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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok keempat di dunia setelah

China, USA dan Rusia. Jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia terutama

rokok kretek cenderung meningkat dari 182 milyar batang pada tahun 2001 menjadi

260,8 milyar batang pada tahun 2010. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Republik Indonesia (BPOM RI) menyatakan konsumsi rokok bertanggung jawab atas

90% dari seluruh kasus kanker mulut, kanker esofagus, bronkitis, dan gangguan paru,

serta 75% dari seluruh kasus penyakit paru kronik. 6 juta orang didunia termasuk

190.260 orang di Indonesia juga meninggal akibat konsumsi rokok (Ericksen,

Mackay, dan Ross, 2012).

Rokok mengandung bahan kimia yang sudah teridentifikasi mencapai 2500

komponen, sedangkan dalam asap rokok telah teridentifikasi 4800 macam komponen

kimia yang membahayakan kesehatan diantaranya tar, nikotin, karbon monoksida

(CO), dan nitrogen oksida (NO) (Tirtosatro dan Murdiyati,2010). Semua bahan

kimia tersebut merupakan radikal bebas yang ketika berikatan dengan molekul

oksigen di dalam tubuh akan menghasilkan Reactive Oxygen Species (ROS). Jika

ROS yang terbentuk akibat asap rokok melampaui kemampuan netralisasi tubuh maka

akan timbul stress oksidatif yang memicu peroksidasi lipid dan menimbulkan

inflamasi saluran pernapasan sehingga mengurangi panjang silia dan menonaktifkan 6

cilia-releated genes yaitu cenexin yang berguna pada pertumbuhan basal silia.
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Pemendekan silia akibat proses inflamasi tidak bisa mengalami perbaikan sehingga

menurunkan fungsi silia untuk membersihkan mukus dan partikel dalam saluran

pernapasan. Mukus akan menumpuk di saluran pernapasan dan menimbulkan

obstruksi (Leopold et al, 2013).

Penelitian Sutyarso dkk tahun 2014 mengenai pengaruh pemberian ekstrak etanol

jahe merah (Zingiber officinale Roxbvar Rubrum) terhadap jumlah sel goblet dan

tinggi silia saluran pernapasan tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) jantan

Strain Sprague dawley yang dipapar asap rokok 4 batang/hari selama 21 hari

didapatkan pengurangan  panjang silia menjadi 3,17m pada kelompok yang hanya

dipapar asap rokok jika dibandingkan dengan kontrol negatif yaitu 10,6m. Penelitian

lain Lara Yuniarti tahun 2013 tentang pengaruh ekstrak biji anggur (Vitis vinifera L.)

sebagai antioksidan terhadap gambaran histologi silia epitel trakea tikus putih (Rattus

novergicus) yang terpapar asap rokok didapatkan hasil bahwa tikus yang dipapar asap

rokok sebanyak 2 batang perhari selama 14 hari silia epitel trakeanya lebih pendek

dibanding kelompok yang tidak dipapar asap rokok.

Penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan menggunakan 5 kelompok

perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 1 ekor tikus memperlihatkan

pemendekan panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus novergicus strain

wistar) yang dipapar asap rokok 2 batang perhari selama 14 hari dalam rentang waktu

15 menit menjadi 5,2m dibanding dengan kontrol negatif yaitu kelompok yang tidak

dipapar asap rokok yaitu 9,4m (Data primer,2015).
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Stress oksidatif yang terjadi akibat konsumsi rokok dapat diatasi dengan

menambah asupan antioksidan eksogen, salah satunya adalah meniran yang memiliki

potensi besar sebagai antioksidan eksogen karena kandungan flavonoid antara lain

quersetin, quersetrin, isoquersetin, astragalin dan rutin (Nara et al. 1997 dalam Indah,

2006). Meniran juga mudah ditemukan karena tumbuh liar di tempat gembur,berpasir

di ladang, tepi sungai dan pantai bahkan tumbuh liar disekitar pekarangan rumah,

tetapi pemanfaatan meniran belum cukup banyak.(Dalimarta, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian

tentang pengaruh ekstrak meniran (Phyllantus niruri L.) terhadap panjang silia sel

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

akut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) terhadap

panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang

dipapar asap rokok akut?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Mengetahui pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) terhadap panjang

silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus norvegicus starin wistar) yang dipapar asap

rokok akut.
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1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui perubahan panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus

novergicus strain wistar) yang diberi ekstrak meniran (Phyllanthus niruri

L.) setelah dipapar asap rokok akut.

2. Mengetahui dosis efektif ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) terhadap

panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar)

yang dipapar asap rokok akut.

3. Mengetahui hubungan peningkatan dosis meniran (Phyllanthus niruri L.)

terhadap panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus novergicus strain

wistar) yang dipapar asap rokok akut

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberi informasi tentang pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.)

terhadap panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar)

yang dipapar asap rokok akut.

1.4.2 Manfaat akademik

Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh ekstrak

meniran (Phyllanthus niruri L.).

1.4.3 Manfaat klinis

Sebagai bukti ilmiah tentang pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.)

untuk mengurangi dampak yang timbul pada silia sel epitel trakea akibat konsumsi

rokok.
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1.4.4 Manfaat untuk masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat meniran (Phyllanthus

niruri L.) terhadap panjang silia sel epitel trakea tikus putih (Rattus novergicus strain

wistar) yang dipapar asap rokok akut.


