
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Parasetamol atau asetaminofen atau N-asetil-p-aminofenol merupakan 

obat antipiretik dan analgesik yang sering digunakan sebagai obat manusia. 

Parasetamol menggantikan penggunaan salisilat sebagai antipiretik dan analgesik 

(Goodman dan Gilman, 2007). Parasetamol merupakan metabolit fenasetin 

dengan efek antipiretik yang sama dan relatif lebih aman digunakan (Volker, et 

al., 1979; Idris, et al., 2013) 

Telah lama parasetamol dicoba pada ayam, baik broiler maupun layer, 

babi dan anjing. Parasetamol telah dimanfaatkan untuk antipiretik pada ayam dan 

juga sebagai pemacu pertumbuhan ayam (Dikstein, 1965). Disamping sebagai 

antipiretik (penurun suhu tubuh) pada saat infeksi gumboro atau pasca vaksinasi, 

parasetamol dapat memberikan rasa lebih nyaman, mengurangi angka kematian 

menjelang panen dan saat panen, serta membantu kondisi tubuh ayam saat 

mengalami cekaman suhu yang panas. Parasetamol juga digunakan pada ayam 

dengan tujuan sebagai pemacu pertumbuhan berat ayam. Sedangkan untuk 

memacu pertumbuhan berat ayam, parasetamol bekerja dengan cara menekan 

thalamus dan hypothalamus yang menyebabkan pelepasan hormon pertumbuhan 

STH (Dikstein, et al., 1966) 

Parasetamol dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin yang 

sebagian besar dalam bentuk konjugat glukoronid dan sulfat, sedangkan kurang 



dari 5% diekskresikan tetap dalam bentuk parasetamol (Katzung, 1997). Hasil 

metabolit tersebut yaitu N-acetyl-p-benzo-quinone imine (NAPQI) yang inaktiv 

akan tetapi masih bersifat toksik, dimana nantinya akan diinaktivasi lebih lanjut 

oleh glutation. Pada keadaan normal, hasil metabolit dalam jumlah sedikit akan 

diikat oleh glutation yang kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi suatu 

asam merkapturat dan sistein lalu diekskresi melalui urin. Akan tetapi apabila 

parasetamol dikonsumsi secara berlebihan, glutation tubuh tidak akan cukup 

untuk menginaktivasi racun dari NAPQI. Metabolit ini kemudian akan secara 

bebas bereaksi dengan enzim-enzim penting dari hepar, sehingga hal ini akan 

merusak hepatosit. Hal ini akan memacu terjadinya kerusakan hepar yang parah 

bahkan kematian karena kegagalan kerja hati (Nassar, 2009). 

Hati terletak pada rongga abdomen (Ressang, 1984) yang terdiri dari sel 

hati (hepatosit) yang merupakan sel poligonal yang besar (Dellman dan Brown, 

1992). Salah satu fungsi hati yaitu sebagai detoksikasi (Candra, 2013). 

Detoksikasi merupakan proses dimana hati mengubah suatu bahan kimia atau  

toksin/racun yang berbahaya menjadi tidak berbahaya didalam tubuh. 

Kemampuan hati dalam mendetoksifikasi terbatas sehingga dapat menimbulkan 

kerusakan pada organ hati itu sendiri. Hepatotoksin adalah salah satu penyebab 

kerusakan hati. Hepatotoksin merupakan senyawa kimia yang memiliki efek 

toksik pada sel hati. Pada dasarnya semua obat bersifat toksik apabila diberikan 

tidak sesuai dengan dosis anjuran (Imono, 2001). Termasuk juga dengan obat 

parasetamol. Dengan dosis berlebihan atau pemakaian dalam jangka waktu yang 



lama senyawa tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada hati (Huang,  et al., 

1992; James, et al. 2003; McGill, et al., 2012).  

Kelainan fungsi hati akan memberikan manifestasi klinis yang dapat 

diperiksa dengan diukur indeks fungsionalnya (Bijanti, 2010). Penilaian fungsi 

hati dapat dilakukan dengan cara memeriksa aktivitas enzim amino transferase 

yang terdapat dalam darah, baik Aspartate aminotransferase (AST) maupun 

Alanine aminotransferase (ALT). Pada kasus hepatotoksisitas karena obat yang 

diukur sebagai parameter yaitu enzim AST dan ALT akan tetapi enzim AST lebih 

dominan sebagai parameter kerusakan mitokondria hepar (Navvaro, 2006). 

Aspartate Aminotransferase (AST) dan Alanine Aminotransferase (ALT) 

merupakan enzim yang berperan penting dalam metabolisme asam amino. Enzim 

AST sering dikaitkan dengan kinerja organ hati, jantung, otot rangka, dan otak 

sedangkan ALT hanya dikaitkan dengan kinerja organ hati saja. Enzim AST dan 

ALT termasuk enzim transaminase, enzim yang mengkatalis pemindahan gugus 

amino dari asam alfa amino ke asam alfa keto. Konsentrasi enzim meningkat 

apabila ada gangguan permiabilitas membran sel hati yang menyebabkan 

komponen sitoplasma masuk kedalam peredaran darah. Hal itulah yang dapat 

menyebabkan peningkatan enzim AST dan ALT yang diproduksi oleh hepar 

(Boyer, 2002). Peningkatan aktivitas enzim dalam darah disebabkan oleh 

kerusakan sel-sel hepar yang terlepas akibat terpapar oleh zat yang bersifat toksik 

dalam jangka waktu lama. Pengukuran aktivitas enzim AST dan ALT dalam 

serum dilakukan dengan pertimbangan bahwa peningkatan enzim-enzim tersebut 

merupakan indikasi yang kuat dan peka terhadap kelainan sel-sel hati. Apabila 



terjadi kelainan pada fungsi hati, maka akan memberikan manifestasi klinis yang 

dapat diperiksa dengan mengukur indeks aktifitas fungsioanal (Bahar, 1975). 

Apakah pemberian parasetamol pada ayam pedaging dapat meningkatkan 

AST dan ALT. Menurut Raghavendran (2004) pada mencit, tikus dan manusia 

penggunaan parasetamol dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan 

(nekrosis) sentrilobularis hati. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

pemberian parasetamol berbagai dosis yang dicampurkan ke dalam pakan untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap aktivitas AST dan ALT pada ayam pedaging. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, dapat dibuat rumusan masalah 

apakah pemberian parasetamol dalam berbagai dosisi yang dicampur dalam pakan 

dapat meningkatkan aktivitas AST dan ALT pada ayam pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah parasetamol dapat 

meningkatkan aktivitas AST dan ALT pada ayam pedaging. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai pengaruh pemberian parasetamol terhadap aktivitas AST dan ALT pada 

ayam pedaging. 

1.5 Kerangka Konsep 

Parasetamol merupakan obat antipiretik dan analgesik yang digunakan 

pada manusia dan hewan. Pada ayam, telah lama parasetamol selain berfungsi 

sebagai antipiretik juga berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan berat badan yang 



diberikan setiap hari pada pakan (Dikstein, 1965). Parasetamol bersifat toksik 

apabila dikonsumsi dosis tinggi dan dalam jangka waktu lama. Hal inilah yang 

diduga meningkatkan aktivitas enzim AST dan ALT maka untuk menentuan 

kesehatan hewan dapat di lihat dengan melakukan pemeriksaan aktivitas AST dan 

ALT. Disamping itu, aktivitas AST dan ALT dipengaruhi oleh umur ayam, jenis 

kelamin ayam, jenis pakan ayam, status kesehatan awal ayam, suhu kandang 

ayam, dan kelembapan kandang ayam (Hartlova, 2002; Petrovic, et al., 2010) 

1.6 Hipotesis 

Pemberian parasetamol dengan berbagai dosis dapat meningkatkan 

aktifitas AST dan ALT pada ayam pedaging. 

 


