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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hepar adalah organ yang sangat penting pada tubuh manusia karena 

merupakan pusat dari proses metabolisme tubuh (Maddrey, 2005). Salah satu 

fungsi terpenting metabolisme hati adalah mengubah zat-zat berbahaya bagi 

tubuh oleh enzim hati menjadi zat yang tidak berbahaya bagi tubuh (Lindseth, 

2006). Zat berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan hepar disebut juga 

dengan bahan xenobiotik yang salah satunya adalah alkohol (Santillan et al, 

2014). 

Alkohol (C2H2OH) ialah molekul kecil, larut dalam air, dan diserap 

sempurna pada saluran pencernaan. Alkohol terdiri dari beberapa jenis dan 

yang paling umum adalah etil alkohol (etanol), metil alkohol (metanol), dan 

isopropil alkohol (isopropanol). Semua jenis alkohol memiliki struktur kimia 

yang mirip mengandung gugus hidroksil (OH) (Sakhashiri, 2009). 

Berdasarkan Riskesdas 2008, secara nasional prevalensi penduduk umur 

10 tahun ke atas yang minum minuman alkohol selama 12 bulan terakhir 

sebesar 4,6%, dan yang masih minum alkohol dalam 1 bulan terakhir sebesar 

3,0%. Provinsi yang prevalensi minum alkoholnya termasuk tinggi adalah 

Nusa Tenggara Timur (17,7%), Sulawesi Utara (17,4%) dan Gorontalo 

(12,3%) (Depkes RI, 2009). 

Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada hepar 

yang disebut sebagai ALD (Alkoholic Liver Disease).  
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ALD saat ini menjadi salah satu dari sepuluh penyebab kematian paling 

umum. Menurut data pada tahun 2008 di Inggris dan Wales, sebanyak 0,95% 

dari seluruh kematian yang terdaftar pada penduduk yang berusia ≥ 20 tahun 

disebabkan oleh ALD (Saucedo, 2013). ALD secara luas digambarkan 

sebagai kondisi dengan berbagai tingkat gangguan fungsi hepar dari 

konsumsi alkohol kronis dan berlebihan (EASL, 2010). Spektrum klinis dari 

penyakit hati alkoholik yaitu fatty liver, hepatitis alkoholik, sirosis alkoholik 

dan karsinoma hepatoseluler, serta perubahan histopatologi yang terdiri dari 

steatosis, steatohepatitis, dan steatofibrosis (Neil, 2013). ALD menyebabkan 

sekitar 80% dari para peminum berat mengalami perlemakan hati, 10% 

hingga 35% mengalami hepatitis alkoholik dan sekitar 10% mengalami 

sirosis (Cotran, Kumar, dan Robbins, 2007).  

Hepatitis alkoholik ditandai dengan adanya pembengkakan dan nekrosis 

hepatosit, badan mallory, reaksi neutrofilik, dan fibrosis yang disebabkan 

oleh konsumsi alkohol kronis (Cotran, Kumar, dan Robbins 2007). Menurut 

data dari EASL tahun 2010, tingkat kejadian tahunan hepatitis alkoholik di 

Denmark pada tahun 1999 sampai 2008 mengalami peningkatan dari 37 

menjadi 46 per 100.000 untuk pria dan 24-34 per 100.000 untuk wanita 

berdasarkan sebuah studi epidemiologi kohort nasional (EASL, 2010). 

Kerusakan hati akibat paparan yang berlebihan dari bahan kimia 

berbahaya seperti alkohol dapat menyebabkan melemahnya sistem pertahanan 

alami didalam tubuh, karena itu tubuh memerlukan tambahan antioksidan dari 

luar untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang 

terbentuk dari hasil metabolisme akohol (Al-Asmari, 2014). Antioksidan 
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yang dibutuhkan salah satunya dapat ditemukan pada Proanthocyanidin. 

Proanthocyanidin tersebut dapat kita temukan salah satunya pada buah 

anggur merah (Vitis vinifera L.). Kandungan Proanthocyanidin tersebut yaitu 

60% pada biji, 30% pada kulit, dan 10% pada buahnya (Almajwal and 

Elsadek, 2015). Biji anggur (Vitis vinifera L.) memiliki kandungan 

Proanthocyanidin paling tinggi jika dibandingkan dengan buah yang lainnya 

yang juga mengandung Proanthocyanidin. Jumlah kandungan total 

Proanthocyanidin dalam biji anggur (Vitis vinifera L.) sebanyak 3.532.3 ± 

105.8 mg per 100 g biji anggur segar (Gu et al. 2004). Penelitian terdahulu 

menjelaskan bahwa ekstrak biji anggur (Vitis vinifera L.) dengan dosis 100 

mg/kgBB/hari dan 200 mg/kgBB/hari secara per-oral memiliki efek 

menghambat sitotoksisitas dan stres oksidatif di hati tikus yang diinduksi 

Carbon Tetrachlorida (Ragab et al, 2013).  

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membuktikan apakah antioksidan 

yang terkandung dalam ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera L.) dapat 

mempengaruhi gambaran histopatologi sel hepar tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) yang diinduksi alkohol.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera L.) 

terhadap gambaran histopatologi sel hepar tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) yang diinduksi alkohol? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis 

vinifera L.) terhadap gambaran histopatologi sel hepar tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi alkohol. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis 

vinifera L.) terhadap jumlah sel yang mengalami pembengkakan 

(Hepatocyte Swelling) pada hepar tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang diinduksi alkohol. 

2. Mengetahui dosis ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera L.) yang 

berpengaruh terhadap gambaran histopatologi pada sel hepar tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi alkohol. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat ilmu pengetahuan 

1. Dapat menambah informasi ilmiah tentang manfaat ekstrak biji anggur 

merah (Vitis vinifera L.) terhadap gambaran histopatologi sel hepar 

tikus putih jantan  (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi 

alkohol. 

2.  Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh ekstrak biji anggur merah 

(Vitis vinifera L.) 
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1.4.2. Manfaat klinis 

Mengetahui adakah pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah 

(Vitis vinifera L.) terhadap gambaran histopatologi sel hepar tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi alkohol. 

1.4.3. Manfaat bagi masyarakat 

1. Menambah wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang manfaat 

ekstrak biji anggur (Vitis vinifera L.) yang ada di Indonesia bagi 

kesehatan. 

2. Menambah wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang pengaruh 

akibat penggunaan alkohol bagi kesehatan. 

 

 


