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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses penyembuhan luka pada pasien post operasi memerlukan protein 

sebagai dasar untuk terjadinya jaringan kolagen. Komponen penting dari protein 

tersebut ialah albumin (Agung dan Hendro, 2005). Selain itu, albumin juga 

merupakan protein utama dalam plasma manusia dan menyusun sekitar 60% dari 

total protein plasma (Murray et al, 2003). Seseorang dapat dikatakan mengalami 

hipoalbuminemia apabila konsentrasi albumin plasma ≤ 2,5 g/dL (Pramana dkk., 

2013). Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan albumin yaitu dengan 

menggunakan Human Serum Albumin (HSA). Namun karena harganya yang sangat 

mahal, penemuan ektrak albumin ikan gabus kemudian dijadikan alternatif untuk 

mendapatkan albumin yang lebih murah (Arisanti, 2007). 

Ikan gabus yang selama ini digunakan dalam pengobatan adalah ikan gabus 

liar yang ditangkap dialam. Ini karena ikan gabus liar mengandung albumin dan 

protein yang tinggi. Ikan gabus budidaya dianggap tidak terlalu baik dalam 

pengobatan karena kandungan albumin dan proteinnya yang rendah (Ghufran dan 

Kordi, 2010). Kadar albumin ikan gabus dapat mencapai 6,22% atau sebesar 62,24 

g/kg (Yuniarti dkk., 2013). Ikan gabus juga mengandung asam lemak esensial yang 

cukup tinggi dan kaya akan mineral, terutama kalsium, zat besi, zink, dan beberapa 

vitamin yang sangat baik untuk kesehatan (Asfar dkk., 2014). 

Uji coba telah dilakukan oleh instalasi gizi dan bagian bedah RSUD. Dr. 

Syaiful Anwar Malang selama 1979 – 1998, berupa pemberian filtrat dari 2 kg/hari 

ikan gabus terhadap pasien pasca operasi, ibu yang baru melahirkan, dan beberapa 

pasien luka tusukan yang mempunyai kadar albumin rendah (2,8 g/dl). Dari hasil 

penelitian tersebut selama 2 – 4 hari terjadi peningkatan albumin tubuh menjadi 4.4 

– 5.5 g/dl (kadar albumin normal tubuh manusia), dan permukaan luka mengalami 

penutupan (Nugroho, 2013). 

Kebutuhan akan filtrat albumin bagi masyarakat semakin meningkat. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibuatlah sediaan farmasi yang mengandung 

albumin dari ekstrak ikan gabus. Berbagai macam sediaan farmasi ekstrak ikan 
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gabus beredar dipasaran, baik di apotek maupun di rumah sakit. Hal inilah yang 

memperkuat alasan untuk melakukan penelitian tentang albumin yang terkandung 

dalam sediaan farmasi yang berbeda, yaitu kapsul dan larutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa kadar albumin yang terkandung dalam sediaan kapsul ekstrak ikan 

gabus? 

2. Berapa kadar albumin yang terkandung dalam sediaan larutan ekstrak ikan 

gabus? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui kadar albumin yang terkandung dalam sediaan kapsul ekstrak 

ikan gabus. 

2. Mengetahui kadar albumin yang terkandung dalam sediaan larutan ekstrak 

ikan gabus. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut hukum Lambert-Beer, absorbansi berhubungan linier dengan kadar 

suatu zat. Sehingga semakin tinggi nilai absorbansi albumin, maka konsentrasinya 

akan semakin naik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui kadar albumin dalam sediaan farmasi ekstrak ikan gabus. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kandungan albumin dalam sediaan farmasi 

yang berbeda, yaitu kapsul dan larutan. 

 

 

 


