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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini penggunaan alkohol untuk konsumsi semakin meningkat. Hal 

ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan semakin terjangkaunya harga 

minuman beralkohol (miras) sehingga mendorong menjamurnya gaya hidup yang 

tidak sehat. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari konsumsi alkohol ini adalah 

terbentuknya ROS (Reactive Oxigen Species) di dalam tubuh. Spesies oksigen 

reaktif (ROS) dan spesies nitrogen reaktif (NOS) dapat menginaktivasi enzimatik 

(methemoglobin reduktase, Cu, Zn-superoksida dimutase, katalase, glutation 

peroksidase) dan non-enzimatik (glutation, alfa-tokoperol, betakaroten, askorbat) 

antioksidan. Baik ROS maupun NOS akan meningkat jumlahnya jika terpapar agen 

xenobiotik, eritrosit yang mengandung hemoglobin patologik, dalam eritrosit yang 

mengandung kecacatan siklus glikolitik atau pentose, eritrosit yang ada pada 

trombus arteri atau vena, dan pada darah yang terekstravasasi pada jaringan atau 

rongga tubuh  (Lapiński et al, 2014). 

Jika jumlah ROS dalam tubuh melebihi batas normal maka akan memicu 

terjadinya kondisi patologis yang membahayakan seperti methemoglobinemia. 

Methemoglobinemia adalah kelainan pada darah yang bersifat toksik yang 

disebabkan oleh adanya beberapa agen pengoksidasi dan obat-obatan. Dalam kon- 
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disi tertentu keaadan methemoglobinemia ini dapat menyebabkan anemia, mayor 

cardio-pulmonary compromise, neurologic sequela, bahkan kematian mayor 

cardio-pulmonary compromise, neurologic sequela, bahkan kematian (Bouzin et 

al, 2010). 

Methemoglobinemia dalam kadar kecil (< 3%) tidak akan memberikan 

gejala dan tanda-tanda pada tubuh (asimtomatis) sehingga menyebabkan para 

pengkonsumsi alkohol akan terus mengkonsumsi alkohol. Baik 

methemoglobinemia secara akut maupun kronis akan membahayakan bagi tubuh 

karena sebagian besar oksigen yang diperlukan oleh organ-organ didalam tubuh 

tidak terpenuhi sepenuhnya. Pada kota-kota besar di Amerika, angka kejadian 

kasus methemoglobinemia terus meningkat dari tahun 1945 yang berjumlah 139 

kasus, hingga tahun 2011 menjadi berjumlah 537 kasus. Hal ini ditimbulkan akibat 

semakin banyaknya pencemaran air, meningkatnya aktivitas di daerah 

industrialisasi, polusi tanah dan udara, buruknya gaya hidup juga meningkatnya 

penyakit metabolis (Austin, 2013). 

Eritrosit merupakan suatu sel bermembran yang membungkus larutan 

hemoglobin (protein ini membentuk sekitar 95% protein intrasel eritrosit), dan tidak 

memiliki organel sel, misalnya mitokondria, lisosom, atau aparatus Golgi. (Murray 

et al, 2009). Alkohol yang tidak termetabolisme mempunyai efek langsung pada 

sifat membran eritrosit, utamanya menyebabkan peningkatan ketidakstabilan 

membran (Olga et al, 2000). Selain itu diketahui bahwa besi ferro pada hemoglobin 

rentan mengalami oksidasi oleh superoksida dan agen pengoksidasi lainnya yang 
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membentuk methemoglobin yang tidak mampu mengangkut oksigen (Murray et al, 

2009).  

Methemoglobin merupakan hemoglobin disfungsional. Besi ferri (Fe
3+

) 

pada hemoglobin tidak bisa mengikat oksigen secara reversibel. Saat terjadi stress 

oksidatif, oksidasi sebagian dari sub unit individual dari hemoglobin dapat terjadi. 

(Obinna, 2014). 

Data yang dikemukakan oleh Non Communicable Disease (NCD) oleh 

WHO pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa meningkat pesatnya beban dari 

NCD pada negara berkembang tidak hanya dipercepat oleh peningkatan populasi 

usia tua, namun juga karena arus pengaruh negatif dari globalisasi, urbanisasi dan 

perubahan gaya hidup. Alkohol adalah salah satu dari faktor NCD yang merupakan 

dampak dari globalisasi sebagai faktor resiko perubahan gaya hidup. 

Angka kejadian konsumsi alkohol murni (pure alkohol) pada pria berumur 

15 tahun keatas adalah 9,4% dan pada wanita berumur 15 tahun keatas adalah 1,7% 

dari 241.000.000 keseluruhan populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan 

persentase jenis minuman alkohol yang diminum meliputi bir sebanyak 85%, 

oplosan 15%, dan wine < 1% (WHO, 2014). Data yang diperoleh dari Polda Jawa 

Timur pada tahun 2013, kasus miras di Jawa Timur memasuki peringkat ketiga 

setelah kasus kecelakaan lalu lintas dan pencurian. Sedangkan Polres Malang 

memasuki urutan 6 besar dalam tingkat tingginya pelaporan kasus miras di Jawa 

Timur selama periode Januari - Desember 2013. Penyalahgunaan alkohol, baik 

dalam bentuk binge drinking dan intake tinggi secara kronis, menambah semakin 

tingginya jumlah prevalensi dalam berbagai populasi dan menjadi tantangan yang 
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besar bagi profesional health-care karena luasnya pengaruh terhadap penyakit fisik 

dan psikologis yang dapat terjadi (Gemma et al, 2007). 

Biji buah anggur merah  (Vitis vinifera L.) sudah dikenal secara luas sebagai 

antioksidan dikarenakan kaya akan komponen monomer fenolik seperti catechin, 

epicathecin, epicathechin-3-0-gallate dan dimeric procyanidin yang diketahui 

dapat berfungsi sebagai antioksidan (Kim et al, 2006). Ekstrak biji anggur merah 

(Vitis vinifera L.) dapat menurunkan distribusi ROS dan kelompok protein 

karbonil, disamping meningkatkan aktivitas dari sistem antioksidan endogen 

(Vivian et al, 2011). Antioksidan yang terkandung didalam biji buah anggur inilah 

yang diharapkan akan menekan radikal bebas dari alkohol sehingga dapat 

melindungi eritrosit dari kerusakan.  

Berdasarkan hal itulah peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh ektrak biji 

anggur merah (Vitis vinifera L.) terhadap penurunan kadar methemoglobin pada 

tikus wistar yang diinduksi dengan alkohol. 

1.2. Rumusan Masalah 

1 Apakah pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera L.) dapat 

mempengaruhi kadar methemoglobin di dalam eritrosit tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) strain wistar yang diinduksi alkohol? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

1. Mengetahui adakah pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis 

vinifera L.) terhadap penurunan kadar methemoglobin tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) strain wistar yang diberi induksi alkohol. 
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1.3.2. Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui dosis optimal ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera 

L.)  yang mampu menurunkan kadar methemoglobin tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) secara bermakna. 

2. Mengetahui korelasi antara dosis ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera 

L.) terhadap kadar methemoglobin tikus putih jantan (Rattus novergiscus) 

strain wistar.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat klinis 

1. Mengetahui adakah pengaruh pemberian alkohol terhadap kadar 

methemoglobin tikus putih jantan (Rattus novergicus). 

 2.  Mengetahui adakah pengaruh  pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis  

vinifera L.) terhadap perbaikan kadar methemoglobin tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) yang diinduksi alkohol. 

1.4.2. Manfaat akademis 

1. Digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. 

2. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang kandungan 

ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera L.) sebagai antioksidan yang 

berpengaruh terhadap kadar methemoglobin. 

3. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang alkohol yang 

dapat mengoksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin. 
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1.4.3. Manfaat bagi masyarakat  

1. Memberi informasi dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

konsumsi alkohol yang mempunyai akibat dan dampak buruk pada tubuh, 

khususnya dapat mengubah hemoglobin yang terdapat pada sel darah 

merah. 

2. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas 

tentang manfaat ekstrak biji buah anggur merah (Vitis vinifera L.) yang 

dapat mencegah pengaruh buruk dari alkohol. 

 


