus hepatitis (A, B, C dan D) dapat dilakukan untuk menyingkirkan 

infeksi virus. Tes ini mencari virus dan antibodi dalam darah. Sementara tes 

laboratorium melihat apa yang terjadi dalam sel, tes pemotretan digunakan untuk 

melihat anatomi organ. Kejadian hepatitis akut ditandai dengan peningkatan 

SGPT dan SGOT 10-20 kali dari normal, dengan SGPT lebih tinggi dari SGOT. 
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SGPT dan SGOT normal adalah < 42 µ dan 41 µ. Pada hepatitis kronis kadar SGPT  

meningkat 5-10 kali dari normal (Preice. A Sylvia, 1994). 

Indonesia adalah negara yang mempunyai carrier Hepatitis B terbanyak 

nomor tiga setelah Cina dan India, hal ini mungkin disebabkan karena imunisasi 

hepatitis B pada bayi (Universal Immunization) di Indonesia baru dimulai 

beberapa tahun lampau, yaitu pada tahun 1996. Kondisi seperti itu, berarti 

masyarakat yang telah terlanjur tertular hepatitis B sudah banyak, dan makin tidak 

terkontrol. Menurut WHO, Indonesia termasuk daerah hepatitis B yang endemis 

(ada sepanjang tahun) dengan tingkat penderita sedang dan berat (Anonymous, 

2008). Menurut Afriansyah, (2002) bila hati terpajan CCl4 enzym GPT akan 

mengalami peningkatan setelah 24 hingga 48 jam, karena enzym ini merupakan 

indikator yang spesifik untuk mengetahui keadaan hati. 

Karbon tetrakhlorida merupakan bahan kimia yang bersifat toksik. Zat ini 

biasa ditemukan pada makanan maupun minuman yang dalam dosis tertentu dapat 

menyebabkan kerusakan pada organ. Senyawa CCl4 dapat menimbulkan 

kerusakan pada hati, berupa degenerasi maupun nekrosis (Weber et al., 2003). 

Derajat kerusakan sel-sel hati tergantung dari perubahan degenerasi yang terjadi 

pada organ tersebut. Tipe awal degenerasi pada sel hati berupa degenerasi 

hidrofik, kemudian berlanjut menjadi degenerasi melemak, sebelum akhirnya sel 

tersebut mengalami kematian atau nekrosis. Penelitian yang dilakukan oleh Soni 

et al, (2008) melaporkan bahwa tikus percobaan yang diberikan CCl4 dengan dosis 

0,2 ml/kg bobot badan mampu merusak sel-sel hati sehingga mengalami 

degenerasi dan nekrosis. 
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Toksisitas ini disebabkan oleh terurainya CCl4 menjadi senyawa antara 

yang lebih toksis, yaitu terbentuknya radikal bebas CCl3 
– 

dan Cl 
– . 

Trichloromethyl (CCl3 
–
) menjadi tidak reaktif seperti pertama, namun setelah 

bereaksi dengan O2 maka membentuk radikal bebas baru yang lebih reaktif 

menjadi trichloromethylperoxy (Cl3COO
–
) yang juga berinteraksi dengan asam 

lemak tak jenuh dan menyebabkan peroksidasi lipid, sehingga dapat merusak sel-

sel hepar. (Lu, 1995). 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pemberian berbagai dosis ekstrak 

urang- aring terhadap regenerasi organ hati pasca paparan CCl4. Pengaruh 

perbaikan sel-sel diamati dengan adanya perubahan histopatologi berupa 

perhitungan jumlah rataan lesi degenerasi dan nekrosis pada organ hati tikus putih 

yang mengalami perubahan patologi akibat pemberian CCl4 dosis toksik. 

Berdasarkan beberapa kajian teori diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian tentang urang-aring (Eclipta prostrata) yang dikenal dengan kandungan 

tannin, saponin, termasuk ecliptine, alphaterthienyl-methanol, dan wedelolakton. 

Kandungan wedelolakton misalnya terbukti melindungi sel hati dari kerusakan 

akibat zat kimia yang berbahaya (Rubus, 2001). Menurut (Setiawan, 2001), bahwa 

afinitasnya ke hati juga dapat meningkatkan fungsi organ itu, oleh karena itu 

urang-aring sangat bermanfaat bila ditambahkan sebagai campuran dalam ramuan 

untuk pengobatan gangguan kerusakan hati, hepatitis kronis, sebagai penawar 

racun urang-aring melindungi hati dan ginjal dari zat toksik, dengan diberikan 

dengan dosis 500 dan 1000 mg/kg bb tikus dan kelompok kontrol diberi air suling 

1 ml/100 g/bb, pada dosis 1000 mg/kg bb serbuk urang-aring. Prakash et al., 
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(2008) melaporkan bahwa senyawa wedelolacton urang- aring mempunyai efek 

protektif terhadap sel hati dari zat kimia yang bersifat toksik seperti karbon 

tetrachlorida (CCl4). Peneliti mencoba mengamati hewan percobaan yang diberi 

ekstrak daun urang-aring dengan dosis 0,5 g/kg BB, 1 g/kg BB, dan 1,5 g/kg BB 

setelah pemberian karbon tetrakhlorida dengan dosis 0,2 ml/bb tikus putih. 

Dalam penelitian ini digunakan tikus putih (Rattus norvegicus). Sedangkan 

alasan digunakannya tikus putih karena secara biologis anatomi tikus putih 

menyerupai manusia. Hewan percobaan tikus putih sebelum diberikan perlakuan 

tersebut diberikan racun (CCL4) terlebih dahulu ketubuh tikus kemudian indikator 

yang dilihat menggunakan tes fungsi hati (SGOT-SGPT). Dilihat apakah setelah 

diberi racun hatinya masih berfungsi baik atau tidak, dengan diberi daun urang-

aring harapannya hati tikus putih berfungsi lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Adakah pengaruh pemberian dosis ekstrak urang-aring (Eclipta 

prostrata) terhadap kadar SGOT-SGPT tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksikan dengan CCL4)?  

b. Pada dosis berapakah ekstrak urang-aring (Eclipta prostrata) yang 

mempunyai pengaruh terbaik dalam menghambat kenaikan kadar 

SGOT-SGPT tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksikan 

dengan CCL4? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis ekstrak urang-aring 

(Eclipta prostrata) terhadap kadar SGOT-SGPT tikus putih Rattus 

norvegicus) yang diinduksikan dengan CCl4. 

b. Untuk mengetahui dosis ekstrak urang-aring (Eclipta prostata) yang 

mempunyai pengaruh terbaik dalam menghambat kenaikan terhadap 

kadar SGOT-SGPT tikus putih Rattus norvegicus) yang diinduksikan 

dengan CCl4. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang 

kajian pendidikan lingkungan hidup, pemanfaatan bahan tumbuhan 

dan efektifitas ekstrak urang-aring sebagai obat alternatif alami 

prevensi kerusakan hati akibat CCl4. 

b. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan teknologi mengenai manfaat urang-aring (Eclipta 

prostata) sebagai obat alternatif alami prevensi kerusakan hati akibat 

CCl4. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas tentang pentingnya membudidayakan tanaman urang-

aring sebagai obat alternatif alami prevensi kerusakan hati akibat CCl4 
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yang nantinya dapat memberikan penghasilan atau sebagai sumber 

ekonomi. 

d. Manfaat bagi sekolah secara materi dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam pelajaran biologi, menjelaskan keterkaitan antara 

struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/ penyakit yang dapat terjadi 

pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun 

urang-aring (Eclipta prostrata) 

b. Ekstrak urang-aring (Eclipta prostrata) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ekstrak yang dibuat di Laboratorium Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

c. Tikus putih yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus yang 

berumur 2 bulan dengan berat badan ± 200 SD gram. 

d. Indikator yang dilihat adalah menggunakan tes fungsi hati (SGOT-

SGPT). 

e. Dosis adalah ekstrak urang-aring (Eclipta prostrata) yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 0,5 g/kg BB, 1 g/kg BB, dan 1,5 g/kg BB. 
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1.6 Definisi Istilah 

a. Pengaruh adalah sesuatu yang dapat menyebabkan suatu bahan atau 

benda tidak lagi sesuai dengan aslinya. 

b. Dosis adalah takaran pengobatan yang harus diberikan melalui topikal, 

oral dan suntikan untuk jangka waktu tertentu. 

c. Ekstrak urang-aring adalah bahan yang diperoleh dari urang-aring 

dengan cara menarik sari patinya menggunakan pelarut organik (etanol 

96%) dan kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Tim 

Kashiko, 2004).  

d. Urang-aring (Eclipta prostrata L.) merupakan anggota suku 

Asteraceae, bentuk daun berhadapan, duduk, lanset memanjang hingga 

bundar telur, dengan pangkal menyempit dan ujung runcing, tepi daun 

bergerigi atau hampir rata, kedua permukaannya berambut kebanyakan 

ditemukan liar sebagai gulma, (Dalimarta, 2006). 

e. Kadar adalah ukuran konsentrasi untuk menentukan banyaknya zat 

dalam suatu bahan, larutan atau sejenisnya, dengan kadar 50 mg/kg 

(Poerwadaminta, 1993). 

f. Tikus putih jantan galur wistar adalah strain outbred tikus albino milik 

spesies Rattus norvegicus, memiliki ciri kepala lebar, dan telinga 

panjang. Jenis galur ini dikembangkan untuk digunakan dalam biologi 

dan penelitian medis, percobaan yang digunakan untuk penelitian  

laboratorium (Anonymous, 2010). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Familia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Gulma
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g. SGOT adalah Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase, yang 

mengerjakan reaksi antara asam aspartat dan asam alfa- ketoglutamat 

terdapat di dalam hati dalam jaringan lain lebih banyak dalam jantung 

dibandingkan dengan hati juga terdapat didalam otot bergaris, ginjal 

dan otak. Dalam sel hati terdapat pada mitokondria dan sitoplasma 

kadar dalam darah 10-40 SI/I (Widmann, 1995).  

h. SGPT adalah Serum Glutamic Piruvic Transaminase, yang 

mengerjakan reaksi alanine dan asam alfa- ketoglutamat. Utamanya 

terdapat didalam hati, konsentrasi nisbi dalam jaringan lain rendah. 

Dalam sel hati hanya terdapat dalam sitoplasma, kadar dalam darah 5-

35 SI/1 (Widmann, 1995). 

i. CCL4 adalah Suatu senyawa organik yang memiliki rumus molekul 

CCL4 dengan berat molekul 153,82 g/mol berwujud cair dalam suhu 

kamar dengan berat jenis 1,59 kg/l. 

j. Induksi adalah pemberian CCL4. 


