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Pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) pada struktur 

mikroanatomi hepar dan kadar glutamat piruvat transaminase (gpt) serum  

tikus putih (Rattus norvegicus L.) setelah pemberian karbon tetraklorida 

(ccl4) secara oral 

 

Oleh : 

Wiwik Yulia Tristiningrum 

M0497056 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan hewan terancam oleh zat kimia 

berbahaya yang terpapar secara langsung maupun tidak langsung. Ribuan zat 

kimia sekarang telah digunakan oleh manusia dan karena tidak terhindarkan 

maka manusia harus sadar  tentang bahaya yang ditimbulkannya. Sebagai contoh 

zat kimia yang telah lama  digunakan adalah karbon tetraklorida (Moslen, 2001). 

Darmansyah (1995) menyebutkan karbon tetraklorida (CCl4) merupakan 

pelarut organik yang bersifat toksik terhadap hepar, ren dan jantung. Karbon 

tetraklorida (CCl4) banyak dipakai sebagai pembersih dan pengurai yang 

berbahaya bila dihirup, ditelan atau diserap melalui kulit (Meyers et al., 1993). 

Beberapa penelitian terdahulu telah memanfaatkan sifat hepatotoksik CCl4 

sebagai model kerusakan sel hepar untuk menguji kemampuan bahan alam 

seperti ekstrak bawang merah sebagai zat yang memperbaiki kerusakan pada 
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hepar (Ariyani, 2002). Hal ini disebabkan bawang merah mengandung senyawa 

alliin. Bahan lain yang termasuk dalam keluarga Liliales adalah bawang putih 

(Allium sativum L.), yang diduga memiliki efek yang sama  

Sebagai tanaman obat tradisional banyak sekali manfaat yang dapat 

diambil dari bawang putih. Bagian utama yang berkhasiat dari tanaman bawang 

putih (Allium sativum L.) adalah  umbinya. Berbagai penelitian telah 

dikembangkan oleh para ilmuwan untuk mengeksplorasi umbi bawang putih dan 

aktivitas biologisnya yang terkait dengan farmakologi antara lain : sebagai 

antidiabetes, antihipertensi, antikolesterol, antiatherosklerosis, antiagregasi 

trombosit, pemacu fibrinolisis, antivirus dan mikrobia, antikanker dan antioksidan 

(Hernawan, 2002) 

Borek (2001) menyebutkan adanya aktivitas antioksidatif dari ekstrak 

umbi bawang putih antara lain, peningkatan enzim protektif yaitu glutation 

superoksida dismutase, katalase, glutation peroksidase pada sel endotel pembuluh 

darah; peningkatan sitoproteksi terhadap radikal bebas dan senyawa asing seperti 

benzopyrene, karbon tetraklorida, acetaminophen, isoproterenol, doxorubicin dan 

adrymiacin; penghambatan peroksida pada lemak jantung, hepar, dan ren. 

Salah satu  penelitian mengenai manfaat senyawa alliin terhadap perbaikan 

kerusakan hepar dilakukan oleh Harahap dkk. (1995), yang menyimpulkan bahwa 

sari air bawang prei (Allium fistulosum Linn) sebanyak 20 gr/kg BB tikus putih 

yang diberikan secara oral selama 8 hari ternyata  mampu memberikan pengaruh 

protektif pada plasma dan hepar tikus putih yang keracunan CCl4. Karbon 

tetraklorida ini dapat menyebabkan kerusakan yang akut pada hepar dan ginjal 
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mencapai maksimum 24 sampai 48 jam setelah pemberian. Tanda kerusakan 

hepar ini sudah tampak jelas sebelum timbul efek pada ginjal  (Kaye et al, 2000). 

Kelainan histologis yang nyata meliputi  degenerasi lemak pada hepar dan 

nekrosis pada sentrolobular (Goodman dan Gilman, 1975). 

Indikator terjadinya kerusakan hepar dapat diketahui secara biokimia dari 

kandungan glutamat piruvat transaminase (GPT) serum. Kadar GPT serum akan 

meningkat apabila sel hepar mengalami kerusakan yang akut (Schiff dan Leon, 

1989) 

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai pengaruh 

protektif dari bawang putih yang mengandung senyawa alliin pada tikus putih 

jantan dengan mengkaji pada struktur  mikroanatomi hepar dan kadar serum 

glutamat piruvat transaminase. 

 

B. Rumusan  Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka pada penelitian ini diajukan 

permasalahan sebagai berikut :  

1.   Bagaimana  pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum L) terhadap 

struktur mikroanatomi hepar tikus putih (Rattus norvegicus L) setelah 

pemberian karbon tetraklorida (CCL4) secara oral ? 

2. Bagaimana pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) terhadap 

kadar glutamat piruvat transaminase (GPT) serum tikus putih (Rattus 

norvegicus L) setelah pemberian karbon tetraklorida (CCL4) secara oral ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) terhadap  

struktur mikroanatomi hepar tikus putih (Rattus norvegicus L.) setelah 

pemberian karbon tetraklorida (CCl4) secara oral. 

2. Mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) terhadap 

kadar glutamat piruvat transaminase (GPT) serum tikus putih (Rattus 

norvegicus L.) setelah pemberian karbon tetraklorida (CCl4) secara oral. 

 

 

D. Manfaat  Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi 

kepada penulis maupun masyarakat luas akan pengembangan khasiat bawang 

putih (Allium sativum L.) sebagai perbaikan terhadap kerusakan hepar. 
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