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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Minuman Beralkohol  

1. Pengertian Minuman Beralkohol  

Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 71/MInd/PER/7/2012 tentang 

pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol mendefinisikan 

minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol 

(C2H5OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Definisi ini 

terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%. 

Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui 

fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik. Jika 

menggunakan bahan baku pati/karbohidrat, seperti beras, ketan, tape, singkong 

maka pati diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh amylase untuk kemudian 

diubah menjadi etanol (Hardiyani, 2014 dalam Rinanda, 2016). 

2. Penggolongan Minuman  Beralkohol  

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol 

adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang 

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol yang 

berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokan dalam golongan 

sebagai berikut (Irmayanti, 2013):  

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), Jenis 
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minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. 

Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan 

kadar alkohol 4% (Ilyas, 2013). Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 

1 – 5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang 

baik bagi tubuh. 

b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 

20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini 

adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup 

tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah 

banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman 

beralkohol.  

c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 

dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam 

golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.  

3. Metabolisme alkohol  

Menurut Zakhari (2006) dalam Rinanda (2016) alkohol yang masuk ke dalam 

tubuh akan mengalami serangkaian proses biokimia. Metabolisme alkohol 

melibatkan 3 jalur, yaitu :  

a. Jalur Dehidrogenase (ADH)  

Jalur alkohol dehidrogenase (ADH) yang terletak pada sitosol atau bagian cair 

dari sel. Keadaan fisiologik, ADH memetabolisir alkohol yang berasal dari 

fermentasi dalam saluran cerna untuk proses dehidrogenase steroid dan omega 
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oksidasi asam lemak. ADH memecah alkohol menjadi hydrogen dan asetaldehida, 

yang selanjutnya akan diuraikan menjadi asetat. 

b. Jalur Microsomal Ethanol Oxidizing System (MEOS)  

Jalur Microsomal Ethanol Oxidizing System (MEOS) yang terletak dalam 

retikulum endoplasma. Dengan pertolongan tiga komponen mikrosom yaitu 

sitokrom P-450, reduktase dan lesitin alkohol diuraikan menjadi asetaldehida.  

c. Jalur enzim katalase yang terdapat dalam peroksisom   

Hidrogen yang dihasilkan dari metabolisme alkohol dapat mengubah keadaan 

redoks pada pemakaian alkohol yang lama dapat mengecil. Perubahan ini dapat 

menimbulkan perubahan metabolisme lemak dan karbohidrat dan dapat 

menyebabkan bertambahnya jaringan kolagen serta dalam keadaan tertentu dapat 

menghambat sintesa protein. Perubahan redoks menimbulkan perubahan dari 

piruvat ke laktat yang menyebabkan terjadinya hiperlaktasidemia. Bila 

sebelumnya sudah terdapat kadar laktat yang tinggi karena sebab lain bisa terjadi 

hiperurisemia.   

4. Kandungan yang berbahaya dalam alkohol dan dampaknya 

mengonsumsi alkohol.  

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah 

diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai 

usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus 

halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat 

beredar dalam darah. Anggur, bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman 

dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%. Mengkonsumsi minuman 

beralkohol berarti mengkonsumsi antara 10-12 gram etanol. Mengkonsumsi 
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alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi 

toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu 

refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif  oleh alkohol, 

Tolerans farmakokinetik yaitu produksi dehidrogenese alcohol dan mikrosom 

system reticulum endoplasmik meningkat. Tolerans seluler yaitu adaptasi sistem 

neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol (Soetjiningsih, 2010).   

5. Dampak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol  

a. Dampak Jangka Pendek 

Menurut Sallika (2010) dalam Rinanda (2016) efek kenikmatan sesaat setelah 

mengkonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan mengalami serangkaian 

perubahan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan 

menyebar melewati organ-organ tubuh melalui aliran darah dan sisanya masuk ke 

saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, sampai ke usus untuk 

dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Jantung akan memompa darah 

yang bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh, sampai ke otak. Proses akhir, 

hati akan membakar atau menghancurkan alkohol dibantu dengan enzim khusus 

untuk dikeluarkan melalui air seni atau keringat. Mengkonsumsi minuman 

beralkohol yang berlebihan kemungkinan akan menimbulkan efek pada tubuh 

seperti muntah, kehilangan kesadaran dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar, 

serta pingsan. Efek alkohol bagi tubuh tidak hanya terjadi dalam jangka pendek. 

b. Dampak Jangka Panjang  

Mengkonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan 

kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan 

hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan 
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reproduksi dan menimbulkan karsinogen (sallika, 2010 dalam Rinanda, 2016).  

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti 

kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba 

dan menggangu orang sekitar (Sumarlin, 2012).  

Peminum alkohol berat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati 

dimana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (fatty liver) yang dapat 

berkembang menjadi sirosis hati. Pada pankreas bisa terjadi penkreatitis dan 

terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat menimbulkan penyakit 

kencing manis. Risiko kanker esophagus, lambung, usus besar, dan paru-paru. 

Pada jantung bisa menyebabkan penyakit infark jantung dan thrombosis. 

Peminum alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi 

dibandingkan non peminum dan juga akan lebih berisiko mengalami stroke dan 

serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten, kesulitan tidur, 

kerusakan otak, dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit 

dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami 

berbagai gangguan syaraf mulai dari demensia, bingung, kesulitan berjalan dan 

kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan 

defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang 

esensial bagi berfungsinya sistem syaraf (Sarwono, 2011). 

 

B. Pengonsumsi Minuman Beralkohol 

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, 

penyalahguna dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang 

mengonsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 14 teguk dari takaran minum 
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setiap minggu atau 4 kali tiap bulannya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman 

beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental walaupun 

pengguna menyadari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun 

beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi social yang merugikan 

disebabkan oleh alkohol.  Ketergantungan yaitu kelompok prilaku, kognitif, dan 

fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang – ulang 

mengonsumsi minuman beralkohol seperti adanya keinginan yang kuat untuk 

mengonsumsi minuman beralkohol, tidak dapat mengontrol untuk mengonsumsi 

minuman beralkohol meskipun mengerti tentang konsekuensi bahayanya 

(Wardah, 2013).  

Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan mengalami 

gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah 

penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang 

terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya adalah gemetar, 

mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala dan sulit tidur (World Health 

Organization, 2014).  

Peminum alkohol secara sederhana dibagi menjadi tiga kelompok antara lain : 

(Aritonang, 2012) : 

1. Peminum ringan : 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum 1 botol bir atau 

kurang per hari. 

2. Peminum sedang : 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir 

per hari. 

3. Peminum berat : > 28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir 

sehari. 
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C. Hati 

1. Anatomi  

Hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan homeostasis 

tubuh yang meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan dan 

imunologi. Sudut pandang anatomi dan fisiologi, hati adalah organ terbesar di 

dalam tubuh manusia, dengan berat ±1,5 kilogram atau kurang lebih 25 % berat 

badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas rongga 

cavitas abdomen dan tepat dibawah diafragma (Panjaitan, 2010). 

 

Gambar 1. Letak dan Bagian Organ Hati (Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi, 2016). 

 

2. Fungsi Hati 

Hati memiliki banyak fungsi untuk mempertahankan hidup, fungsi hati yaitu 

Metabolisme karbohidrat, protein, lemak serta pembentukan dan ekskresi empedu. 

Fungsi utama hati adalah pembentukan dan ekskresi empedu. Hati 

mengekskresikan empedu sebanyak 1 liter per hari ke dalam usus halus. Unsur 

utama empedu adalah air (97%), elektrolit, garam empedu. Walaupun bilirubin 

(pigmen empedu) merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak 
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mempunyai peran aktif, tapi penting sebagai indicator penyakit hati dan saluran 

empedu, karena bilirubin dapat memberi warna pada jaringan dan cairan yang 

berhubungan dengannya (Sudoyo, 2009). 

Fungsi yang berhubungan dengan detoksifikasi dan ekskresi merupakan fungsi 

hati yang sangat penting dan dilakukan oleh enzim – enzim hati, melalui oksidasi, 

reduksi, hidrolisis atau konjugasi terhadap zat – zat yang kemungkinan 

membahayakan dengan cara mengubah menjadi zat yang secara fisiologis tidak 

aktif. Hasil detoksifikasi kemudian diekskresikan ke dalam empedu dan urin 

(Zunaidi, 2011).  

Hasil metabolisme monosakarida dari usus halus diubah menjadi glikogen dan 

disimpan di hati (glikogenesis). Dari depot glikogen ini disuplai glukosa secara 

konstan ke darah (glukogenolisis) untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sebagian 

glukosa dimetabolisme dalam jaringan untuk menghasilkan tenaga dan sisanya 

diubah menjadi glikogen (yang disimpan di dalam otot) atau lemak (yang 

disimpan dalam jaringan subkutan) (Sudoyo, 2009). 

Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah menghasilkan protein plasma 

berupa albumin (yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan osmotic 

koloid), protombin, fibrinogen dan factor bekuan lainnya. Fungsi hati dalam 

metabolisme lemak adalah menghasilkan lipoprotein, kolesterol, fosfolipid dan 

asam asetoasetat (Sudoyo, 2009).  

3. Fungsi Hati Terkait Bilirubin 

Menurut Panil (2008)  dalam Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi (2016) hati 

mempunyai mulfungsi yang terkait dengan metabolisme karbohidrat, protein, 

lemak dan vitamin. Gangguan faal hati dapat disebabkan oleh kelainan prehepatik 
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misalnya pada anemia hemolitik, pada keadaan ini faal hati pada umumnya 

normal kecuali bilirubin. Kelainan intrahepatik misalnya pada hepatitis, sirosis 

dan karsinoma hepatitis, pada keadaan ini umumnya ditandai dengan peninggian 

enzim SGOT, SGPT, ALP, GGT, protein abnormal, bilirubin dapat bervariasi. 

Kelainan post hepatik atau obstrusi karena tumor dan batu empedu, dalam 

keadaan ini bilirubin dan alkali fosfatase meninggi, SGOT dan SGPT juga dapat 

meninggi. 

4. Klasifikasi Penyakit Hati 

Penyakit hati dibedakan menjadi berbagai jenis, berikut beberapa macam 

penyakit hati yang sering ditemukan, yaitu (Muchid, 2007) :  

a. Hepatitis 

Istilah "hepatitis" dipakai untuk semua jenis peradangan pada hati. 

Penyebabnya dapat berbagai macam, mulai dari virus sampai dengan obat-obatan, 

termasuk obat tradisional. Virus hepatitis terdiri dari beberapa jenis : hepatitis A, 

B, C, D, E, F dan G. Hepatitis A, B dan C adalah yang paling banyak ditemukan. 

Manifestasi penyakit hepatitis akibat virus bisa akut (hepatitis A), kronik 

(hepatitis B dan C) ataupun kemudian menjadi kanker hati (hepatitis B dan C). 

b. Sirosis Hati  

Setelah terjadi peradangan dan bengkak, hati mencoba memperbaiki dengan 

membentuk bekas luka atau parut kecil. Parut ini disebut "fibrosis" yang membuat 

hati lebih sulit melakukan fungsinya. Sewaktu kerusakan berjalan, semakin 

banyak parut terbentuk dan mulai menyatu, dalam tahap selanjutnya disebut 

"sirosis". Pada sirosis, area hati yang rusak dapat menjadi permanen dan menjadi 

sikatriks. Darah tidak dapat mengalir dengan baik pada jaringan hati yang rusak 
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dan hati mulai menciut, serta menjadi keras. Sirosis hati dapat terjadi karena virus 

Hepatitis B dan C yang berkelanjutan, alkohol, perlemakan hati atau penyakit lain 

yang menyebabkan sumbatan saluran empedu. 

Sirosis tidak dapat disembuhkan, pengobatan dilakukan untuk mengobati 

komplikasi yang terjadi seperti muntah dan keluar darah pada feses, mata kuning 

serta koma hepatikum. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya 

sirosis hati adalah pemeriksaan enzim SGOT-SGPT, waktu protrombin dan 

protein (Albumin–Globulin) Elektroforesis (rasio Albumin-Globulin terbalik). 

c. Kanker Hati  

Kanker hati yang banyak terjadi adalah Hepatocellular carcinoma (HCC). 

HCC merupakan komplikasi akhir yang serius dari hepatitis kronis, terutama 

sirosis yang terjadi karena virus hepatitis B, C dan hemochromatosis. Pemeriksaan 

yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya kanker hati adalah AFP dan PIVKA 

II.  

d. Perlemakan Hati 

Perlemakan hati terjadi bila penimbunan lemak melebihi 5% dari berat hati 

atau mengenai lebih dari separuh jaringan sel hati. Perlemakan hati ini sering 

berpotensi menjadi penyebab kerusakan hati dan sirosis hati. Kelainan ini dapat 

timbul karena mengkonsumsi alkohol berlebih, disebut ASH (Alcoholic 

Steatohepatitis), maupun bukan karena alkohol, disebut NASH (Non Alcoholic 

Steatohepatitis). Pemeriksaan yang dilakukan pada kasus perlemakan hati adalah 

terhadap enzim SGOT, SGPT dan Alkali Fosfatase.  

 

 



17 
 

e. Kolestasis dan Jaundice 

 Kolestasis merupakan keadaan akibat kegagalan produksi dan/atau 

pengeluaran empedu. Lamanya menderita kolestasis dapat menyebabkan gagalnya 

penyerapan lemak dan vitamin A, D, E, K oleh usus, juga adanya penumpukan 

asam empedu, bilirubin dan kolesterol di hati. Adanya kelebihan bilirubin dalam 

sirkulasi darah dan penumpukan pigmen empedu pada kulit, membran mukosa 

dan bola mata (pada lapisan sklera) disebut jaundice. Pada keadaan ini kulit 

penderita terlihat kuning, warna urin menjadi lebih gelap, sedangkan feses lebih 

terang. Biasanya gejala tersebut timbul bila kadar bilirubin total dalam darah 

melebihi 3 mg/dl. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kolestasis dan jaundice yaitu 

terhadap Alkali Fosfatase, Gamma GT, Bilirubin Total dan Bilirubin Direk. 

f. Abses Hati 

Abses hati dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau amuba. Kondisi ini 

disebabkan karena bakteri berkembang biak dengan cepat, menimbulkan gejala 

demam dan menggigil. Abses yang diakibatkan karena amubiasis prosesnya 

berkembang lebih lambat. Abses hati, khususnya yang disebabkan karena bakteri, 

sering kali berakibat fatal. 

Beberapa penyebab penyakit hati antara lain (Muchid, 2007) :  

a. Infeksi virus hepatitis, dapat ditularkan melalui selaput mukosa, hubungan 

seksual atau darah (parenteral).  

b. Zat-zat toksik, seperti alkohol atau obat-obat tertentu.  

c.  Genetik atau keturunan, seperti hemochromatosis.  

d. Gangguan imunologis, seperti hepatitis autoimun, yang ditimbulkan karena 

adanya perlawanan sistem pertahanan tubuh terhadap jaringan tubuhnya 
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sendiri. Pada hepatitis autoimun, terjadi perlawanan terhadap sel-sel hati yang 

berakibat timbulnya peradangan kronis.  

e.  Kanker, seperti Hepatocellular Carcinoma, dapat disebabkan oleh senyawa 

karsinogenik antara lain aflatoksin, polivinil klorida (bahan pembuat plastik), 

virus, dan lain-lain. Hepatitis B dan C maupun sirosis hati juga dapat 

berkembang menjadi kanker hati.  

5. Faktor Risiko Alkohol terhadap Gangguan Fungsi Hati   

1) Frekuensi konsumsi minuman beralkohol 

Menurut penelitian Nabila (2011), bahwa pemberian etanol dengan dosis 

8gr/kg berat badan pada tikus wistar dapat meningkatkan kerusakan sel hepar 

secara bermakna bila dibandingkan dengan kelompok control. Sebagian besar 

kerusakan jaringan sel hepar alkoholik kronik diakibatkan oleh asetaldehid yang 

tertimbun di dalam hati dan dibebaskan ke dalam darah setelah seseorang minum 

alkohol dalam jumlah besar. Jika konsumsi alkohol dalam jumlah yang besar dan 

terus-menerus, dapat merusak sel hati yang pada akhirnya menimbulkan berbagai 

penyakit hati, seperti sirosis hati. Bilirubin serum, meningkat pada disfungsi 

sedang atau berat. Untuk pasien dengan penyakit ringan atau sedang, kerusakan 

yang hilang-timbul paling baik di pantau dengan dengan memeriksa secara 

berkala kadar bilirubin dan enzim serum (Djuma & Kapa, 2017).  

2) Lama konsumsi minuman beralkohol 

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dan dalam jangka waktu 

yang lama, akan meningkatkan terjadinya kerusakan pada organ tubuh, salah 

satunya adalah penyakit hepar alkoholik (alcoholic liver disease). Setelah 

mengonsumsi miras maka miras tersebut akan diserap usus sebanyak 80% dan 
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lambung 20%, kemudian akan mengalami metabolisme di hepar. Biasanya kadar 

alkohol dalam darah memuncak setelah 30 – 90 menit setelah mengonsumsi 

(Ayuningtyas, 2016).  

Pada peminum alkohol kronis dapat terjadi sirosis hati dimana hati kemudian 

membentuk jaringan parut, yang kemudian dapat menimbulkan penyumbatan 

bilirubin pada empedu (pada proses ekskresi), sehingga bilirubin dapat kembali 

menyebar ke sistem peredaran darah dan dapat menyebabkan peningkatan 

bilirubin dalam darah (Djuma & Kapa, 2017). 

6. Pemeriksaan Laboratorium Penyakit Hati 

Menurut Rosida (2016) pemeriksaan fungsi hati diindikasikan untuk 

penapisan atau deteksi adanya kelainan atau penyakit hati, membantu 

menengakkan diagnosis, memperkirakan beratnya penyakit, membantu mencari 

etiologi suatu penyakit, menilai hasil pengobatan, membantu mengarahkan upaya 

diagnostik selanjutnya serta menilai prognosis penyakit dan disfungsi hati. 

a. Albumin 

Albumin merupakan substansi terbesar dari protein yang dihasilkan oleh 

hati.Fungsi albumin adalah mengatur tekanan onkotik, mengangkut nutrisi, 

hormon, asam lemak, dan zat sampah dari tubuh.Apabila terdapat gangguan fungsi 

sintesis sel hati maka kadar albumin serum akan menurun (hipoalbumin) terutama 

apabila terjadi lesi sel hati yang luas dan kronik. Penyebab lain hipoalbumin 

diantaranya terdapat kebocoran albumin di tempat lain seperti ginjal pada kasus 

gagal ginjal, usus akibat malabsorbsi protein, dan kebocoran melalui kulit pada 

kasus luka bakar yang luas. Hipoalbumin juga dapat disebabkan intake kurang, 
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peradangan, atau infeksi. Peningkatan kadar albumin sangat jarang ditemukan 

kecuali pada keadaan dehidrasi. 

b. Globulin 

Globulin merupakan unsur dari protein tubuh yang terdiri dari globulin alpha, 

beta, dan gama. Globulin berfungsi sebagai pengangkut beberapa hormon, lipid, 

logam, dan antibodi. Pada sirosis, sel hati mengalami kerusakan arsitektur hati, 

penimbunan jaringan ikat, dan terdapat nodul pada jaringan hati, dapat dijumpai 

rasio albumin : globulin  terbalik. Peningkatan globulin terutama gamadapat 

disebabkan peningkatan sintesis antibodi, sedangkan penurunan kadar globulin 

dapat dijumpai pada penurunan imunitas tubuh, malnutrisi, malababsorbsi, 

penyakit hati, atau penyakit ginjal. 

c. Bilirubin 

 Bilirubin berasal dari pemecahan heme akibat penghancuran sel darah merah 

oleh sel retikuloendotel. Akumulasi bilirubin berlebihandi kulit, sklera, dan 

membran mukosa menyebabkan warna kuning yang disebut ikterus. Kadar 

bilirubin lebih dari 3 mg/dL biasanya baru dapat menyebabkan ikterus. Ikterus 

mengindikasikan gangguan metabolisme bilirubin, gangguan fungsi hati, penyakit 

bilier, atau gabungan ketiganya. Pemeriksaan bilirubin untuk menilai fungsi 

eksresi hati di laboraorium terdiri dari pemeriksaan bilirubin serum total, bilirubin 

serum direk, dan bilirubin serum indirek, bilirubin urin dan produk turunannya 

seperti urobilinogen dan urobilin di urin, serta sterkobilin dan sterkobilinogen di 

tinja. Apabila terdapat gangguan fungsi eksresi bilirubin maka kadar bilirubin 

serum total meningkat. Kadar bilirubin serum yang meningkat dapat 

menyebabkan ikterik. 
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d. SGOT/SGPT 

 Enzim transaminase meliputi enzim alanine transaminase (ALT) atau serum 

glutamate piruvattransferase (SGPT) dan aspartate transaminase (AST) atau 

serum glutamate oxaloacetate transferase (SGOT).Pengukuran aktivitas SGPT dan 

SGOT serum dapat menunjukkan adanya kelainan sel hati tertentu, meskipun 

bukan merupakan uji fungsi hati sebenarnya pengukuran aktivitas enzim ini tetap 

diakui sebagi uji fungsi hati. Enzim ALT/SGPT terdapat pada sel hati, jantung, 

otot dan ginjal.Porsi terbesar ditemukan pada sel hati yang terletak di sitoplasma 

sel hati.AST/SGOT terdapat di dalam sel jantung, hati, otot rangka, ginjal, otak, 

pankreas, limpa dan paru. Kadar tertinggi terdapat did alam sel jantung. AST 30% 

terdapat di dalam sitoplasma sel hati dan 70% terdapat di dalam mitokondria sel 

hati. Tingginya kadar AST/SGOT berhubungan langsung dengan jumlah 

kerusakan sel. Kerusakan sel akan diikuti peningkatan kadar AST/SGOT dalam 

waktu 12 jam dan tetap bertahan dalam darah selama 5 hari. 

 Peningkatan SGPT atau SGOT disebabkan perubahan permiabilitas atau 

kerusakan dinding sel hati sehingga digunakan sebagai penanda gangguan 

integritas sel hati (hepatoseluler). Peningkatan enzim ALT dan AST sampai 300 

U/L tidak spesifik untuk kelainan hati saja, tetapi jika didapatkan peningkatan 

lebih dari 1000 U/L dapat dijumpai pada penyakit hati akibat virus, iskemik hati 

yang disebabkan hipotensi lama atau gagal jantung akut, dan keruskan hati 

akibat obat atau zat toksin.  Rasio  De Ritis AST/ALT dapat digunkan untuk 

membantu melihat beratnya kerusakan sel hati. Pada peradangan dan  kerusakan 

awal (akut) hepatoseluler akan terjadi kebocoran membran sel sehingga isi 

sitoplasma keluar menyebabkan ALT meningkat lebih tinggi dibandingkan AST 
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dengan rasio AST/ALT <0,8 yang menandakan kerusakan ringan. Pada 

peradangan dan kerusakan kronis atau berat maka keruskan sel hati mencapai 

mitokondria menyebabkan peningkatan kadar AST lebih tinggi dibandingkan 

ALT sehingga rasio AST/ALT > 0,8 yang menandakan keruskan hati berat atau 

kronis.  

e. ALP/GGT 

 Aktivitas enzim ALP digunakan untuk menilai fungsi kolestasis. Enzim ini 

terdapat di tulang, hati, dan plasenta. ALP di sel hati terdapat di sinusoid dan 

memberan salauran empedu yang penglepasannya difasilitasi garam empedu, 

selain itu ALP banyak dijumpai pada osteoblast. Kadar ALP tergantung umur dan 

jenis kelamin. Aktivitas ALP lebih dari 4 kali batas atas nilai rujukan mengarah 

kelainan ke arah hepatobilier dibandingkan hepatoseluler. Enzim gamma GT 

terdapat di sel hati, ginjal, dan pankreas. Padasel hati gamma GT terdapat di 

retikulum endoplasmik sedangkan di empedu terdapat di sel epitel. Peningkatan 

aktivitas GGT dapat dijumpai pada icterus obstruktif, kolangitis, dan kolestasis. 

Kolestasis adalah kegagalan aliran empedu mencapai duodenum. 

 

D. Bilirubin  

1. Definisi Bilirubin  

Bilirubin adalah produk penguraian hem yang sebagian besar (85 sampai 

90%) terjadi dari penguraian hemoglobin dan sebagian kecil (10 sampai 15%) dari 

senyawa lain seperti mioglobin. Sel-sel ini kemudian mengeluarkan besi dari hem 

sebagai cadangan untuk sintesis berikutnya dan memutuskan cincin hem untuk 

menghasilkan tetrapirol bilirubin yang akan disekresikan dalam bentuk yang tidak 
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larut dalam air (bilirubin tidak terkonjugasi, indirek). Bilirubin yang tidak larut di 

dalam plasma akan terikat oleh albumin untuk diangkut dalam medium air. 

Sewaktu zat ini beredar dalam tubuh dan melewati lobulus hati, hepatosit melepas 

bilirubin dari albumin dan menyebabkan larut dalam air dengan mengikat 

bilirubin ke asam glukoronat (bilirubin terkonjugasi, direk) (Sacher &  

McPherson, 2012).  

Bilirubin merupakan pigmen empedu yang dihasilkan melalui pemecahan sel 

darah merah yang terbentuk dari degradasi sel darah merah pada sel 

retikuloendotelial yang beredar dalam plasma. Kemudian diambil oleh sel-sel hati 

dan dikonjugasikan menjadi bilirubin diglukuronid (Dorland, 2011). Bilirubin 

adalah hasil pemecahan sel darah merah. Salah satu komponen sel darah merah 

adalah hemoglobin. Satu gram hemoglobin akan menghasilkan 35 mg bilirubin 

(Murray et al., 2014).  

Bilirubin mengandung bahan pewarna, yang memberi warna pada kotoran, 

bila tingkatnya sangat tinggi, kulit dan mata dapat menjadi kuning, yang 

mengakibatkan gejala ikterus. Bilirubin merupakan produk pemecahan sel darah 

merah. Pemecahan pertama dari system RES (Reticuleondothehelial System) yang 

diawali dengan pelepasan besi dan rantai peptida globolin. Bilirubin berawal dari 

turunan cicin porfirin yang terbuka dan menjadi rantai lurus, dalam sitem RES, 

turunan tersebut dikenal sebagai biliverdin yang kemudian dikeluarkan ke 

sirkulasi, di dalam plasma, bilirubin diikat oleh albumin yang dikenal sebagai 

bilirubin indirek (Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi, 2016). 

Bilirubin indirek masuk kedalam sel setelah sampai di hepar, sedangkan yang 

lain tetap berada disirkulasi tubuh melewati jantung, bilirubin yang masuk ke sel 
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hepar dalam keadaan bebas, berikatan dengan asam glokuronida dan disebut 

dengan bilirubin terkonjugasi atau yang lebih dikenal dengan bilirubin direk. 

Setelah itu, bilirubin direk sebagian besar masuk ke dalam sirkulasi empedu dan 

sebagian lagi masuk ke dalam sirkulasi darah, oleh karena itu dalam sirkulasi 

umum terdapat bilirubin indirek dan bilirubin direk. Bilirubin direk yang 

memasuki jalur empedu akan terkumpul dalam kantong empedu dan akhirnya 

akan masuk kedalam usus. Sampai dalam lumen usus, akibat flora usus, bilirubin 

direk teroksidasi menjadi urobilinogen (Sutedjo, 2009). Nilai normal kadar 

bilirubin di dalam serum pada orang dewasa adalah (Tristyanto, 2018) :  

a. Total : 0,1 – 1,2 mg/dl  

b. Direk : 0,1 – 0,3 mg/dl  

c. Indirek : 0,1 – 1,0 mg/ dl 

2. Pembentukan Bilirubin  

Pembentukan bilirubin berlangsung terutama di hati. Pembentukan ini dapat 

dibagi menjadi tiga proses yaitu penyerapan bilirubin oleh sel parenkim hati, 

konjugasi bilirubin dengan glukuronat di retikulum endoplasma dan sekresi 

bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu (Murray et al., 2014). Proses yang 

pertama adalah biliverdin dibentuk dari heme dengan bantuan enzim heme 

oksigenase yang merupakan enzim yang sebagian besar terdapat dalam sel hati 

dan beberapa organ lain. Pada proses ini juga terbentuk besi yang akan digunakan 

kembali untuk pembentukan hemoglobin dan karbonmonoksida yang dieksresikan 

ke dalam paru. Selanjutnya biliverdin akan direduksi menjadi bilirubin oleh enzim 

biliverdin reduktase (Kosim et al., 2014). 
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3. Jenis – jenis Bilirubin 

Bilirubin dapat terbagi menjadi 3 jenis yaitu antara lain (Zunaidi, 2011):  

a. Bilirubin Indirek  

Bilirubin Indirek merupakan bilirubin yang belum mengalami konjugasi oleh 

hati dengan asam glukoronat. Bilirubin ini dapat bereaksi dengan reagen diazo 

dan ehrlich setelah penambahan alkohol. Suatu zat lipofilik, larut dalam lemak, 

dan hampir tidak larut dalam air sehingga tidak dapat dikeluarkan dalam urine 

melalui ginjal. Sering disebut bilirubin indirek karena hanya bereaksi positif pada 

tes setelah dilarutkan dalam alkohol. Sifatnya yang lipofilik, zat ini dapat melalui 

membrane sel dengan relative mudah. Setelah dilepas ke dalam plasma, sebagian 

besar bilirubin tidak terkonjugasi akan membentuk ikatan dengan albumin agar 

dapat larut di dalam darah. Pigmen ini selanjutnya secara bertahap akan berdifusi 

ke dalam sel hati (hepatosit). Dalam hepatosit, bilirubin tidak terkonjugasi akan 

terkonjugasi dengan asam glukoronat membentuk bilirubin glukuronida atau 

bilirubin terkonjugasi. Reaksi ini dikatalase oleh enzim glukuronil transferase, 

suatu enzim yang terdapat di reticulum endoplasmic yang mampu memodifikasi 

zat asing yang bersifat toksik (Yanto, 2018).  

b. Bilirubin Direk  

Bilirubin direk merupakan bilirubin yang telah mengalami konjugasi dengan 

asam glukoronat di dalam hati. Bilirubin ini dapat bereaksi langsung dengan 

reagen diazo dan ehrlich tanpa penambahan alkohol. Pigmen empedu yang telah 

diambil oleh hati dan dikonjugasikan menjadi bilirubin diglukoronid yang larut 

dalam air. Dalam keadaan normal kadar bilirubin ini tidak dapat terdeteksi dalam 

urine. Sebagian besar bilirubin ini dikeluarkan ke dalam empedu, yang terdiri dari 
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kolesterol, fospholipid, bilirubin diglukoronida dam garam empedu. Sesudah 

dilepas ke dalam saluran cerna, bilirubin glukoronida diaktivasi oleh enzim 

bakteri dalam usus. Sebagian akan menjadi komponen urobilinogen yang akan 

keluar dalam tinja (sterkolibin), sedangkan sebagian lagi akan diserap kembali 

dari saluran cerna, dibawa ke hati dan dikeluarkan kembali ke dalam empedu. 

Urobilinogen dapat larut dalam air sehingga sebagian diekskresi melalui ginjal 

(Yanto, 2018).  

c. Bilirubin Total  

Pemeriksaan bilirubin total merupakan pengukuran jumlah total bilirubin 

dalam darah, meliputi bilirubin tidak terkonjugasi (indirek) dan terkonjugasi 

(direk) (Dewi & Anggraini, 2018).   

Interpretasi kadar bilirubin total (Tristyanto, 2018) :  

Normal : 0,1 – 1,2 mg/dL 

Tinggi  : > 1,2 mg/dL 

4. Sifat Bilirubin 

Berdasarkan sifat bilirubin terdapat perbedaan antara bilirubin direct dan 

bilirubin indirect yaitu : 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Bilirubin Direk dan Bilirubin Indirek 

 

Sumber : Sacher. Klinis hasil tinjauan laboratorium. Jakarta 2004. 

 

5. Metabolisme Bilirubin 

Mekanisme terbentuknya bilirubin diawali pada membran eritrosit atau sel 

darah merah (SDM) yang pecah yang disebut hemolisis. Hemolisis terjadi secara 

fisiologik bila SDM telah mencapai umur 100-120 hari. Proses hemolisis terjadi di 

dalam sistem retikuloendotial. Heme menghasilkan biliverdin (pigmen berwarna 

hijau), biliverdin mengalami reduksi oleh enzim sitosolik reduktase sehingga 

biliverdin berubah menjadi bilirubin (berwarna kuning). Bilirubin fase ini disebut 

anconjugated, free, atau indirect yang bersifat tidak larut dalam air dan terdapat 

dalam jaringan lemak. Bilirubin tidak konjugasi berikatan dengan protein dengan 

albumin serum di dalam hepar mengalami konjugasi dengan asam glukoronik oleh 

enzim transferase UDP-Glukorinil membentuk bilirubin konjugasi atau bilirubin 

direk yang bersifat larut dalam air. Bilirubin konjugasi diekskresikan oleh hepar, 

kemudian dirubah oleh bakteri usus menjadi urobilinogen kemudian dikeluarkan 

bersama tinja. Sebagian urobilinogen diserap kembali oleh usus, kemudian 

urobilinogen masuk ke dalam ginjal dan dieksresikan melalui urin dalam bentuk 

    No      Bilirubin direk     No      Bilirubin indirek 

1. Larut dalam air 

2. Tidak larut dalam alkohol 

3. Tidak terikat oleh protein 

4. Mewarnai jaringan 

5. Bereaksi dengan reagent Azo 

6. Dapat ditemukan dalam urine 

7. Bilirubin yang dikonjugasi 

8. Dapat difiltasi oleh glomerulus 

1. Tidak larut dalam air 

2. Larut dalam alkohol 

3. Terikat oleh protein  albumin 

4. Tidak mewarnai jaringan 

5. Tidak bereaksi dengan reagent Azo 

6. Tidak terdapat dalam urine 

7. Bilirubin yang belum dikonjugasi 

8. Tidak dapat difiltrasi oleh glomerulus 
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urobilin. Sterkobilin dan urobilin memberi warna masing-masing pada tinja dan 

urin (Widagdo, 2012). 

 
 

Gambar 2 Metabolisme Bilirubin (Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi, 2016).  

 

  

 

E. Hiperbilirubinemia 

Hiperbilirubinemia adalah suatu keadaan dimana konsentrasi bilirubin dalam 

darah meningkat secara berlebihan pada umumnya dialami oleh bayi sehingga 

dapat menimbulkan perubahan warna kuning pada kulit dan mata pada bayi baru 

lahir atau biasanya disebut dengan jaundice.  Hiperbilirubinemia juga merupakan 

peningkatan kadar bilirubin serum yang dapat disebabkan oleh bermacam-macam 

keadaan seperti, kelainan bawaan dan dapat menyebabkan ikterus (Imron, 2015). 

Hiperbilirubinemia mempunyai makna terjadinya peningkatan kadar bilirubin 

dalam darah, ini bisa berupa peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi, 

maupun bilirubin yang terkonjugasi (Firdayanti, Fusvita, & Umar, 2019). Kadar 

bilirubin yang tinggi dapat menyebabkan ikterus. Ikterus adalah keadaan dimana 
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jaringan terutama kulit dan sklera mata menjadi kuning. Ikterus menandakan 

adanya gangguan metabolisme bilirubin (Rosida, 2016). 

 

F. Metabolisme Alkohol Terkait Hiperbilirubinemia 

Metabolisme primer alkohol adalah dihati, dengan melalui 3 tahap, pada 

tahap awal alkohol dioksidasi menjadi asetaldehid oleh enzim alkohol 

dehidrogenase (ADH), enzim ini sedikit terdapat pada konsentrasi alkohol yang 

rendah dalam darah. Kemudian saat kadar alkohol dalam darah meningkat hingga 

taraf sedang, terjadi zero-order kenetics, dimana kecepatan metabolisme 

maksimal, yaitu 7-10 gram/jam (setara dengan sekali minum dalam satu jam). 

Tahap kedua, reaksi metabolisme dimana asetaldehid diubah menjadi asetat oleh 

enzim aldehid dehydrogenase (Djuma & Kapa, 2017).  

Dalam keadaan normal, asetaldehid dimetabolisme secara cepat dan biasanya 

tidak mengganggu fungsi normal. Namun saat sejumlah besar alkohol di 

konsumsi, sejumlah asetalaldehid akan menimbulkan gejala seperti sakit kepala, 

gastritis, mual, dan pusing. Tahap ketiga, merupakan tahap akhir dimana, terjadi 

konversi gugus asetat dari koenzim A menjadi lemak, atau karbondioksida dan air. 

Tahap ini juga, dapat terjadi pada semua jaringan dan biasanya merupakan bagian 

dari siklus asam trikarbosilat (siklus krebs). Pada peminum alkohol kronis, dapat 

terjadi penumpukkan produksi lemak. Penumpukkan lemak, akan membentuk 

plak pada pembuluh darah kapiler yang mengelilingi sel hati dan akan berakhir 

dengan sirosis hati. Setelah terjadi sirosis hati, hati kemudian membentuk jaringan 

parut, yang kemudian dapat menimbulkan penyumbatan bilirubin pada empedu 

(pada proses ekskresi), sehingga bilirubin dapat kembali menyebar ke sistem 
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peredaran darah dan dapat menyebabkan peningkatan bilirubin dalam darah. 

Untuk mengetahui terjadinya sirosis hati, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan 

fungsi hati. Salah satu pemeriksaan yang dapat dan sering dilakukan, adalah 

pemeriksaan bilirubin dalam serum (Djuma & Kapa, 2017).  

 

G. Metode Pemeriksaan Bilirubin  

Metode pengukuran kadar bilirubin dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam metode yaitu (Permenkes, 2013) :  

a. Jendrassik dan Grof 

Prinsip : Bilirubin total bereaksi dengan asam sulfanilat yang diazotisasi dengan 

kafein menjadi zat warna azo. Bilirubin bereaksi dengan Diazotized 

Sulphanilic Acid (DSA) membentuk zat warna merah azo. Absorbans 

zat warna ini pada 546 nm sebanding dengan konsentrasi bilirubin 

dalam sampel. Bilirubin direk dapat ditunjukkan dengan reaksi 

diazotisasi dalam suasana asam, sedangkan bilirubin indirek tidak 

bereaksi. Bilirubin total = bilirubin direct + bilirubin indirect. 

b. Diazo Sulfanilat 

Prinsip : Sulfanic Acid dengan sodium nitrit membentuk diazotized sulfanic acid 

(DSA). Bilirubin bereaksi dengan diazotized sulfanic acid membentuk 

azobilirubin yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 546 

nm.  

Sulfanilic acid + sodium nitrite         diazotized sulfanic acid (DSA) 

Bilirubin + DSA          azobilirubin direk 

Bilirubin + DSA + akselerator           azobilirubin total 


