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1.1. Latar Belakang

Hepatitis adalah suatu reaksi peradangan yang terjadi pada hati. Hepatitis

ini disebabkan antara lain oleh zat toksik, virus, bakteri dan parasit. Virus yang

menyebabkan hepatitis adalal1 vims hepatitis A, B, C, 0, E dan bal1kan telal1

dilaporkan adanya vims hepatitis F dan G. Indonesia termasuk daerah endemis

sedang sampai tinggi untuk hepatitis, terutama hepatitis-B, sehingga angka

kematian yang diakibatkan kanker hati cukup tinggi.

Prevalensi di selumh dunia ada lebih kurang 300 juta pengidap hepatitis

B, kebanyakan di Asia, yaitu mencapai 220 juta (78%). Prevalensi hepatitis di

Indonesia saat ini mencapai 39,8%-68,3% untuk hepatitis A, sedangkan untuk

hepatitis C adalah 15,5%-46,4% dan untuk hepatitis B mencapai 6,40/0-25,9%

(Hudjono,2003).

Tingkat penularan di Indonesia terkategori tinggi, walau penularannya

lokal, dapat berkembang cepat. Bahaya dari hepatitis ini dapat menyebabkan

hepatitis kronik bahkan dapat terjadi kematian. Penyebab kematian utama dari

hepatitis B adalah pecahnya varises esofagus, sirosis hati dan karsinoma sel hati.

Obat-obat yang digunakan saat ini seperti Interferon, Analog nukleosida,

dan lain-lain mempunyai keterbatasan dalam keberhasilan dan mempunyai efek

samping, sedangkan yang menjadi kendala penting adalah harga yang masih

mahal. Hal ini menyebabkan. para ahli mencari altematif lain seperti tumbuhan

obat. Herba Jombang ( Taraxacum officinale Weber et Wiggers ) telah diteliti

dapat mengatasi peny~it hepatitis.

Oleh karena itu Penulis melakukan studi tentang Herba Jombang sebagai

obat altematif penyakit hepatitis yang selain harganya relatif lebih murah

dibanding obat-obat dipasaran, juga sedikit memiliki efek samping.
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1.2. Identifikasi Masalah

Bagaimana Herba Jombang sebagai obat altematif dapat mengatasi

penyakit hepatitis, yang merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang perlu

mendapat perhatian dan ditangani secara baik?

1.3. Maksud danTujuan

Tujuan studi pustaka ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyakit

hepatitis yang merupakan masalah kesehatan yang serius, dapat diatasi dengan

Herba Jombang sebagai obat altematif.

1.4. Kegunaan

Dengan adanya studi ini diharapkan dapat memperkenalkan kepada

masyarakat, manfaat dari herba jombang sebagai Tumbuhan Obat Asli Indonesia

untuk mengatasi hepatitis virus.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai adalah Studi Pustaka.

1.6. Lokasi dan Waktu

Karya tulis ini dibuat selama bulan Maret-Desember 2003 di IingkungaI1

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha
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