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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hepar merupakan organ utama dalam metabolisme dan detoksifikasi obat 

maupun toksin yang masuk ke dalam tubuh sehingga rentan mengalami 

kerusakan. Perlemakan hepar non alkoholik atau Nonalcoholic Fatty Liver 

Disease (NAFLD) merupakan salah satu penyakit hepar yang menjadi masalah 

kesehatan di dunia maupun di Indonesia. Prevalensi NAFLD berkisar antara 15-

20% pada populasi dewasa di Amerika Serikat, Jepang, dan Italia. Di Indonesia 

penelitian mengenai NAFLD masih belum banyak. Namun, sebuah studi populasi 

dengan sampel cukup besar oleh Hasan et al mendapatkan prevalensi NAFLD 

sebesar 30,6%.
1,2

  

Berdasarkan hasil penelitian Dhibi et al (2011), gambaran histopatologi 

hepar dari kelompok tikus yang diberi diet tinggi asam lemak trans menunjukkan 

vakuolisasi sitoplasma, hipertrofi hepatosit, hepatocyte ballooning, dan 

nekroinflamasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa asam lemak trans memicu 

terjadinya NAFLD dan/atau mengakselerasi progresi penyakit.
3
 

Salah satu contoh diet tinggi asam lemak trans yang banyak dikonsumsi 

masyarakat adalah makanan gorengan yang digoreng menggunakan minyak 

jelantah. Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang dipakai atau 

dipanaskan secara berulang dan terus menerus. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Bansal et al (2009), menggoreng menyebabkan peningkatan 

jumlah produksi asam lemak trans 18 kali lebih banyak.
4
 

Pemanasan berulang pada minyak goreng menyebabkan terjadinya proses 

hidrolisis, oksidasi, dan polimerisasi yang menghasilkan senyawa Reactive 

Oxygen Species (ROS). Produksi ROS yang berlebihan dapat menimbulkan stress 

oksidatif.
5,6

 Stres oksidatif merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara 

produksi ROS yang merupakan senyawa radikal bebas dengan antioksidan, 

dimana jumlah ROS melebihi kapasitas antioksidan yang dapat menetralisir ROS 

tersebut.
7,8

 Radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh akibat konsumsi minyak 

jelantah akan memicu kerusakan DNA, protein, lipid, dan karbohidrat yang 

selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel hepar. 
5,7,9

 

Tingkat kerusakan pada hepar biasanya dilihat dengan parameter 

biokimiawi, salah satunya enzim aminotransferase yaitu SGOT (Serum Glutamic-

Oxaloacetic Transaminase) dan SGPT (Serum Glutamic-Pyruvic 

Transaminase).
10

 Saat terjadi kerusakan pada membran sel hepar, enzim SGOT 

dan SGPT akan keluar dari sel hepar menuju aliran darah sehingga kadar SGOT 

dan SGPT dalam darah meningkat. Peningkatan enzim SGOT dan SGPT dalam 

darah inilah yang menjadikan enzim-enzim ini sebagai salah satu indikator 

kerusakan hepar.
11

 

Pemanfaatan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan di kalangan 

masyarakat yang semakin meningkat mengakibatkan penelitian mengenai 

tanaman obat semakin berkembang. Salah satu jenis tanaman yang dapat 

digunakan sebagai tanaman obat yakni buah manggis (Garcinia mangostana L), 
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terutama bagian kulit buahnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak 

kulit buah manggis mempunyai kemampuan sebagai antioksidan. Sifat 

antioksidan ini dikaitkan dengan adanya senyawa xanthone. Di antara beberapa 

senyawa xanthone, -mangostin, dan -mangostin merupakan komponen terbesar 

serta memiliki kemampuan sebagai antioksidan kuat. Dengan adanya antioksidan 

pada ekstrak kulit manggis, terjadi penekanan dalam proses pembentukan ROS 

sehingga tidak menimbulkan stres oksidatif.
12,13

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membuktikan pengaruh 

antioksidan ekstrak kulit manggis pada tikus Wistar yang diinduksi minyak 

jelantah terhadap kadar SGOT dan SGPT yang merupakan indikator kerusakan sel 

hepar. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis terhadap kadar 

SGOT dan SGPT tikus Wistar yang diberi minyak jelantah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak 

kulit manggis terhadap kadar SGOT dan SGPT tikus Wistar setelah pemberian 

minyak jelantah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:  
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1) Membandingkan kadar SGOT dan SGPT antara kelompok yang diberi 

minyak jelantah dan ekstrak kulit manggis dosis 400mg/KgBB (P2) 

dan kelompok yang diberi minyak jelantah saja (P1). 

2) Membandingkan kadar SGOT dan SGPT antara kelompok yang diberi 

minyak jelantah dan ekstrak kulit manggis dosis 800mg/KgBB (P3) 

dan kelompok yang diberi minyak jelantah saja (P1). 

3) Membandingkan kadar SGOT dan SGPT antara kelompok yang diberi 

minyak jelantah dan ekstrak kulit manggis dosis 800mg/KgBB (P3) 

dan kelompok yang diberi minyak jelantah dan ekstrak kulit manggis 

dosis 400mg/KgBB (P2). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain 

dalam penelitian selanjutnya. 

2) Sumber  informasi bagi pelaku pelayanan kesehatan mengenai pengaruh 

ekstrak kulit manggis sebagai antioksidan. 

3) Sumber informasi bagi masyarakat tentang manfaat antioksidan ekstrak 

kulit manggis untuk mencegah terjadinya kerusakan sel akibat stres 

oksidatif. Selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat untuk 

mengurangi dan menghindari penggunaan minyak jelantah. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Metode Hasil 

1 Febriane, N. N., 

Giriwono, P. E., 

Koswara, S. & 

Prangdimurti, E. 

Suplementasi 

Mikroenkapsulat 

Ekstrak Kulit Buah 

Manggis (Kbm) 

Menurunkan Kadar 

Malonaldehida Hati 

Tikus. Penelitian Gizi 

dan Makanan 38, 61–

70 (2015). 
14

 

Desain Penelitian: true 

experimental with post 

test only control grup 

design. 

Sampel: 25 ekor tikus 

putih jantan usia 8 

minggu galur Sprague 

Dawley (SD). 

Variabel bebas: 

mikroenkapsulasi Kulit 

Buah Manggis, minyak 

sawit teroksidasi. 

Variabel terikat: Kadar 

MDA. 

Antioksidan yang 

terkandung pada 

ekstrak dan 

mikroenkapsulat KBM 

terbukti mampu 

menurunkan kadar 

MDA hati tikus. 

Proses 

mikroenkapsulasi 

mampu meningkatkan 

bioavailabilitas ekstrak 

dari KBM yang terlihat 

dengan penurunan 

MDA hati lebih tinggi. 

2 Putra MNS et al. 

Pengaruh Pemberian 

Ekstrak Kulit Manggis 

(Garcinia Mangostana 

L.) dan Simvastatin 

terhadap Kadar 

Kolesterol Total Tikus 

Sprague Dawley 

Dengan Pakan Tinggi 

Lemak. 2014.
15

 

Desain Penelitian: True 

experimental with post 

test only control group 

design. 

Sampel: 35 ekor tikus 

Sprague-Dawley jantan 

Variabel bebas: ekstrak 

kulit manggis dan 

simvastatin. 

Variabel terikat: kadar 

kolesterol total serum 

tikus Sprague-Dawley. 

Pemberian EKM 

400mg/kgBB/hari 

lebih baik 

dibandingkan 

pemberian simvastatin 

0,18mg/200grBB/hari, 

dan kombinasi 

keduanya dalam 

menurunkan kadar 

kolesterol total serum. 

3 Adiputro DL, Widodo 

MA, Romdoni R, 

Sargowo D. Ekstrak 

Kulit Buah Manggis 

Meningkatkan Kadar 

High Density 

Lipoprotein pada Tikus 

Diet Tinggi Lemak. J 

Universa Med. 

2013;32(1):37–43.
16

 

Desain Penelitian: True 

experimental with post 

test only control group 

design. 

Sampel: 40 ekor tikus 

putih jantan. 

Variabel bebas: 

Ekstrak kulit buah 

manggis. 

Variabel terikat: Kadar 

HDLC, LDL-C, TG, 

dan totalC serum tikus 

diet tinggi lemak. 

Ekstrak kulit buah 

manggis memiliki efek 

menurunkan kadar TG, 

LDL-C, dan total-C 

serta meningkatkan 

kadar HDL-C 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas karena: 

1. Penelitian Febriane, N. N et al (2015), tentang Suplementasi 

Mikroenkapsulat Ekstrak Kulit Buah Manggis (Kbm) Menurunkan Kadar 

Malonaldehida Hati Tikus, meneliti efek ekstrak kulit manggis terhadap 

kadar MDA tikus. Penelitian Febriane, N. N et al menggunakan indikator 

kadar MDA, sedangkan indikator yang dipakai pada penelitian ini adalah 

kadar SGOT dan SGPT. 

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putra MNS et al (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia 

mangostana L.) dan Simvastatin terhadap Kadar Kolesterol Total Tikus 

Sprague Dawley dengan Pakan Tinggi Lemak” yaitu pada penelitian 

tersebut variabel terikat berupa kadar kolesterol total serum tikus Sprague-

Dawley, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar SGOT 

dan SGPT. 

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adiputro et al (2013) yang 

berjudul “Ekstrak Kulit Buah Manggis Meningkatkan Kadar High Density 

Lipoprotein pada Tikus Diet Tinggi Lemak” yaitu pada penelitian tersebut 

variabel terikat berupa kadar High Density Lipoprotein, sedangkan 

variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar SGOT dan SGPT. 

  


