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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Hepar merupakan organ utama dalam proses biotransformasi obat 

sehingga efek toksik obat dapat terjadi pada organ tersebut. Kerusakan hepar 

akibat zat toksik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis zat kimia yang 

terlibat, besarnya dosis yang diberikan, serta lamanya paparan zat (Handani, 

2018). Hepar merupakan organ tubuh yang berfungsi dalam menetralisir zat 

toksik yang masuk dalam tubuh, serta menjadi sasaran peningkatan konsentrasi 

radikal bebas. Konsentrasi radikal bebas yang tidak seimbang dengan antioksidan 

dapat menimbulkan stress oksidatif pada tubuh. Stress oksidatif dapat 

menyebabkan kerusakan sel melalui akumulasi reactive oxygen species (ROS) 

sehingga menimbulkan kerusakan hepar (Inayatillah, 2016). Streptozotocin (STZ) 

membebaskan banyak zat toksik dari nitric oxide yang menghambat aktivitas 

akonitase dan berperan pada kerusakan DNA, yang pada akhirnya terjadi 

apoptosis dan nekrosis sel β, sel otot skelet serta sel hepar (Noyman, 2002).  

Penelitian menunjukkan  bahwa tikus dengan induksi STZ dapat 

meningkatkan aktivitas iNOS pada hepar tikus putih dan sel hepatosit yang 

terisolasi. (Madar et al, 2005). Kadar SGOT dan SGPT terbukti meningkat serta 

pada hasil histopatologi sel hepar tikus mengalami inflamasi pada tikus dengan 

induksi STZ dosis 60 mg/kgBB (Rodrguez, 2018). 

Induksi STZ menyebabkan peningkatan senyawa radikal bebas seperti 

superoxide radical (O2
-), hydrogen peroxide (H2O2) dan hydroxyl radical (OH-). 
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Stres oksidatif pada hiperglikemi yang progresif tidak hanya sebagai senyawa 

turunan radikal bebas tetapi melalui proses glikasi protein non enzimatik dapat 

menghambat sistem enzim antioksidan dan pembentukan peroksida sehingga 

berakibat pada kerusakan hepar (Kazeem, et al., 2013). Radikal bebas ini dapat 

merusak berbagai jaringan tubuh, salah satunya adalah sel hati. Peningkatan 

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) - Serum Glutamic Piruvic 

Transaminase (SGPT) di dalam  darah lebih mengindikasikan  adanya  kerusakan  

sel–sel  hepar bila dibandingkan dengan enzim-enzim lain ketika terjadi kerusakan 

hepar (Inayatillah, 2016). 

 Kerusakan hepar dapat dideteksi melalui pemeriksaan biokimia hepar. 

Pemeriksaan biokimia hati yang digunakan adalah pemeriksaan enzim golongan 

transaminase, yaitu enzim aspartat aminotransferase (AST) atau sering disebut 

serum glutamat oksaloasetat transaminase (SGOT) dan enzim alanin 

aminotransferase (ALT) atau sering disebut serum glutamat piruvat transaminase 

(SGPT). Enzim-enzim tersebut akan keluar dari sel hepar apabila sel hepar 

mengalami kerusakan sehingga dengan sendirinya akan menyebabkan 

peningkatan kadarnya dalam serum darah (Reza, 2017). 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan jahe sebagai 

bahan pangan bumbu dan minuman sudah menjadi kebiasaan turun temurun. 

Senyawa yang diduga sebagai antidiabetik pada rimpang jahe adalah gingerol, 

shogaol, paradol, fenol, dan zingeron yang merupakan derivat dari flavonoid. 

Polifenol menunjukkan beberapa aktivitas farmakologi termasuk apoptosis, 

antidiabetik, antitumor, proteksi kardiovaskuler, hepatoprotektif dan aktivitas 
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proliferasi sel (Kazeem,2013). Kandungan polifenol dan flavonoid dalam jahe 

menurunan regulasi 3-hidroksi-3-methylglutaryl-CoA reduktase (HMG CoA) 

reduktase gen di hati tikus, meningkatkan aktivitas hati 7-α hidroksilase. 

(Shivashankara, 2013).   

 Kayu manis mengandung dua senyawa antioksidan, yaitu cinnamaldehyde 

dan eugenol dimana kandungan cinnamaldehyde paling tinggi yaitu antara 65% 

sampai 80% (Rao dan Gan, 2014). Cinnamaldehyde mampu menghambat 

progresivitas diabetes dengan menghambat enzim aldose reductase dalam jalur 

poliol (Ngadiwiyana, dkk., 2011). Cengkih terdapat dua kelompok antioksidan, 

yaitu flavonoid dan fenol (kaempferol, isoquercitrin, quercetin, quercitrin, rutin, 

asam gallic, asam caffeic, asam ellagic). Senyawa fenol yang memiliki kandungan 

tertinggi adalah kaempferol dengan kadar 154.51mg/g (Stephen et al, 2014).  

 Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, dilakukanlah penelitian ini 

untuk membuktikan pengaruh pemberian kombinasi ekstrak jahe, kayu manis dan 

cengkih terhadap kadar SGOT dan SGPT tikus yang diinduksi Streptozotocin. 

 

 

1.2. Rumusan masalah 

 Bagaimana pengaruh pemberian kombinasi ekstrak jahe, kayu manis dan 

cengkih terhadap kadar SGOT dan SGPT  pada tikus hiperglikemi dan gangguan 

hepar? 

1.3. Tujuan penelitian 

  1.3.1 Tujuan Umum 
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  Mengetahui pengaruh pemberian kombinasi ekstrak jahe, kayu manis dan 

cengkih terhadap kadar SGOT dan SGPT  pada tikus yang diinduksi 

Streptozotocin. 

  1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar SGOT dan SGPT pada tikus yang diinduksi 

 Streptozotocin 

b. Mengetahui dosis yang paling berpengaruh terhadap pemberian 

 kombinasi ekstrak jahe, kayu  manis dan cengkih terhadap 

 penurunan kadar SGOT dan SGPT  pada tikus yang diinduksi 

 Streptozotocin 

c. Mengetahui besarnya korelasi pemberian kombinasi ekstrak jahe, 

 kayu manis dan cengkih terhadap kadar SGOT dan SGPT pada 

 tikus yang diinduksi Streptozotocin 

 

 

 

1.4. Manfaat penelitian 

  1.4.1 Manfaat Akademik 

a.  Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian 

 kombinasi ekstrak jahe, kayu manis dan cengkih terhadap kadar 

 SGOT dan SGPT pada tikus yang diinduksi Streptozotocin. 
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b.  Memberikan referensi sebagai dasar penelitian lebih lanjut 

 mengenai pengaruh pemberian kombinasi ekstrak jahe, kayu 

 manis dan cengkih terhadap kadar SGOT dan SGPT pada tikus 

 yang diinduksi Streptozotocin.  

   1.4.2 Manfaat untuk masyarakat 

   Penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui 

  manfaat pemberian kombinasi ekstrak jahe, kayu manis dan cengkih 

  terhadap kadar SGOT dan SGPT sehingga dapat menurunkan risiko 

  kerusakan organ hati. 

  1.4.3 Manfaat Klinis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mencegah toksisitas organ 

hepar dengan pemberian kombinasi ekstrak jahe, kayu manis dan cengkih. 

 


