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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hepar 

Hepar merupakan organ terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di 

dalam tubuh. Organ hepar mempunyai berat sekitar 2 kg dan berperan penting demi 

kelangsungan seluruh fungsi kesehatan tubuh. Organ hepar terletak dalam rongga 

abdomen di bawah diafragma. Unsur struktural utama hepar adalah sel-sel hepar atau 

hepatosit. Sel-sel ini berkelompok dalam lempeng-lempeng yang saling berhubungan 

sedemikian rupa, membentuk bangunan yang disebut lobules hepar.18 Hepatosit (sel 

parenkim hepar) merupakan sebagian besar organ yang bertanggung jawab terhadap 

peran sentral hepar dalam metabolisme.19 

   Gambar 1. Anatomi Hepar20 

Hepar tersusun oleh sel hepar hepatosit berbentuk heksagonal dimana sel-sel 

parenkimnya tersusun radier terhadap vena sentralis. Parenkim hepar dipisahkan oleh 

sinusoid. Pada sinusoid terdapat selapis endotel yang tidak kontinyu sehingga darah bisa 
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langsung berhubungan dengan sel hepar dan dapat terjadi pertukaran metabolit antara 

darah dengan sel hepar. Selain itu hepar juga mempunyai sel kupffer yang berfungsi 

memfagositosis bakteri dan benda asing dalam darah. Sel kupffer mempunyai sifat 

sitologis yang nyata seperti vakuola yang jenih, lisosom dan reticulum endoplasma 

granula di seluruh sitoplasma yang membedakan mereka dari sel-sel endotel.18 

Hepar dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus dextra, lobus caudatus, lobus sinistra 

dan quadratus. Memiliki lapisan jaringan ikat tipis yang disebut kapsula Glisson, dan 

pada bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum.19,21 Daerah tempat keluar masuk 

pembuluh darah pada hepar dikenal dengan nama hilus atau porta hepatis. Pembuluh 

yang terdapat pada daerah ini antara lain vena porta, arteri hepatica propia, dan terdapat 

duktus hepatikus dextra dan sinistra.21,22 

Vena pada hepar yang membawa darah keluar dari hepar menuju vena cava 

inferior adalah vena hepatica. Sedangkan, pembuluh darah vena porta dan arteri 

hepatica alirannya menuju pada porta hepatica.22,23 Persarafan pada hepar dibagi 

menjadi dua yaitu bagian parenkim dan permukaan hepar. Pada bagian parenkim, 

persarafan dikelola oleh N. Hepaticus yang berasal dari plexus hepatikus. Mendapatkan 

persarafan simpatis dan parasimpatis dari N.X. sedangkan pada bagian permukaannya 

mendapatkan persarafan dari nervi intercostales bawah.24 

2.2 Fungsi Fisiologi Hepar  

Hepar mempunyai beberapa fungsi yaitu:  

a. Fungsi Pembentukan dan Eksresi Empedu  
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Hepar mengekskresikan empedu sebanyak satu liter per hari ke dalam usus halus. 

Unsur utama empedu adalah air 97%, elektrolit dan garam empedu.25  

b. Fungsi Metabolik  

Fungsinya terdapat dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. 25 

c. Fungsi Pertahanan Tubuh  

Hepar sebagai fagositosis dan imunitas, yang berperan dalam hal ini sel–sel 

Kupffer, merupakan saringan penting bagi bakteri dan bahan–bahan asing melalui 

proses fagositosis.25  

d. Fungsi Detoksifikasi  

Hepar juga berfungsi sebagai pusat detoksifikasi tubuh terhadap berbagai macam 

bahan seperti bakteri, virus, parasit, zat racun, logam berat dan obat over dosis. 

Kemampuan hepar untuk melakukan detoksifikasi dari bahan berbahaya tersebut karena 

hepar juga mengandung antioksidan dengan berat molekul rendah dan enzim yang 

merusak kelompok oksigen reaktif (ROS) yaitu glutathione (GSH), vitamin C, vitamin 

E, superoksida dismutase (SOD) dan katalase. 6 

e. Fungsi Vaskular  

Fungsi hepar sebagai hemodinamik, hepar merupakan organ yang penting untuk 

mempertahankan aliran darah, hepar menerima 25% darah dari cardiac output (COP), 

aliran darah hepar yang normal sekitar 1500 cc/menit.26 

Detoksifikasi dilakukan dengan berbagai proses yang dilakukan oleh enzim-enzim 

hepar terhadap zat-zat beracun, baik yang masuk dari luar ataupun yang dihasilkan oleh 

tubuh sendiri. Melalui proses detoksifikasi zat berbahaya akan diubah menjadi zat yang 
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secara fisiologis tidak aktif. Hepar juga menghancurkan dan mengeluarkan bahan toksik 

dalam tubuh. Hepar mempunyai banyak sel pemangsa seperti fagosit yang disebut sel 

kupffer. Sel kupffer terletak diantara sistem vena portal dan sistem sistemik, sel ini 

berfungsi sebagai penapis yang efektif. Apabila darah mengalir melalui hepar, sel 

pemangsa ini akan membersihkan darah dengan memusnahkan bahan toksik, bakteri, 

virus, parasite dan partikel asing lainya. Hepar juga menghasilkan empedu yang juga 

memiliki fungsi untuk menetralkan dan menghancurkan substansi beracun dan 

mengeluarkanya dari aliran darah. 11,18,19 

Hepar merupakan tempat terjadinya biosintesis sebagian protein plasma darah. 

Selain sintesis protein plasma, hepar juga mensintesis berbagai macam enzim yang 

sebagian besar berbentuk protein diantaranya enzim aminotransferase yaitu Aspartat 

aminotransferase (AST) yang disebut SGOT dan Alanin Aminotransferase (ALT) yang 

juga disebut SGPT.19,27 

2.3 Serum Glutamate Oxaloasetat Transaminase dan Serum Glutamate Pyruvate 

Transaminase 

Serum Glutamate Oxaloasetat Transaminase (SGOT) adalah enzim yang terdapat 

pada sitoplasma dan mitokondria. Enzim ini tersebar luas di tubuh. Kadar SGOT paling 

banyak terdeteksi di otot jantung dan hepar. Pada otot rangka, ginjal, mukosa lambung, 

jaringan adiposa, otak, pankreas dan paru-paru dalam konsentrasi sedang, serta pada 

darah dalam konsentrasi rendah.28,29 

Enzim SGOT  berfungsi mengkatalisis perpindahan gugusan amino dari aspartate 

ke 2-oxoglutarat. Aspartat akan berubah menjadi oksaloasetat dan 2-oxoglutamat akan 
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berubah menjadi glutamate. SGOT merupakan enzim yang berperan dalam 

glukoneogenesis. Keberadaan SGOT pada plasma merupakan keadaan yang normal. 

Hal ini disebabkan oleh peningkatan permeabilitas membran sel atau akibat proses 

turnover. Akan tetapi, jika terjadi peningkatan kadar SGOT dalam plasma, hal itu 

disebabkan oleh kerusakan jaringan. Kadar SGOT normal adalah 3-45 U/L.27 SGOT 

dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan otot skelet, otot jantung dan hepar. 

Karena spesifitasnya yang kurang, pemeriksaan SGOT selalu diiringi dengan 

pemeriksaan SGPT.  

Serum Glutamate Pyruvate Transaminase (SGPT) merupakan enzim sitoplasma 

intraselular. Enzim ini secara luas terdistribusi di jaringan tubuh dengan jumlah 

terbanyak terdapat dihepar dan ginjal. SGPT mengkatalisis reaksi perpindahan gugus 

amino dari alanine ke 2-oxoglutarat membentuk piruvat dan glutamate. Seperti SGOT, 

SGPT juga berperan penting dalam proses gluconeogenesis.30,31 SGPT yang berada 

dalam plasma berasal dari proses turnover dari sel. Enzim keluar dari sel akibat 

kematian sel atau perubahan permeabilitas membran sel. Peningkatan kuantitas dari 

enzim ini biasa dijumpai dari kerusakan jaringan (seringkali kerusakan hepar). 

Enzim SGPT berperan dalam mengidentifikasi kerusakan hepar akibat inflamasi 

atau  nekrosis sel hepar. Walaupun didistribusi secara luas, peningkatan kadarnya yang 

signifikan pada plasma jarang terlihat pada penyakit selain penyakit hepar. Nilai normal 

SGPT adalah 0-35 U/L.31,32 Kondisi yang dapat meningkatkan SGPT dibedakan 

menjadi tiga, yaitu:  
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a. Peningkatan SGPT/SGOT > 20 kali normal : hepatitis viral akut, nekrosis hepar 

(toksisitas obat atau kimia).  

b. Peningkatan 3-10 kali normal : infeksi mononuklear, hepatitis kronis aktif, 

sumbatan empedu ekstra hepatik, sindrom Reye, dan infark miokard 

(SGOT>SGPT).  

c. Peningkatan 1-3 kali normal : pankreatitis, perlemakan hepar, sirosis Laennec, 

sirosis biliaris.33  

2.4 Plumbum (Pb) 

2.4.1 Definisi  

Timbal atau yang kita kenal sehari-hari dengan timah hitam dan dalam bahasa 

ilmiahnya dikenal dengan kata Plumbum dan logam ini disimpulkan dengan Pb. Logam 

ini termasuk ke dalam kelompok logam golongan IV A pada tabel periodik unsur kimia. 

Mempunyai nomor atom 82 dengan berat 207,2 adalah suatu logam berat berwarna 

kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327oC dan titik didih 1.620oC. Pada suhu 

500-600oC. Pb menguap dan bercampur dengan oksigen membentuk PbO. Bentuk 

oksidasi yang paling umum adalah timbal (II). 34 

2.4.2 Sumber Pencemaran Plumbum 

Adapun sumber pencemaran dari logam Pb berasal dari sumber alami, aktivitas 

industri dan transportasi : 

a. Sumber Alami 

Kadar Pb yang secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg. 

Pb yang tercampur dengan batu fosfat dan terdapat di dalam batu pasir (sand stone) 
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kadarnya lebih besar yaitu 100 mg/kg. Pb yang terdapat di tanah berkadar sekitar 5–25 

mg/kg dan di air bawah tanah (ground water) berkisar antara 1–60 µg/ liter.35 Menurut 

Mukono (2008), secara alami Pb juga ditemukan di air permukaan analisis air bawah 

tanah menunjukkan kadar Pb sebesar 1–60 µg/liter, sedangkan analisis air permukaan 

terutama pada sungai dan danau menunjukkan angka 1–10 µg/liter. Dipantai California 

(USA) kadar Pb menunjukkan kadar 0,08-0,04 µg/liter. Dalam air laut kadar Pb lebih 

rendah dari dalam air tawar. 36 

Pb dapat ditemukan di udara dengan kadar berkisar antara 0,0001 sampai 0,001 

μg/m3. Tumbuh-tumbuhan termasuk sayur-mayur dan padi-padian juga dapat 

mengandung Pb, penelitian yang dilakukan di USA kadarnya berkisar antara 0,1-1,0 

μg/kg berat kering.35 

b. Sumber dari Industri 

Industri yang berpotensi sebagai sumber pencemaran Pb adalah semua industri 

yang memakai Pb sebagai bahan baku maupun bahan penolong, seperti industri 

pengecoran, pembuatan baterai, kabel, dan industri kimia dalam pembuatan cat, karena 

toksisitasnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan logam pigmen yang lain.35 

 Industri pengecoran maupun pemurnian. Industri ini menghasilkan konsentrat 

(primary lead), maupun secondary lead yang berasal dari potongan logam 

(scrap). 
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 Industri baterai banyak menggunakan logam Pb terutama lead antimony 

alloy dan lead oxides sebagai bahan dasarnya. 

 Industri bahan bakar. Pb berupa tetra ethyl lead  (TEL) dan tetra methyl 

lead  (TML) banyak dipakai sebagai knock pada bahan bakar sehingga baik 

industri maupun bahan bakar yang dihasilkan merupakan sumber pencemar Pb. 

 Industri kabel memerlukan timbal untuk melapisi kabel. Saat ini pemakaian 

timbal di industri kabel mulai berkurang, walaupun masih digunakan campuran 

logam Cd, Fe, Cr, Au, dan arsenik yang juga membahayakan untuk kehidupan 

makhluk hidup. 

 Industri kimia yang menggunakan bahan pewarna. Pada industri ini seringkali 

menggunakan Pb karena toksisitasnya relatif lebih rendah jika dibandingkan 

dengan logam pigmen yang lain. Sebagai pewarna merah pada cat biasanya 

dipakai red lead, sedangkan untuk warna kuning dipakai lead chromate. 

c. Sumber dari Transportasi 

Pb berupa TEL dan TML banyak dipakai sebagai anti knock pada bahan bakar. Pb 

sebagai salah satu zat yang dicampurkan ke dalam bahan bakar yaitu (C₂H₅)₄Pb atau 

TEL. Pb yang bercampur dengan bahan bakar tersebut akan bercampur dengan oli dan 

melalui proses di dalam mesin maka logam berat Pb akan keluar dari knalpot bersama 

dengan gas buang lainnya.35,37 
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2.5 Mekanisme Keracunan Pb 

Plumbum masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan dan saluran 

pencernaan, selain itu juga diabsorbsi melalui kulit dalam jumlah kecil sehingga jarang 

menimbulkan manifestasi. Absorbsi Pb melalui saluran pernapasan dipengaruhi oleh 

tiga proses yaitu deposisi, pembersihan mukosiliar, dan pembersihan alveolar. Deposisi 

terjadi di nasofaring, saluran trakeobronkhial, dan alveolus. Deposisi tergantung pada 

ukuran partikel Pb, jika partikel besar maka akan dideposisi pada saluran nafas bagian 

atas. Pembersihan mukosiliar membawa partikel Pb dari saluran pernapasan bagian atas 

ke nasofaring kemudian di telan. Rata-rata 10 – 30% Pb yang terinhalasi diabsorbsi 

melalui paru-paru, dan sekitar 5-10% dari yang tertelan diabsorbsi melalui saluran 

cerna. Fungsi pembersihan alveolar adalah membawa partikel oleh mukosiliar, 

menembus lapisan jaringan paru kemudian menuju kelenjar limfe dan aliran darah. 

Sebanyak 30-40% Pb yang di absorbsi melalui saluran pernapasan akan masuk ke aliran 

darah.38 

Pb dalam darah diikat oleh eritrosit dan sebagian plasma dalam bentuk yang 

dapat berdifusi ke jaringan lunak (sumsum tulang, sistem saraf, ginjal, hati) dan ke 

jaringan keras (tulang, kuku, rambut, gigi). Pb yang ada dijaringan lunak bersifat toksik. 

Waktu paruh Pb didalam darah kurang lebih 25 hari, pada jaringan lunak 40 hari 

sedangkan pada tulang 25 tahun.38 Afinitas Pb yang berlebih pada sel darah merah dapat 

mengganggu stabilisasi sel, sehingga meningkatkan terjadinya hemolisis sel darah 

merah. Pb juga berikatan dengan komplek sulfhidril seperti glutathione reduktase (GR), 

glutathione peroxidase (GPx) dan glutathione-S-transferase (GST) yang berfungsi 
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sebagai antioksidan yang diproduksi melalui konjugasi glutathione di hepar.9 Kelompok 

sulfihidril lain yaitu delta-aminolevulinat acid dehydrogenase (ALAD) dihambat oleh 

Pb sehingga terjadi penurunan heme dan peningkatan kadar delta-aminolevulinat acid 

(ALA) yang merangsang pembentukan ROS. ROS dapat mengakibatkan peroksidasi 

lipid, protein oksidasi dan kerusakan DNA, manifestasi selanjutnya yaitu kerusakan sel 

hingga kematian sel.7 

  Gambar 2. Mekanisme kerusakan sel oleh Pb ( Gurer, 2000)7 
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2.6 Efek Timbal pada Hepar 

Hepar menjadi salah satu organ utama yang terlibat dalam penyimpanan, 

biotransformasi dan detoksifikasi zat beracun, memiliki relevansi pada keracunan Pb. 

Keracunan Pb menyebabkan kerusakan hepar dan mengganggu proses biokimia normal. 

Kadar Pb yang tinggi dalam darah akan mengalami detoksifikasi di hepar melalui vena 

porta, sehingga merupakan organ pertama yang analisis histologisnya dapat digunakan 

untuk memeriksa perubahan morfologi yang mencerminkan kemungkinan efek timbal 

pada sel somatik. Mekanisme cedera hepar akibat Pb meliputi peningkatan produksi 

spesies oksigen reaktif (ROS) seperti radikal superoksida, hidrogen peroksida, radikal 

hidroksil, peroksidase lipid dan stres oksidatif yang diinduksi yang mengakibatkan 

kerusakan DNA, selanjutnya bermanifestasi pada kerusakan sel-sel dihepar.10 ROS juga 

dapat menyerang biomolekuler seperti asam nukleat, protein dan asam amino sehingga 

mengganggu metabolisme. Sel hepar yang mengalami kerusakan akan menghasilkan 

enzim hepar yaitu SGPT dan SGOT sehingga terjadi peningkatan kadar enzim hepar 

dalam darah. 39  

2.7 Daun Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus) 

Orthosiphon aristatus ls (Bl.) Miq. adalah tanaman yang termasuk ke dalam famili 

Lamiaceae. Tanaman ini merupakan tanaman yang digunakan sebagai obat terkenal di 

Asia Tenggara yang umumnya berasal dari Pulau Jawa dan dikenal dengan nama kumis 

kucing. Selain itu dinegara lain tanaman ini juga memiliki nama lain yaitu java tea. 

Masyarakat di beberapa Negara Asia Tenggara mengkonsumsi Orthosiphon aristatus 
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dalam bentuk jamu tradisional yang berfungsi sebagai pengobatan terhadap penyakit 

ginjal, gout, hipertensi dan diabetes mellitus.40  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Orthosiphon aristatus (Manaf, 2013)41 

Klasifikasi kumis kucing adalah sebagai berikut : 

Divisi              : Spermatophyta 

Sub divisi        : Angiospermae 

Kelas               : Dicotyledonae 

Keluarga         :  Lamiaceae      

Genus              : Orthosiphon    

Spesies            : Orthosiphon aristatus 

Tanaman Orthosiphon aristatus ini memiliki tinggi dua meter dengan daun yang 

berbentuk bulat telur lonjong ataupun belah ketupat. Orthosiphon aristatus memiliki 

bunga berbentuk tandan yang keluar diujung cabang dengan mahkota berwarna putih 

atau ungu pucat yang memiliki panjang 13-27 mm. Pada bagian atas mahkota ditutupi 

bagian yang menyerupai rambut pendek seperti kumis kucing berwarna putih atau ungu. 

Tanaman ini memiliki buah berwarna coklat gelap dengan panjang 1,75-2 mm dan biji 
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berbentuk bulat panjang dengan warna putih kehitaman yang akan menjadi coklat 

kehitaman ketika matang.42  

Daun Orthosiphon aristatus memiliki kandungan mineral hingga 12 % yang 

komponen utamanya adalah kalium. Selain itu, daun Orthosiphon aristatus juga 

mengandung flavonoid lipofil (sinensetin dan isosinensetin), glikosida orthosiphon, 

asam rosmarinat, asam kafeat, fitosterol, salvigenin, eupatorin, tanin, minyak atsiri 

(pimaran, sisopimaran diterpen staminol A), dan skutelarein tetrametil eter. Senyawa 

orthosifol A-E merupakan senyawa lain yang saat ini telah berhasil diisolasi dari 

Orthosiphon aristatus.43 Ekstrak daun kumis kucing mengandung fenol, flavonoid, 

asam rosmarinik dan eupatorin dengan aktivitas antioksidan yang tinggi.14 Ekstrak 

etanol (50%) dan methanol menunjukkan tinggi protein dan glikosaponin sehingga 

ekstrak daun kumis kucing dapat bermanfaat sebagai anti inflamasi, antioksidan, 

antibakterial, dan antiangiogenesis.44 

 Orthosiphon aristatus telah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan yang 

sifatnya membasmi radikal bebas, serta menunjukkan peningkatan aktivitas enzim 

antioksidan seperti katalase (CAT) dan superoksida dismutase (SOD). Hepatoprotektif 

dari ekstrak bisa menetralisir senyawa beracun yang diproduksi akibat keracunan obat-

obatan dalam dosis tinggi yang bisa menyebabkan sirosis pada hepar.45  

2.8 Hubungan Ektrak daun kumis kucing terhadap Fungsi Hepar akibat Pb 

Senyawa timbal yang masuk melalui makanan dan minuman akan dimetabolisme 

didalam tubuh. Timbal akan masuk terlebih dahulu dalam sistem pencernaan dan 

terakumulasi di dalam darah. Selanjutnya melalui peredaran darah timbal akan masuk 
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ke dalam hepar dan lama kelamaan akan terakumulasi dan mengakibatkan kerusakan 

hepar dengan menginduksi pembentukan radikal bebas dan menurunkan kemampuan 

sistem antioksidan tubuh sehingga dengan sendirinya akan terjadi stress oksidatif.7 

Radikal bebas mencapai kestabilan dengan mengikat elektron bebas lainnya, salah 

satunya oksigen (sifat akseptor elektron) dan membentuk Reactive Oxygen Species 

(ROS).3,46 ROS akan dengan merusak lemak peroksida dari membran lipid, membran 

sel dari phospolipid, dan lipoprotein dengan menyebar pada reaksi berantai. 

Pembentukan peroksidasi lipid dan degradasi phospholipid menyebabkan membran 

kehilangan integritas dan terjadi kerusakan sel organ.47 ROS dapat menyerang 

biomolekuler seperti asam nukleat, protein dan asam amino sehingga menggangu 

metabolisme. Kerusakan pada sel khususnya hepar secara signifikan merespon 

peningkatan produksi kadar SGPT dan SGOT  dalam darah.27 

Orthosiphon aristatus mengandung senyawa flavonoid yang merupakan 

antioksidan. Dikenal ada tiga kelompok antioksidan, yaitu antioksidan enzimatik, 

antioksidan pemutus rantai dan antioksidan logam transisi terikat protein. Yang 

termasuk antioksidan enzimatik adalah superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), 

gluthathion peroksidase (GPx), gluthathion reduktase (GR) dan seruloplasmin.45 

Mekanisme kerja antioksidan enzimatik adalah mengkatalisir pemusnahan radikal bebas 

dalam sel. Antioksidan pemutus rantai adalah molekul kecil yang dapat menerima atau 

memberi elektron dari atau ke radikal bebas, sehingga membentuk senyawa baru 

stabil.48  
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Flavonoid memiliki kemampuan untuk mencegah radikal bebas dan dapat juga 

menstabilkan ROS yang dapat berikatan dengan radikal bebas penyebab penyakit 

degeneratif dengan cara menonaktifkan radikal bebas. Flavanoid (antioksidan) akan 

berikatan dengan elektron-elektron bebas dari ROS sehingga menetralkan Oksigen 

Spesies ke bentuk yang stabil  sehingga menurunkan jumlah radikal bebas.48 Sel hepar 

yang mengalami penurunan kerusakan akibat ROS mampu menurunkan jumlah kadar 

SGPT dan SGOT dalam darah. 

2.9 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Teori 
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2.10 Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Konsep 

2.11 Hipotesis 

2.11.1 Hipotesis Mayor 

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun kumis kucing terhadap fungsi 

hepar pada tikus wistar yang diinduksi Plumbub Asetat. 

2.11.2 Hipotesis Minor 

 Terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun kumis kucing terhadap kadar 

SGPT pada tikus wistar diinduksi Pb asetat 

 Terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun kumis kucing terhadap kadar 

SGOT pada tikus wistar diinduksi Pb asetat 

 Terdapat perbedaan kadar SGPT dan SGOT tikus wistar antar kelompok 

kontrol negatif, kontrol positif dan kelompok perlakuan (50 mg/kgBB, 100 

mg/kgBB dan 200 mg/kgBB) 
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