
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai 

kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat 

dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan 

dengan jaringan telekomunikasi kabel. Indikasi paparan kronik radiasi 

elektromagnetik dapat menganggu kesehatan seperti penyakit hepar, kanker, 

kelahiran abnormal, dan keguguran. Orang-orang pada umumnya 

mempunyai kebiasaan meletakkan handphone di saku celana dalam 

kehidupan sehari-harinya. Kebiasaan ini akan berdampak negatif pada 

kesehatan beberapa sistem organ seperti hepar, pankreas, dan testis (BPS 

,2014; La Vignera et al., 2012; Meo et al., 2010). 

 

Saat ini menurut Meo et al. (2010) penggunaan telepon seluler atau biasa 

disebut  handphone oleh orang dewasa dan juga anak-anak telah menjadi 

berlebihan. Jumlah penggunaan handphone terus meningkat dan total 
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penggunaan di seluruh dunia mencapai 4,8 miliar yang berarti bahwa dua 

pertiga dari penduduk dunia menggunakan teknologi ini. Handphone sendiri 

merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat memancarkan suatu 

radiasi gelombang mikro atau microwave yang akan terpancar saat 

handphone sedang melakukan panggilan maupun menerima panggilan 

(Fitriani et al., 2013). 

 

Salah satu organ yang mendapatkan dampak dari radiasi handphone adalah 

hepar. Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2002 

diperkirakan 783.000 pasien di dunia meninggal akibat sirosis hepar. Di 

Inggris terjadi peningkatan jumlah kematian yang disebabkan penyakit 

hepar sebesar 25%, walaupun jumlah kematian oleh kanker, penyakit 

kardiovaskuler dan pernapasan lebih banyak. Kematian oleh penyakit hepar 

yang terjadi pada golongan dibawah 70 tahun memiliki persentase yang 

tinggi yaitu 90% dari jumlah kematian (NHS National End of Life Care 

Programme, 2012; Widjaja & Karjadi, 2011). 

 

Pada penelitian Meo et al. (2010) setelah pemberian paparan gelombang 

elektromagnetik selama 30 menit yang dilakukan setiap hari dalam kurun 

waktu 3 bulan didapatkan perubahan morfologi dari hepatosit berupa 

gambaran inflamasi. Penelitian Li et al. (2015) menunjukkan tikus yang 

diberi paparan gelombang elektromagnetik selama 10 minggu 

memperlihatkan peningkatan alanine aminotransferase (ALT) dan 

aspartate aminotransferase (AST) pada serum hepar dan lien serta 
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peningkatan hasil Malondialdehyde (MDA). Aktivasi dari Glutathione 

peroksidase (GSH-Px) dan Superoksida dismutase (SOD) dalam serum 

hepar dan lien menurun yang menggambarkan adanya stres oksidatif di 

organ hepar. 

 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu komoditas buah 

yang menjadi salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia untuk 

meningkatkan devisa Negara. Xanthone dan antosianin  merupakan zat aktif 

antioksidan yang terdapat pada kulit buah manggis. Antioksidan adalah zat 

penghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan asam lemak tak jenuh, membran dinding sel, pembuluh darah, 

basa DNA, dan jaringan lipid sehingga menimbulkan penyakit. Antioksidan 

dapat menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas atau 

menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan sel dan juga merusak biomolekul, seperti DNA, protein, dan 

lipoprotein di dalam tubuh yang akhirnya dapat memicu terjadinya penyakit 

dan penyakit degeneratif. Zat ini dapat digunakan sebagai antiinflamasi, 

antihistamin, antibakteri, antijamur dan pengobatan penyakit jantung. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis menunjukkan 

aktivitas antioksidan yang kuat dengan hasil skrining didapatkan 8-

hidroksikudraxanton, α -mangostin, γ -mangostin dan smeathxanton A (Sie, 

2013; Pasaribu et al., 2012; Hadriyono & Kukuh, 2011). 
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Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti apakah terdapat terdapat 

pengaruh ekstrak etanol kulit buah manggis terhadap perubahan gambaran 

histologi hepar pada tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley 

yang diberi paparan gelombang elektromagnetik handphone (Kesenja, 2005; 

Larasaty, 2013). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh paparan gelombang elektromagnetik terhadap 

histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague 

dawley?. 

b. Apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak etanol kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus 

putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley yang diberi paparan 

gelombang elektromagnetik handphone. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran histopatologi hepar tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Sprague dawley  yang diberi paparan gelombang 

elektromagnetik handphone. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) terhadap histopatologi hepar tikus putih 
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(Rattus norvegicus) galur Sprague dawley  yang diberi paparan 

gelombang elektromagnetik handphone. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai efek ekstrak kulit manggis terhadap kerusakan hepar. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah 

dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan peneliti. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bahaya 

gelombang elektromagnetik yang berasal dari handphone dan efek kulit 

manggis yang berkhasiat sebagai antioksidan yang dapat mengatasi 

kerusakan hepar akibat paparan gelombang elektromagnetik dari 

penggunaan handphone.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan bahan acuan untuk dilakukan penelitian serupa berkaitan 

dengan bahaya gelombang elektromagnetik maupun efek kulit manggis  

dan mencari khasiat senyawa lainnya yang terdapat dalam kulit manggis 

sehingga dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


