
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perlemakan hati non alkoholik merupakan kondisi terakumulasinya 

kelebihan lemak dalam hati pasien tanpa adanya riwayat penyalahgunaan 

alkohol sebelumnya (Takahashi, 2012). Gambaran perlemakan hati non 

alkoholik ditunjukkan dengan adanya sel makrovesikular pada hati orang 

yang mengkonsumsi alkohol kurang dari 20 g tiap harinya (Dima, 2012). 

Diagnosis perlemakan hati non alkoholik ditegakkan ketika terdapat 5-

10% lipid-content yang melebihi berat hati secara keseluruhan (Reedy, 

2006). Penyakit ini dianggap sebagai faktor resiko penyakit hati kronik 

karena bila dilihat dari perjalanan penyakitnya, perlemakan hati non 

alkoholik terdiri dari berbagai spektrum penyakit, mulai dari perlemakan 

hati sederhana (simple steatosis) menjadi steatohepatitis, sirosis, sampai 

berakhir dengan hepatocellular carcinoma (Dima, 2012). 

 Non Alkoholik Fatty Liver banyak dialami oleh orang yang 

berdomisili di negara maju dengan pravelensi rata-rata mencapai 20%, 

sedangkan untuk negara-negara berkembang kejadian tersebut mengalami 

peningkatan (Wijaya, 2006). Di Indonesia, pravelensi Non Alkoholik Fatty 

Liver mencapai 30 %, yang menempatkan Indonesia di posisi tertinggi 

diantara negara-negara asia lainnya (Amarapurkar, 2007). 

Faktor risiko terjadinya Non Alkoholik Fatty Liver yakni diabetes 

melitus tipe 2 dan obesitas. Menurut salah satu penelitian, di Indonesia 

52% dari pengidap diabetes menderita Non Alkoholik Fatty Liver, dan 
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47% dari orang dengan obesitas menderita Non Alkoholik Fatty Liver 

(Amarapurkar, 2007).  Indonesia menduduki peringkat ke empat dengan 

jumlah penderita diabetes melitus terbesar di dunia, sekitar delapan juta 

jiwa masyarakat Indonesia baik yang tinggal di pedesaan ataupun daerah 

kota mengidap diabetes mellitus, bahkan diperkirakan jumlahnya akan 

meningkat mencapai dua puluh satu juta jiwa pada tahun 2025 

(Soeatmadji, 2010). Sedangkan mengenai angka obesitas di Indonesia, 

meskipun tingkat obesitas di Indonesia masih belum parah akan tetapi 

presentase obesitas di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya. 

Perkembangan terakhir, Himpunan Studi Obesitas Indonesia menemukan 

angka obesitas pada pria telah naik menjadi 9,16 persen dan untuk wanita 

11,2 persen pada tahun 2004. 

Pinang (Areca catechu) merupakan sejenis tumbuhan palem yang 

tumbuh di daerah pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Di Indonesia, 

pinang (Areca catechu) banyak terdapat di pulau Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Staples, 2006). Indonesia merupakan 

penghasil pinang terbesar di dunia, 80% kebutuhan pinang di dunia berasal 

dari Indonesia. Meskipun demikan di Indonesia, pinang (Areca catechu) 

bukan merupakan bahan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat, hanya 

sebagian kecil masyarakat Indonesia mengkonsumsi pinang (Areca 

catechu) sebagai bahan campuran sirih (Arianto, 2007). 

Pinang (Areca catechu) mengandung beberapa zat yang bermanfaat. 

Dalam biji pinang (Areca catechu) terkandung beberapa senyawa, salah 

satunya berupa zat antioksidan seperti proantosianidin yang merupakan 
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suatu tannin terkondensasi yang termasuk dalam golongan flavonoid. 

Kandungan antioksidan tersebut membuat pinang berpotensi sebagai 

bahan anti kanker serta berfungsi sebagai pelindung terhadap kolestrol 

jahat.  Proantosianidin yang dikandung oleh pinang dapat memberi 

kontribusi sebagai antiinflamasi serta mempunyai sifat hepatoprotektif 

(Pithayanukul, 2009).  

Oleh sebab itu, melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang 

berisiko tinggi terhadap kejadian perlemakan hati atau fatty liver, serta 

terkenal sebagai produsen buah pinang terbesar, peneliti melakukan 

penelitian tentang efek ekstrak biji pinang (Areca catechu) terhadap 

gambaran sel lemak hepar tikus putih (Rattus novergicus strainwistar) 

dengan perlemakan hati non alkoholik. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh zat antioksidan (Proantocianidin) 

yang terkandung dalam biji pinang dalam perbaikan gambaran sel lemak 

pada tikus yang diinduksi dengan diet tinggi kolesterol, aloksan, dan PTU 

sehingga tidak berkembang menjadi spektrum penyakit hati selanjutnya. 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah pemberian ekstrak biji pinang (Areca catechu) berpengaruh 

terhadap gambaran sel lemak hepar pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) dengan perlemakan hati non alkoholik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan bahwa ekstrak biji pinang (Areca catechu) 

dapat mempengaruhi gambaran sel lemak hepar dalam 



	   4 

mempengaruhi gambaran sel lemak hepar tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) dengan perlemakan hati non alkoholik.  

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetahui dosis optimal pemberian ekstrak biji pinang 

dalam mempengaruhi gambaran sel lemak hepar tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) dengan perlemakan hati non 

alkoholik.  

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

Digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan efek hepatoprotektif ekstrak biji pinang 

dalam petlemakan hati non alkoholik. 

1.4.2 Manfaat klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh 

ekstrak biji pinang (Areca catechu) dalam memperbaiki 

perlemakan hati non alkoholik. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai wacana baru tentang manfaat ekstrak biji pinang 

(Areca catechu) dalam memperbaiki perlemakan hati non alkoholik 

sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pinang secara lebih 

optimal, tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah tapi juga dapat 

diekspor dalam bentuk olahan sehingga menambah nilai jual untuk 

masyarakat. 


