
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang 

Gangguan memori  telah menjadi masalah yang cukup menyita 

perhatian. Walaupun tidak sampai menimbulkan bahaya seperti kematian, 

namun adanya gangguan memori dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. 

Di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang 

tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.263/Menkes/SK/II/2010 tentang Pedoman Rehabilitasi Kognitif, 

menyebutkan bahwa 2 tahun setelah kasus cedera kepala, masih didapatkan 

adanya gangguan kognitif, tingkah laku, atau emosi termasuk daya ingat 

sebesar 74%. Dari 139 pasien dengan kerusakan lobus frontal atau temporal, 

90% mengalami gangguan satu domain. 78% diantaranya mengalami 

gangguan fungsi eksekutif dan 60% mengalami gangguan memori 

(Kemenkes, 2010).   

Berbagai penelitian terkait daya ingat atau fungsi memori telah banyak 

dipublikasikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nabawiyati pada tahun 

2003 telah berhasil membuktikan adanya penurunan fungsi memori pada tikus 

yang diinduksi alkohol selama 25 hari. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes 

memori menggunakan maze radial 8 lengan yang menunjukkan penurunan 

kinerja tikus dan gambaran histopatologi organ hipokampus tikus yang 

menunjukkan penipisan lapisan CA-1 hipokampus (Nabawiyati, 2003). 
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Berbagai usaha telah dilakukan melalui banyak penelitian terhadap 

tanaman-tanaman yang bahan aktifnya berkhasiat meningkatkan fungsi 

memori. Salah satunya adalah Acalypha indica Linn.  Acalypha indica Linn 

atau yang banyak dikenal dengan sebutan anting-anting atau kucing-kucingan 

merupakan jenis tanaman semak yang biasa tumbuh liar di berbagai lahan di 

daerah beriklim tropis. Kandungan zat aktifnya memiliki potensi dalam 

menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah efek 

neuroproteksi. Alkaloid dalam ekstrak tanaman ini berperan sebagai inhibitor 

kolinesterase sehingga dapat meningkatkan kadar asetilkolin yang sangat 

penting dalam penjalaran komunikasi antar neuron (Purwaningsih, Ibrahim, 

Zain, 2010; Patocka, 2012). Tannin dan flavonoid berperan sebagai 

antioksidan yang menekan pembentukan ROS (Suswati, 2010). Selain itu, 

flavonoid dalam ekstrak Acalypha indica Linn juga dapat meningkatkan 

berbagai faktor neurotropik yang merangsang viabilitas relatif dan proliferasi 

sel pada kultur jaringan hipokampus tikus post hipoksia (Yolanda, Bachtiar, 

Ibrahim, 2011; Sandhar, Kumar, Prasher, et al., 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan adanya efek bahan aktif yang 

terkandung dalam Acalypha indica Linn sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

peneliti terdorong untuk mengetahui lebih jauh mengenai efek Acalypha 

indica Linn terhadap fungsi memori akibat pemberian alkohol secara kronis. 

Penelitian ini dilakukan pada hewan percobaan yaitu tikus strain wistar 

dengan menggunakan metode water-maze test untuk menilai perubahan fungsi 

memorinya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak Acalypha indica Linn dapat mempertahankan 

fungsi memori pada tikus strain wistar yang diinduksi alkohol secara kronis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Membuktikan apakah ekstrak Acalypha indica Linn dapat 

mempertahankan fungsi memori pada tikus strain wistar yang 

diinduksi alkohol secara kronis dengan menggunakan metode water-

maze test. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui pengaruh ekstrak Acalypha indica Linn terhadap 

waktu yang diperlukan untuk menemukan hidden platform pada tikus 

strain wistar yang telah diinduksi alkohol secara kronis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

 Sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut tentang 

agen neuroprotektif terutama dalam pencegahan penurunan fungsi 

memori. 

1.4.2  Manfaat Klinis 

Mengetahui manfaat ekstrak Acalypha indica Linn sebagai 

terapi pencegahan penurunan fungsi memori. 

 


