
 

 

 
BAB 1

 
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan modern ini, telah terjadi perubahan pola konsumsi sebagian

besar  penduduk  dunia  berupa  peningkatan  asupan  kalori,  lemak  saturasi  dan

lemak terhidrogenasi yang menyebabkan penurunan kesehatan. Hardinsyah pada

2011  membuktikan  dalam  sebuah  penelitian  yang  menunjukkan  peningkatan

angka  konsumsi  lemak.  Hasil  penelitian  yang  didapat  antara  lain  terjadi

peningkatan konsumsi lemak penduduk Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun

2009.  Rata-rata proporsi  energi  dari  lemak adalah 29,1 persen yang melebihi

anjuran Depkes (2004) dalam Pedoman Gizi Seimbang (PUGS) yaitu tidak lebih

dari 25 persen energi. Sekitar separuh konsumsi lemak adalah lemak yang tinggi

kandungan lemak jenuh (Hardinsyah,  2011).  Peningkatan  konsumsi  diet  tinggi

lemak diduga menjadi penyebab utama dari obesitas yang berhubungan dengan

dengan penyakit lain seperti diabetes mellitus tipe dua, penyakit kardiovaskuler,

penyakit gastrointestinal, dan penyakit respiratorik (Pistell et all, 2010). 

Selain  menyebabkan  berbagai  penyakit  sistemik,  pada  penelitian  yang

dilakukan oleh Kanoski didapatkan data bahwa diet lemak dapat menyebabkan

peningkatan  insidensi  dari  penyakit  alzheimer   dan berbagai  bentuk gangguan

kognisi.  Konsumsi  karbohidrat  sederhana  seperti  monosakarida  dan disakarida

dihubungkan  dengan  terjadinya  kerusakan  kemampuan  kognitif  pada  manusia

dewasa  maupun  pada  anak-anak.  Kerusakan  memori  juga  ditunjukkan  pada

percobaan  tikus  di  laboratorium yang  diinduksi  diet  tinggi  lemak,  karbohidrat

sederhana  maupun  kombinasi  keduanya  (Kanoski  et  all,  2010).  Pada  sebuah
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penelitian di  Rotherdam didapatkan bahwa diet  tinggi  lemak yang berupa diet

yang kaya saturasi lemak dan tinggi gula memiliki kontribusi penurunan kognitif

dan meningkatkan alzheimer dan dementia. Beberapa penelitian sebelumnya oleh

Baran dilaporkan bahwa terdapat sebuah hubungan antara diet tinggi lemak dan

stress  dengan  retraksi  dari  dendrit  di  hipokampus  yang  merupakan  proses

perusakan fungsi pembelajaran dan memori (Alzoubi et all, 2009).

Beberapa  penelitian  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  penurunan

gangguan memori telah dilakukan yang menunjukkan pengaruh pada pemberian

quercetin terhadap perubahan memori. Quercetin merupakan jenis flavanoid yang

melimpah dalam makanan. Quercetin dapat melindungi sel neuronal dari stress

oksidatif yang terjadi pada pasien penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer,

penurunan  lipid  peroksidasi,  meningkatkan  aktivitas  dari  katalase  dan

superoksidasi dismutase dan juga mencegah deplesi  glutation. Dalam penelitian

tersebut disebutkan bahwa quercetin merupakan senyawa yang ditemukan dalam

sayuran dan buah-buahan seperti bawang, brokoli dan apel (Napatr et all,2011).

      Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti pengaruh pemberian

jus buah apel  terhadap fungsi memori  jangka pendek tikus putih strain wistar

yang  diinduksi  diet  tinggi  lemak.  Pengukuran  fungsi  memori  jangka  pendek

dipilih  karena akibat  dari  diet  tinggi  lemak adalah penurunan fungsi   memori

jangka pendek.  Penggunaan apel  sebagai  bahan penelitian  dikarenakan daerah

tempat penulis melanjutkan pendidikan yakni Malang dan sekitarnya merupakan

salah satu daerah penghasil apel di Indonesia berdasarkan penelitian dari Ruminta

dan  Handoko  pada  2010  didapatkan  jumlah  produksi  apel  842.799  kuintal
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(Ruminta,  Handoko,  2010)  sehingga  penelitian  ini  diharapkan  dapat

meningkatkan pemanfaatan dari buah apel.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana  pengaruh  pemberian  jus  buah  apel  (Malus  sylvestris)  terhadap

fungsi memori jangka pendek tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar) yang

diinduksi diet tinggi lemak.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh

pemberian jus buah apel (Malus sylvestris) terhadap fungsi memori jangka

pendek  tikus  putih  (Rattus  norvegicus  strain  wistar)  yang  diinduksi  diet

tinggi lemak.  

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dosis pemberian jus buah apel (Malus sylvestris) yang

dapat  memberikan pengaruh terhadap fungsi memori  jangka pendek pada

tikus  putih  (Rattus  norvegicus  strain  wistar) yang  diinduksi  diet  tinggi

lemak.

2. Untuk mengetahui pengaruh diet tinggi lemak terhadap perubahan fungsi

memori  jangka pendek pada tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar)

yang diinduksi diet tinggi lemak yang diukur dengan menggunakan metode

radial arm maze.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  untuk  penelitian

selanjutnya  serta  bermanfaat  bagi  mahasiswa  untuk  menambah  referensi

mengenai kandungan buah apel (Malus sylvestris) dan manfaatnya.

1.4.2 Manfaat Masyarakat

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  atau

pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai  kegunaan  buah  apel  (Malus

sylvestris) dan cara-cara memanfaatkannya.

1.4.3 Manfaat Klinis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  informasi  untuk

pengembangan metode pencegahan penurunan memori jangka pendek pada

manusia.


