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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Warfarin adalah obat antikoagulan dengan indikasi untuk profilaksis dan 

pengobatan komplikasi tromboembolik yang dihubungkan dengan fibrilasi atrium dan 

penggantian katup jantung ; serta sebagai profilaksis terjadinya emboli sistemik 

setelah infark miokard (FDA approved).
1
  

Sejarah ditemukannya Warfarin bermula dari dataran Canada dan daerah utara 

Amerika pada tahun 1920.
2
 Hewan ternak pada daerah tersebut yang awalnya sehat 

tiba-tiba mati karena perdarahan dalam tanpa sebab yang jelas.
2
 penyakit perdarahan 

tersebut, yang dikenal sebagai “sweet clover disease” karena konsumsi sweet clover 

hewan ternak yang telah terinfeksi jamur. Setelah 10 tahun awal mula terjadinya 

sweet clover disease, Karl link dan Wilhelm schoeffel memulai isolasi zat aktif yang 

menyebabkan perdarahan tersebut.
2
 yang ditemukan 3,3’-methylene-bis[4-

hydroxycoumarin], yang mana Coumarin natural ditemukan teroksidasi pada jerami 

yang diberikan untuk hewan ternak.
3
 pada tahun 1945, Link mendapatkan ide untuk 

menggunakan derifat Coumarin sebagai rodentisida, dan memulai pada beberapa 

varian Coumarin.
2
 Dari sini ditemukanlah Warfarin (dari nama organisasi yang 

mendanai penelitian tersebut Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)). Dan 
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dipromosikan sebagai rodentisida pada tahun 1948 dan mulai diuji kegunaannya pada 

aplikasi klinis pada tahun 1955.
2 

Peran Warfarin selain sebagai obat terapi antikoagulan dan sebagai 

rodentisida di rumah tangga sering disalah gunakan sebagai alat untuk bunuh diri, 

karena perbedaan obat dan racun adalah dalam hal dosis pemakaian.
4 

Berhubungan dengan kasus penyalah gunaan obat, lebih dari 800.000 orang 

meninggal akibat bunuh diri tiap tahunnya, dan pada tahun 2012 bunuh diri 

merupakan penyebab tersering kedua pada umur 15-29 tahun (WHO). Kejadian 

bunuh diri menggunakan racun menjadi salah satu penyebab tersering pada kasus 

bunuh diri, dimana contoh pemakaian racun ini adalah penyalahgunaan obat-obatan 

medis.
5 

Warfarin adalah obat oral anticoagulant yang paling sering digunakan di 

seluruh dunia, lebih dari 30 juta resep telah ditulis untuk obat ini di US pada tahun 

2004.
6
 Pada penelitian ini, Warfarin akan di berikan pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Wistar jantan untuk diamati dari segi makroskopis dan 

mikroskopis. Dua hal utama yang mendasari dari semua test deskriptif toksisitas pada 

hewan. Pertama adalah efek yang dihasilkan oleh senyawa yang diberikan terhadap 

hewan coba, ketika diawasi secara seksama, juga berlaku terhadap manusia. Premis 

ini berlaku terhadap semua percobaan obat dan efek biologis. Pada penggunaan dosis 

per unit permukaan tubuh, efek toksik pada manusia biasanya berada pada range 

yang sama pada hewan coba. Pada basis dosis per berat tubuh, manusia pada 

umumnya lebih peka daripada hewan coba.
7
 Maka dengan penelitian analisa 
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makroskopis dan mikroskopis post mortem dengan pemberian Warfarin LD50 dan 

LD100 pada tikus putih (Rattus norvegicus) galur Wistar jantan ini, dapat menjadi 

acuan terhadap kasus keracunan Warfarin pada manusia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Warfarin dosis lethal(LD50) terhadap 

gambaran makroskopis dan mikroskopis organ Paru dan Usus halus pada 

tikus putih. 

2. Bagaimana pengaruh pemberian Warfarin dosis lethal(LD100) terhadap 

gambaran makroskopis dan mikroskopis organ Paru dan Usus halus pada 

tikus putih. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Mengetahui gambaran makroskopis dan mikroskopis organ Paru-paru dan 

Usus halus pada tikus putih setelah pemberian warfarin LD50 dan LD100. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Membandingkan gambaran makroskopis paru-paru tikus putih pada 

kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol. 

b. Membandingkan gambaran makroskopis usus halus tikus putih pada 

kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol. 

c. Membandingkan gambaran mikroskopis paru-paru tikus putih pada 

kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol. 

d. Membandingkan gambaran mikroskopis usus halus tikus putih pada 

kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai gambaran forensik makroskopis dan 

mikroskopis organ paru-paru dan usus halus pada tikus putih setelah 

pemberian Warfarin dosis letal LD50 dan LD100. 

2. Memberikan informasi tentang penyalahgunaan Warfarin sebagai racun dalam 

kasus pembunuhan maupun bunuh diri. 

3. Memberikan bahan pertimbangan untuk bahan penelitian selanjutnya. 

 

 


