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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerusakan hati dapat meliputi kerusakan struktur maupun 

gangguan fungsi hati. Kerusakan hati dapat disebabkan oleh virus, obat 

dan bahan kimia (hepatotoksik) , alkohol, ataupun trauma (Underwood, 

1996).  Hepatotoksisitas dapat disebabkan oleh Amanita phalloides yang 

dikenal sebagai jamur, beberapa jenis obat farmakologik yang digunakan 

untuk terapi medis dan toksin industri (karbon tetraklorida, trikloretilen, 

dan fosfor kuning). Salah satu toksin induksi  yang paling banyak adalah 

salah satunya karbon tetraklorida. Hepatoksin ini menyebabkan 

peningkatan kadar enzim serum glutamic oxsaloasetic transaminase 

(SGOT) dan serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) (Fauci, 2008). 

Tahun 2005 di Amerika tercatat bahwa angka kejadian trauma hati akibat 

bahan kimia (termasuk obat, polutan, dan limbah industri) adalah 20 – 

40% dari semua kasus gagal hati fulminan, dan lebih dari 50% tercatat 

gagal fungsi hati akut (Mehta, 2010). Di Indonesia sendiri penyakit pada 

hati mempunyai prevalensi yang cukup tinggi. Penyakit hati yang 

disebabkan oleh virus mempunyai persentase 2,5% - 25,61%, sehingga 

memiliki endemisitas yang sangat tinggi.  Namun demikian angka kejadian 

hepatotoksik akibat bahan kimia belum diketahui (Sanityoso, 2006). 

Sampai saat ini terapi untuk kerusakan hati belum ada yang 

spesifik. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan 
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pengobatan yang dapat melindungi sel hati dari serangan hepatotoksin 

yaitu dengan mendapatkan senyawa yang bersifat hepatoprotektor yang 

berasal dari tanaman. Salah satu pengobatan yang dikembangkan adalah 

dengan pengobatan herbal yang menggunakan tumbuh-tumbuhan obat. 

Beragam jenis tumbuhan obat telah diteliti khasiat 

hepatoprotektornya, antara lain Silybum marianum (Scott, 1998), Ginkgo 

biloba (shenoy, 2001), dan Daucus carota L (Rahayu, 2005). Dari 

beberapa tanaman di atas pasak bumi (Eurycoma Longifolia) belum 

banyak di kenal sebagai obat tradisional yang bersifat hepatoprotektor.  

Pasak bumi telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional 

untuk berbagai penyakit. Akar pasak bumi digunakan sebagai anti malaria,  

antipiretik, nyeri tulang, aprodisiaka sekaligus sebagai tonik (Padua et al, 

1999). Hasil studi fotokimia menggambarkan bahwa akar pasak bumi 

mengandung beragam senyawa termasuk di dalamnya golongan  alkaloid,  

tirucallane-type triterpen, biphenylneolignan, 14,15beta-

dihydroxyklaineanone yang termasuk golongan quassinoid (Goreja, 2004).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ruqiah tahun 2008, ekstrak 

akar pasak bumi pada dosis 500mg/kgBB yang diberikan pada tikus  

ternyata belum cukup untuk menurunkan kadar enzim hati ke keadaan 

normal. Berdasarkan latar belakang di atas  peneliti ingin membuktikan 

efek ekstrak akar pasak bumi pada dosis yang lebih besar untuk 

menurunkan kadar SGOT dan SGPT pada tikus yang diinduksi karbon 

tetraklorida . 
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1.2 Rumusan Masalah  Penelitian 

Adakah pengaruh pemberian daun akar pasak bumi (Eurycoma Longifolia)  

terhadap penurunan kadar SGOT dan SGPT  tikus putih (Rattus 

norvegicus Strain Wistars)  yang diinduksi karbon tetraklorida ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Secara Umum 

Untuk mengetahui apakah  efek dari akar pasak bumi (Eurycoma 

Longifolia) dapat menurunkan enzim SGOT dan SGPT pada tikus 

(Rattus novergicus Strain Wistar)  yang diinduksi karbon 

tetraklorida. 

1.3.2 Tujuan Secara Khusus 

Untuk mengetahui dosis ekstrak akar pasak bumi yang paling 

efektif dalam menurunkan kadar SGOT dan SGPT pada tikus 

(Rattus novergicus strain wistar)  yang diinduksi diinduksi karbon 

tetraklorida (CCl4).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis  

Menambah ilmu pengetahuan tentang manfaat tanaman obat 

tradisional dalam hal ini akar pasak bumi yang ada di Indonesia bagi 

kesehatan. 
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1.4.2 Klinis  

Memberikan pengetahuan tentang manfaat dan dosis efektif  akar 

pasak bumi dalam kegunaannya untuk menurunkan SGOT dan 

SGPT . 

1.4.3 Masyarakat 

Memberikan pengetahuan tentang khasiat akar pasak bumi dalam 

kegunaannya untuk menurunkan SGOT dan SGPT. 

 


