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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit pada hati merupakan salah satu penyakit di Indonesia yang 

mempunyai prevalensi yang cukup tinggi (Ulfa, 2008). Di Indonesia, penyakit hati 

menempati urutan ketiga penyebab kematian setelah penyakit infeksi dan paru (Ihsan, 

2007). 

Kejadian kerusakan hati akibat zat yang mempunyai efek toksik pada hati, atau 

biasa disebut hepatotoksin, kemungkinan besar bisa terjadi di masyarakat.  

Hepatotoksin dapat menyebabkan hepatotoksisitas berupa kerusakan hati akut, sub 

kronik, dan kronik. Hepatotoksisitas adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan kerusakan hati akibat penggunaan obat (Ulfa, 2008). Salah satu 

contoh obat tersebut adalah parasetamol yang termasuk obat analgetik-antipiretik 

yang meluas di masyarakat, termasuk golongan obat berlabel bebas terbatas yang bisa 

dibeli secara bebas dan harganya sangat terjangkau (Zuraidah, 2000; Heirmayani, 

2007 dan Pakarti, 2009). 

Berbagai penelitian telah berhasil membuktikan bahwa beberapa obat bahan 

alam sangat efektif untuk digunakan pada kondisi peradangan jaringan hati. Salah 

satunya tanaman yang dipakai sebagai pengobatan tradisional adalah daun sirih 

(Piper betle L.) yang mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai antioksidan. 

Sirih merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai wilayah persebaran yang 

sangat luas di Indonesia. Daun sirih juga telah lama digunakan dalam pengobatan 

tradisional misalnya sebagai obat kumur dan pengobatan luka (Isadiartuti, 2006). 
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Minyak atsiri yang terkandung dalam daun sirih dapat membantu regenerasi hepatosit 

(sel hati) yang rusak ditandai dengan penurunan kadar serum glutamic-pyruvic 

transaminase (SGPT), serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT) dan 

bilirubin (Saravanan, 2002). 

Obat yang berasal dari bahan alami ini relatif lebih aman, murah dan mudah 

diperoleh, karena dapat disediakan sendiri di rumah dengan proses pembuatan yang 

sederhana, yaitu dengan membuat seduhan. Walaupun konsumsi daun sirih segar 

langsung dimakan lebih baik karena tidak ada kerusakan senyawa, tapi masyarakat 

sekarang tidak banyak melakukannya karena rasa dari daun sirih itu sendiri dan 

konsumsinya lebih mudah diminum daripada dikunyah. Pembuatan seduhan 

memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi daun sirih. Selain caranya yang 

sederhana, cara ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak diperlukannya alat 

khusus untuk pembuatannya seperti pada pembuatan ekstrak dan juga kerusakan 

senyawa yang terjadi relatif kecil. Bentuk seduhan juga lebih cepat terserap tubuh 

karena dalam bentuk larutan, sedangkan jika dimakan langsung maka perlu melalui 

proses pencernaan dulu dalam tubuh (Damayanti, 2004 dan Djubaedah 1995).  

Dosis daun sirih yang terbukti dapat menurunkan kadar SGOT, SGPT, GGT 

dan bilirubin secara signifikan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah 

60mg/200grBB tikus/hari atau sama dengan 45mg/150grBB tikus/hari selama 12 hari 

setelah diinduksi parasetamol dosis toksik (Puntodewo, 2009). Yang mana dosis ini 

akan kita pakai sebagai dosis terkecil pada penelitian ini. 
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Tes darah tidak dapat memberikan semua informasi tentang keadaan hati 

seseorang. Mengukur viral load, tingkat enzim hati dan alpha fetoprotein (AFP) 

dalam darah tidak dapat menentukan apakah ada kerusakan dan seberapa tingkat 

kerusakannya. Untuk itu dibutuhkan pemeriksaan histologi hati (Horn, 2005). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian air seduhan daun sirih (piper betle L.) dapat memperbaiki 

histologi hepatosit pada tikus yang telah diinduksi parasetamol? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk membuktikan pengaruh pemberian air seduhan daun sirih (piper betle L.) 

terhadap perbaikan histologi hepatosit tikus putih strain wistar yang telah diinduksi 

parasetamol. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Membuktikan bahwa pemberian air seduhan daun sirih dapat memperbaiki 

histologi hepatosit tikus putih strain wistar yang telah diinduksi 

parasetamol. 

2. Mengetahui hubungan dosis pemberian air seduhan daun sirih dengan 

prosentase perbaikan histologi hepatosit tikus putih strain wistar yang telah 

diinduksi parasetamol. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademik 

1. Menambah pengetahuan tentang manfaat daun sirih (piper betle L.) untuk 

kesehatan dan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh air seduhan daun sirih (piper betle L.) 

terhadap perbaikan histologi hepatosit tikus yang mengalami kerusakan. 

1.4.2 Masyarakat 

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang manfaat tanaman obat 

tradisional dalam hal ini daun sirih (piper betle L.) yang ada di Indonesia 

bagi kesehatan. 

2. Memberikan informasi  manfaat obat daun sirih (piper betle L.) sebagai 

terapi adjuvant pada kasus hepatotoksisitas imbas obat, serta pelestarian 

sumber daya alam hayati dapat ditingkatkan. 

 


