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1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman banyak memberikan efek yang positif namun juga

memberikan dampak negatif, antara lain pada organ hati. Seperti yang kita

ketahui hati adalah salah satu organ tubuh yang paling penting. Organ ini

memerangi racun dalam tubuh termasuk zat yang bersifat hepatotoksik, organ

ini juga menyaring produk-produk yang tidak berguna lagi dari darah, dan

berguna juga dalam menjaga keseimbangan zat-zat kimia dalam proses

metabolisme di hati. Obat-obatan banyak yang bersifat hepatotoksik, antara

lain obat analgetika (aspirin, acetaminophen, probenecid), antibiotika

(tetrasiklin, eritromisin, penisilin, novoboisin), diuretika, antihipertensi

(metildopa, klorotiazol), transqui/lizer/psikotropika (largaktil), anastesi

(halotan, karbontetraklorida, kloroform), antidiabetes (diabenese) dan

antitiroid (tiourasil, karbimazol) (ChairuI.1997). Kerusakan hati bila tidak

dilakukan penanganan yang lebih lanjut akan menyebabkan gangguan fungsi

hati dan dapat pula menyebabkan kematian bila gangguan fungsi hati tersebut

terus berlanjut.

Oleh karena itu para ahli perlu mencari obat yang mempunyai efek

antihepatotoksik yang antara lain tanaman tradisional yang selain harganya

lebih murah juga lebih mudah didapat.

Meniran di beberapa negara seperti India, Amerika, Cina, Peru, Malaysia,

Brazil, Afrika, dan Bahama telah dikenal sebagai salah satu tanaman yang

berefek sebagai antihepatotoksik (Raintree, 2004). Di Indonesia tanaman

tersebut belum banyak digunakan sebagai obat antihepatotoksik. Oleh karena

itu penulis ingin mengumpulkan data mengenai efektivitas meniran sebagai

antihepatotoksik sehingga tanaman ini dapat digunakan oleh masyarakat

banyak sebagai salah satu altematif pengobatan hepatotoksik.
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1.2 Identifikasi Masalah

Apakah Meniran berkhasiat sebagai obat antihepatotoksik dan bagaimana

mekanisme kerja Meniran sebagai antihepatotoksik pada kerusakan hati yang

disebabkan oleh zat-zat toksik.

1.3 Mak5ud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah meniran dapat

dijadikan sebagai salah satu aIternatif pengobatan antihepatotoksik . Tujuan

penelitan ini agar masyarakat dapat menggunakan meniran sebagai salah satu

obat antihepatotoksik.

1.4. Manfaat Karya Tulis IImiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan altematif pada

masyarakat untuk menggunakan memran sebagai salah satu obat

antihepatotoksik
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