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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara ilmiah dampak buruk dari perilaku merokok terhadap kesehatan 

sudah banyak diketahui. Merokok merupakan perilaku adiksi yang telah mewabah 

secara global dan endemis di Indonesia yang menjadikan masalah bersama yang 

perlu ditanggulangi, dari sekian banyak pamflet, selebaran, kampanye anti rokok, 

sampai ke bungkus rokoknya diberi peringatan akan bahaya kesehatan dari rokok, 

tetap tak bisa mengubris secara massal berkurangnya kebiasaan merokok dan 

jumlah perokok (Putra, 2003). Dalam dokumen Tempointeraktif (2006) 

dilaporkan dengan peningkatan jumlah perokok yang cenderung naik pesat dari 

tahun ke tahun, maka tak heran bila saat ini Indonesia telah menduduki peringkat 

kelima jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina, Amerika, Rusia dan 

Jepang. 

Rokok memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan 

negara.Sebaliknya dari sisi kesehatan, tidak ada sisi positif yang bisa didapatkan. 

Asap rokok mengandung sangat banyak radikal bebas yang dapat menyebabkan 

terjadinya stress oksidatif di paru, hati dan organ lainnya.  Dalam satu kali  hisap, 

diperkirakan sebanyak 10
14

 molekul radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh 

(Church dan Pryor dalam Khotimah, 2006). Kondisi stress oksidatif  tersebut 

berkaitan dengan patogenesis beberapa macam penyakit kronis seperti kanker 

hepar, penyakit paru obstruktif menahun dan lainnya. Stress oksidatif adalah 
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kondisi gangguan keseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan (Khotimah, 2006). 

Radikal bebas adalah molekulyang kehilangan elektron, sehingga molekul 

tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul 

atau sel lain. Penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas bersifat kronis, yaitu 

dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyakit tersebut menjadi nyata.Untuk 

mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan 

antioksidan (Karyadi, 2008). Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai 

struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada 

molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali dan dapat memutus reaksi 

berantai dari radikal bebas baik berupa antioksidan yang dibuat oleh tubuh seperti 

superoksida dismutase (SOD), glutation peroksidase (GPx) dan glutation sulfhidril 

(GSH), antioksidan alami (tokoferol, vitamin C, betakaroten, flavonoid dan 

senyawa fenolik) maupun sintetis seperti butylated hroxyanisole (BHA) 

(Kumalaningsih, 2007). 

Glutation sulfhidril (GSH) adalah pusat antioksidan tubuh, dimana  GSH 

ini merupakan suatu tripeptide yang terdiri dari tiga (3) asam amino, yaitu gamma 

glutamic acid, cysteine dan glycine. GSH terdapat paling banyak dalam sel-sel 

hati.Semua zat-zat yang diolah (metabolisme) oleh tubuh kita harus melalui 

hati.Sel-sel hati mempunyai tugas untuk mendetoksifikasi dan mengikatkan diri 

dengan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh (Salan, 2005). Berdasarkan fungsinya 

GSH dapat berperan sebagai antioksidan, antitoksin, kofaktor penting dari 

beberapa enzim dan juga dapat mempertahankan antioksidan lainnya di dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
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tubuh seperti vitamin C dan E dalam bentuk aktif, sehingga dapat bekerja dengan 

optimal (Salan, 2005).  

Menurut Karyadi (2008) tubuh manusia, sesungguhnya dapat 

menghasilkan antioksidan tetapi jumlahnya seringkali tidak cukup untuk 

menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, sehingga memerlukan 

antioksidan lain dari luar tubuh. Kandungan buah pisang yaitu flavonoid, glukosa, 

fruktosa, sukrosa, tepung, protein, lemak, munyak menguap, kaya akan vitamin 

(A, B, C dan E), mineral (kalium, kalsium, fosfor, Fe), pektin, serotin, 5-hidroksi 

triptamin, dopamin dan noradrenalin, kadar kandungan yang terdapat dalam 

pisang sangat berfariasi tergantung dari jenis pisangnya (Dalimartha dalam Lisa 

2009).  

Menurut (Putra, 2009) pisang mengandung banyak kalium, sehingga dapat 

mengembalikan kadar kalium dalam tubuh dan melancarkan pengiriman oksigen 

ke otak. Selain itu, pisang juga sangat baik bagi ibu yang mengandung.Kandungan 

asam folat di dalamnya mudah diserap oleh janin, juga baik bagi perkembangan 

sistem saraf janin.Selain itu, pisang juga dapat dijadikan sumber kekuatan tenaga 

karena mengandung gula yang dapat diubah sumber tenaga dan dapat 

menghilangkan rasa lelah. 

Kandungan flavonoid yang cukup tinggi terbukti dari penelitian yang 

terdahulu yaitu tentang pemanfaatan Pisang Ambon (Musa Parasidiaca L) sebagai 

antioksidan dalam penelitian  Goel et al., 2001. Dan radikal Scavengers (Herais 

dan galisteo, 2003).Aktivitas flavonoid sendiri sebagai antioksidan tak pernah 

diragukan (Rhomnosa, 2006).Dengan mengkonsumsi Pisang Mas (Musa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
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Parasidiaca L), kerja GSH sebagai antioksidan menjadi berkurang sehingga kadar 

GSH menjadi meningkat (Mulyaningsih dan Darmawan, 2006). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuntarti dan Nurhadi 

Ibrahim(2009) membuktikan  bahwa pemberian ekstrak buah pisang raja dapat 

mengurangi kerusakan sel saraf yang diinduksi Monosodium Glutamate (MSG) 

dalam kultur jaringan hipokarpus mencit. Berdasarkan penelitian di atas maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pemberian Pisang Mas 

(Musa Parasidiaca L) Terhadap Kadar GSH (Glutation Sulfhidril) Hati Tikus 

Putih (Rattus norvegicus) yang Dipapar Asap Rokok”. Dengan dilakukannya 

penelitian ini diharapkan dapat menambah data ilmiah mengenai kemampuan dari 

Buah Pisang Mas (Musa Parasidiaca L) dalam mempengaruhi  kadar GSH 

sehingga dapat membantu pengembangan pemanfaatan Buah ini dalam 

pengobatan atau terapi herbal serta mampu dijadikan sebagai salah satu upaya 

minimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh perilaku merokok. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Adakah Pengaruh Pemberian Pisang Mas (Musa Parasidiaca L) terhadap 

Kadar GSH (Glutation Sulfhidril) Hati Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

yang Dipapar Asap Rokok”? 
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1.2.2 Pada dosis berapakah Pisang Mas (Musa Parasidiaca L) Berpengaruh 

paling efektif terhadap kadar GSH hati tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang dipapar asap rokok”? 

  

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Pisang Mas (Musa Parasidiaca L) 

terhadap Kadar GSH (Glutation Sulfhidril) Hati Tikus Putih (Rattus 

norvegicus) yang Dipapar Asap Rokok”? 

1.3.2 Untuk mengetahui dosis yang paling efektif dari Pisang Mas (Musa 

Parasidiaca L) terhadap Kadar GSH Hati Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

yang Dipapar Asap Rokok”? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data ilmiah dan sumbangan 

bagi kemajuan ilmu biologi dan kesehatan tentang potensi Pisang Mas 

(Musa Parasidiaca L) dalam mempengaruhi kadar GSH, sehingga dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut dalam pengobatan tradisional atau terapi herbal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

kepada masyarakat tentang manfaat Pisang Mas (Musa Parasidiaca L) 
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dalam mempengaruhi kadar GSH sehingga bisa meminimalisir dampak 

buruk dari perilaku merokok, dengan biaya yang relatif lebih murah, 

mudah didapat, enak dan praktis. Manfaat untuk pendidikan, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber belajar khususnya biologi 

kesehatan. 

 

1.5  Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1.5.1    Pengaruh adalah istilah yang menyebabkan definisi suatu bahan atau beda   

tidak asli sesuai dengan aslinya (Partanto, 1994). 

1.5.2   Dosis yaitu suatu zat atau senyawa kimia dalam takaran tertentu yang 

digunakan dalam jangka waktu tertentu (Effendi, 2002). 

1.5.3   GSH  adalah suatu tripeptide yang terdiri dari tiga (3) Asam Amino, yaitu 

Gamma Glutamic Acid, Cysteine dan Glycine yang berfungsi untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh, antioksidan dan detoksifikasi (Salan, 

2005). 

1.5.4  Asap rokok adalah suspensi partikel kecil di udara yang berasal dari 

pembakaran tak sempurna dari rokok. (Wikipedia, 2008). 

1.5.5  Dipapar adalah dikenai suatu zat secara terus-menerus atau berulang dalam 

jangka waktu tertentu. 

1.5.6  Efektif merupakan istilah yang lebih mengarah pada pencapaian hasil 

sasaran (daya hasil) (Suwandi, 2005). 
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1.5.7  Tikus putih jantan adalah hewan dari famili Muridae berkelamin jantan 

yang biasa digunakan dalam penelitian di laboratorium (Kusumawati, 

2004). 

 

1.6  Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian ini antara lain: 

1.6.1 Bagian tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah dari 

tanaman pisang mas (Musa Parasidiaca L) yang  berwarna oranye. 

1.6.2 Pada penelitian ini Pisang mas langsung diberikan secara oral. 

1.6.3 Tikus putih (Rattus norvegicus) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tikus putih jantan, umur 3 bulan dengan berat badan rata-rata  ± 200 

gram. 

1.6.4 Bahan yang digunakan untuk membuat tikus terpapar oksidan adalah 

rokok filter merek Talijagat Kretek.  

1.6.5 Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan kadar 

GSH setelah diberikan perlakuan selama 16 hari. Pengukuran kadar GSH 

dilakukan sehari setelah perlakuan berakhir. 

1.6.6 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Maret – 5 April 2011 di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang 


