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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi rokok merupakan epidemi yang mengancam kelangsungan 

generasi di Indonesia. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke 

tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah 

perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India (Kemenkes, 2013).  

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa pada tahun 2011 

lebih dari 6 juta orang meninggal karena penyakit akibat rokok. Hal ini berarti tiap 

1 menit kira - kira sebelas orang meninggal dunia akibat rokok (Pakpahan dkk, 

2013). 

Rokok menghasilkan lebih dari 4800 bahan hasil pembakaran dan ratusan 

diantaranya adalah bahan aditif. Dalam setiap hisapan terdapat ± 10 radikal bebas 

dan dipertahankan dalam waktu relatif lama. Kandungan radikal bebas yang 

terkandung dalam asap rokok yang jumlahnya sangat banyak tersebut akan 

menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah oksidan atau radikal bebas di 

dalam tubuh dengan jumlah antibodi yang tersedia di dalam tubuh. Keadaan yang 

tidak seimbang ini adalah keadaan yang dinamakan stres oksidatif. Stres oksidatif 

yang terjadi pada saluran pernapasan ini akan memicu terjadinya inflamasi pada 

daerah tersebut (Sutyarso & Suharto, 2011).  

Akibat dari pengeluaran mediator-mediator sel radang dapat memicu 

pengaktifan dan agregasi neutrofil yang kemudian memicu terjadinya transmigrasi 

neutrofil dari kapiler menuju jaringan. Lalu neutrofil tersebut akan membentuk 
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Transforming Growth Factor-α (TGF-α) lalu akan mengaktifkan Epidermal 

Growth Factor Reseptor (EGFR) yang memicu terjadinya metaplasia sel. 

(Sutyarso & Suharto, 2011). 

Metaplasia adalah perubahan yang reversible suatu jenis sel dewasa yang 

digantikan oleh jenis sel dewasa lainnya. Sebenarnya tujuan metaplasia pada 

umumnya menggambarkan proses adaptasi atau dampak perlindungan. Namun 

perubahan ini juga menimbulkan kerugian, contohnya perubahan ini 

mengakibatkan akibat hilangnya fungsi perlindungan silia dan mucus dari epitel 

kolumnar normal pernapasan (Robbins & Coutran, 2010). 

Tubuh memiliki mekanisme pertahanan terhadap serangan radikal bebas 

yaitu dengan bantuan enzim dan nutrisi antioksidan. Akan tetapi, paparan bahan-

bahan kimia dari polusi dan asap rokok yang terus menerus serta gaya hidup yang 

tidak sehat dapat meningkatkan jumlah radikal bebas dalam tubuh hingga 

melebihi kapasitas sistem pertahanannya. Oleh karena itu, tubuh memerlukan 

antioksidan tambahan yang dapat membantu melindungi tubuh dari paparan 

radikal bebas (Prabawati dkk, 2012). Sehingga untuk meredam aktivitas radikal 

bebas diperlukan antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang dapat 

mendonorkan elektronnya kepada molekul radikal bebas, sehingga dapat 

menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas (Inggrid dan Santoso, 2014). 

Berbagai antioksidan telah banyak dikembangkan, baik dari antioksidan 

alami maupun antioksidan sintetik. Antioksidan alami umumnya berupa senyawa-

senyawa fenolik yang terdapat dalam berbagai tanaman (Khalil et al, 2007) 

sedangkan antioksidan sintetik, seperti butil hidroksi anisol (BHA) dan butil 

hidroksi toluene (BHT), merupakan antioksidan yang dirancang berdasarkan 
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mekanisme penghambatan radikal oleh antioksidan alami (Prabawati et al, 2012). 

Sebagian besar senyawa-senyawa fenolik yang terdapat pada tanaman memiliki 

aktifitas antioksidan yang rendah akan tetapi tidak memiliki efek samping 

layaknya antioksidan sintetik (Gharavi et al, 2007).  

Antioksidan sintetik telah diketahui mempunyai efek samping dalam 

kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan karsinogenesis. (Handaru et al, 2010). 

Butylated hydroxytoluene (BHT) telah dilaporkan memiliki beberapa efek 

samping seperti kerusakan hati dan mutagenesis. (Sahgal et al, 2009). Sehingga 

kecenderungan masyarakat saat ini adalah mengkonsumsi antioksidan dari bahan-

bahan alami kerana mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan 

dengan antioksidan sintetik (Handaru dkk, 2010). 

Antioksidan alami terdapat dalam sayur dan buah seperti vitamin E, vitamin 

C, ß-karoten, flavonoid, dan ubikuinon mampu meningkatkan proteksi kesehatan 

terhadap pengaruh radikal bebas dengan upaya mencegah kerusakan akibat proses 

oksidasi (Handaru dkk, 2010). 

Salah satu alternatif antioksidan alami yang cukup potensial adalah buah kiwi 

(Actinidia deliciosa). Buah kiwi memiliki kadar antioksidan dan nilai gizi yang 

tinggi, kaya akan vitamin C, serat, kalsium, zat besi, fosfor dan kalium, selain itu 

buah kiwi merupakan sumber flavonoid yang baik. Buah kiwi memiliki aktivitas 

antioksidan dan kandungan fenolik yang lebih tinggi dari stroberi, jambu batu, 

pepaya dan belimbing. Antioksidan pada buah kiwi antara lain vitamin C, vitamin 

E, klorofil, β karoten, dan beberapa senyawa fenolik (Inggrid dan Santoso, 2014). 

Penggunaan buah kiwi di Indonesia dalam bidang kesehatan memang belum 

begitu poluler bagi masyarakat dan penelitian empiris tentang efek antioksidan 
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dari sari buah kiwi juga belum banyak dilakukan, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh pemberian sari buah kiwi terhadap metaplasia sel epitel 

bronkiolus akibat paparan asap rokok. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : “Adakah pengaruh pemberian sari 

buah kiwi (Actinidia deliciosa) per oral terhadap metaplasia sel epitel bronkiolus 

tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang dipapar asap rokok secara 

subakut?” 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian sari buah kiwi per oral terhadap 

metaplasia sel epitel bronkiolus tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar 

yang dipapar asap rokok secara subakut.  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui pengaruh sari buah kiwi terhadap metaplasia berubah 

menjadi sel epitel squamos pada tikus putih (Rattus norvegicus) strain 

wistar yang dipapar asap rokok secara subakut. 

2. Mengetahui dosis optimum sari buah kiwi yang dapat memberikan 

pengaruh optimal terhadap jumlah sel epitel bronkiolus yang 

mengalami metaplasia pada tikus putih (Rattus norvegicus) strain 

wistar yang dipapar asap rokok secara subakut. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh pemberian sari  kiwi per oral terhadap metaplasia 

sel epitel bronkiolus tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang 

dipapar asap rokok secara subakut. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian lanjutnya oleh 

akademisi lainnya. 

1.4.2 Klinis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh pemberian sari  kiwi per oral terhadap metaplasia 

sel epitel bronkiolus tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang 

dipapar asap rokok secara subakut. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

terhadap manfaat buah kiwi (Actinidia deliciosa) sebagai antioksidan. 

1.4.3 Masyarakat 

1. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengenalkan manfaat buah kiwi 

(Actinidia deliciosa) sebagai antioksidan pada masyarakat luas. 


