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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan fungsi hati masih menjadi masalah kesehatan besar di negara 

maju maupun di negara berkembang. Indonesia merupakan negara dengan 

peringkat endemik tinggi mengenai penyakit hati (Cahaya & Rahmadani, 

2014). Hasil Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah orang yang 

terdiagnosis sirosis hepatis di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan gejala-

gejala yang ada, mengalami peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan 

dengan tahun 2007. Sekitar 400 juta orang di dunia telah terinfeksi virus 

hepatitis B, dan setelah 30 tahun kemudian 30% pasien dengan hepatitis B 

kronik aktif akan berkembang menjadi sirosis hepatis, dan tanpa perawatan 

dalam lima tahun sekitar 15% pasien sirosis hati akan meninggal (WHO, 2008). 

Data WHO pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sirosis hepatis menyebabkan 

1,16 juta kematian, menjadikannya penyebab terbanyak ke 11 dan 

menyumbang sebanyak 3,5% kematian di dunia. 

Hati adalah tempat metabolisme pusat dan yang pertama terpapar absorban 

senobiotik melalui vena porta (Mudipalli, 2007). Proses detoksifikasi 

senobiotik dalam hati dapat meningkatan radikal bebas yang mampu 

menyebabkan degenerasi hepatosit. Hepatosit yang terdegenerasi akan 

mengeluarkan mediator fibrogenik sehingga menstimulasi fibrogenesis yang 

dapat berkembang menjadi sirosis (Zhou, et al., 2014). Bila degenerasi 

hidropik sebagai tahap awal kerusakan hati dapat diturunkan dengan 



2 

 

 
 

mengonsumsi meniran, maka diharapkan dapat memperlambat progresivitas 

penyakit hati kronik menjadi sirosis hepatis. 

Hingga saat ini belum ada obat yang telah diterima secara luas sebagai 

agen  anti-fbrotik pada manusia. Obat anti fbrotik harus memenuhi beberapa 

syarat diantaranya dapat ditoleransi dengan baik dalam pemberian jangka lama  

Berbagai komplikasi dapat disebabkan oleh obat-obatan sintetis, karena itu 

bahan alami dapat menjadi alternatif sebagai anti-fibrotik yang lebih aman 

digunakan jangka panjang (Latief & Ahmad, 2018). 

Meniran (Phyllanthus niruri L.) merupakan tanaman herbal yang hidup 

bebas dan banyak tersebar di Indonesia (BPOMRI, 2008). Flavonoid 

(quercetin) dalam meniran menangkap radikal bebas, memutus rantai radikal 

bebas, mengikat logam, menghambat enzim oksidase, melepaskan molekul 

oksigen dan mendonorkan elektron. Selain flavonoid, ekstrak meniran juga 

mengandung vitamin C penghancur superoksida (O2-), radical peroxyl 

scavenger, dan menghambat peroksidasi lipid (Lee, et al., 2016). Berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk meneliti kandungan dan efek meniran, namun 

hingga saat ini belum pernah ditemukan efek samping ataupun laporan 

toksisitas. Hal ini menjadikan meniran sebagai bahan herbal yang tidak hanya 

potensial, namun juga aman untuk keperluan farmakologis di dunia kesehatan 

(Bagalkotkar, et al., 2006). 

Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan mengenai meniran terutama 

efek protektivitas organ terhadap berbagai macam paparan senobiotik yang 

dapat menyebabkan fibrosis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tan Jackie 

(2011) pemberian timbal asetat 500 mg/kgBB secara oral pada tikus selama 14 
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hari akan meninngkatkan jumlah degenerasi hidropik yang menjadi tahap awal 

fibrosis. Atas dasar penelitian tersebut peneliti ingin meneliti sifat 

hepatoprotective meniran secara in vivo menggunakan model tikus fibrosis hati 

tahap awal dengan induksi timbal asetat 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) terhadap 

persentase degenerasi hidropik sel hati  model tikus fibrosis hati tahap awal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) 

terhadap persentase degenerasi hidropik sel hati model tikus fibrosis 

hati tahap awal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan persentase degenerasi hidropik sel hati model 

tikus fibrosis hati tahap awal. 

2. Membuktikan dosis ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) 

yang mulai berpengaruh terhadap persentase degenerasi 

hidropik sel hati model tikus fibrosis hati tahap awal. 

3. Membuktikan besar pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus 

niruri L.) terhadap persentase degenerasi hidropik sel hati 

model tikus fibrosis hati tahap awal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberi informasi tentang pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus 

niruri L.) terhadap persentase degenerasi hidropik sel hati model tikus 

fibrosis hati tahap awal. 

1.4.2 Manfaat Akademik 

Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.). 

1.4.3 Manfaat Klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan potensi ekstrak meniran 

(Phyllanthus niruri L.) dalam mencegah kerusakan hati yang 

disebabkan oleh oksidan. 

1.4.4 Manfaat untuk Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat meniran 

(Phyllanthus niruri L.) terhadap kesehatan organ hati.  


