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BAB I 

 PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

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 (Hardiyani, 

2014 dalam Rinanda, 2016). Alkohol didapat dari hasil fermentasi oleh 

mikroorganisme dari gula, sari buah, biji-bijian, madu umbi-umbian dan getah 

kaktus tertentu (Wiarto, 2013 dalam Prabowo, 2016). Global Status Report on 

Alcohol and Health 2014 menyebutkan bahwa dari 241.000.000 orang penduduk 

Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% dan 

prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7% pada pria maupun wanita (World 

Health Organization, 2014).  

Alkohol termasuk zat adiktif atau zat yang dapat menimbulkan adiksi 

(addiction) yaitu ketagihan dan depedensi (ketergantungan). Penyalahgunaan 

alkohol merupakan masalah kesehatan utama dan juga masalah sosial di 

masyarakat. Penderita ketergantungan alkohol biasanya dapat mengkonsumsi 

minuman beralkohol secara terus - menerus dan berakibat pada kerusakan organ 

yang semakin meluas, ini biasanya disebut dengan pecandu alkohol. Hati dan 

saluran pencernaan adalah organ utama yang menjadi target kerusakan oleh etanol 

serta neurologis dan kardivaskuler  (Purbayanti & Saputra, 2017). 



2 
 

Peminum minuman beralkohol beresiko mendapatkan gangguan fungsi hati. 

Fungsi utama hati adalah pembentukan dan ekskresi empedu. Hati 

mengekskresikan empedu sebanyak satu 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 

mempunyai peran aktif, tapi penting sebagai indikator penyakit hati dan saluran 

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

berhubungan dengannya (Sudoyo, 2009).  

Bilirubin disaring dari darah oleh hati dan dikeluarkan pada cairan empedu. 

Sebagaimana hati menjadi semakin rusak, bilirubin total akan meningkat. 

Sebagian dari bilirubin total termetabolisme, dan bagian ini disebut sebagai 

bilirubin langsung. Bilirubin mengandung bahan pewarna, yang memberi warna 

pada urine dan feses, bila tingkatnya sangat tinggi, kulit dan mata dapat menjadi 

kuning, yang mengakibatkan gejala icterus (Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi, 

2016). 

Bilirubin merupakan hasil pemecahan sel darah merah. Pemecahan pertama 

dari sistem RES (reticuleondothehelial system) yang diawali dengan pelepasan 

besi dan rantai peptida globulin. Bilirubin berawal dari turunan cincin 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. Bilirubin 

indirek masuk ke dalam sel setelah sampai di hepar, sedangkan yang lain tetap 

berada di sirkulasi tubuh melewati jantung. Bilirubin yang masuk ke sel hepar 

dalam keadaan bebas, berikatan dengan asam glokuronida dan disebut dengan 
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bilirubin terkonjugasi (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 ke dalam usus. Sampai dalam 

lumen usus, akibat flora usus, bilirubin direk teroksidasi menjadi urobilinogen 

(Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi, 2016). Pada keadaan normal kadar bilirubin di 

dalam serum pada orang dewasa adalah bilirubin total : 0,1 – 1,2 mg/dl , bilirubin 

direk : 0,1 – 0,3 mg/dl dan bilirubin indirek : 0,1 – 1,0 mg/ dl (Tristyanto, 2018).  

Alkohol dapat mempengaruhi gangguan pengambilan empedu dan 

sekresinya, serta menyebabkan kolestasis. Pemakaian alkohol secara terus – 

menerus dapat menimbulkan perlemakan (steatosis), hepatitis, dan sirosis dengan 

berbagai tingkat icterus (Seswoyo, Anggraini, & Sukeksi, 2016).  

Pada peminum alkohol kronis, dapat terjadi penumpukan produksi lemak. 

Penumpukan lemak ini, akan membentuk sumbatan 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 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).  
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Pemeriksaan bilirubin total merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium 

untuk mengetahui fungsi hati dan saluran empedu, gangguan fungsi hati dapat 

ditandai tingginya kadar bilirubin total dalam serum. Fungsi hati dan saluran 

empedu yang baik dapat ditemukan kadar bilirubin total normal (Seswoyo, 

Anggraini, & Sukeksi, 2016).  

Menurut data World Health Organization (2011), diperkirakan sebanyak 2,5 

juta penduduk dunia meninggal setiap tahunnya akibat penyalahgunaan alkohol. 

Salah satu penyakit yang terjadi akibat kebiasaan konsumsi alkohol adalah Sirosis 

Hepatis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wali (2014) mengenai hubungan 

kebiasaan konsumsi alkohol dengan kejadian Sirosis Hepatis didapatkan hasil 

bahwa ada hubungan antara kebiasaan konsumsi alkohol berat atau kronis dengan 

kejadian sirosis hepatis pada pasien hepatic disorders yakni pengkonsumsi 

alkohol berat sebanyak 14 orang (46,7%), dibandingkan  pengkonsumsi alkohol 

ringan sebanyak  4 orang (25,0%).  

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013), prevalensi hepatitis di Indonesia adalah 

1,2%. Penyakit hati alkoholik (PHA) adalah gangguan fungsi hati yang 

diakibatkan oleh konsumsi alkohol dalam waktu yang lama dengan jumlah 

tertentu. Penyakit hati alkoholik terbagi atas perlemakan hati (fatty liver), hepatitis 

alkoholik (alcoholic hepatitis) dan sirosis (cirrhosis). Perlemakan hati biasa 

ditemukan pada >90% peminum alkohol berat. Dari sebagian peminum alkohol 

berat tersebut, sekitar 10-30% akan berkembang menjadi penderita hepatitis 

alkoholik, dan akan terus berkembang menjadi sirosis bila tidak ada intervensi 

(Conreng, Waleleng, & Palar, 2014).  
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan review 

penelitian mengenai gambaran kadar bilirubin total pada peminum minuman 

beralkohol dari beberapa jurnal penelitian yang sejenis.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran kadar bilirubin 

total pada peminum minuman beralkohol? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kadar bilirubin total pada peminum minuman 

beralkohol. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mendeskripsikan kadar bilirubin total pada peminum minuman 

beralkohol  

b. Untuk mendeskripsikan penyebab peningkatan kadar bilirubin total pada 

peminum minuman beralkohol  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pemeriksaan kadar 

bilirubin total dan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai pemeriksaan bilirubin total pada peminum minuman beralkohol.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi tentang dampak jangka pendek dan jangka 

panjang mengkonsumsi alkohol.  

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha pencegahan lebih 

lanjut dari peningkatan kadar bilirubin total pada peminum minuman 

beralkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


