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BAB 1 

       PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Paru berfungsi untuk pertukaran gas antara udara atmosfer dan darah. Dalam 

menjalankan fungsinya, paru-paru ibarat sebuah pompa mekanik yang berfungsi 

ganda, yakni menghisap udara atmosfer ke dalam paru (inspirasi) dan mengeluarkan 

udara alveolus dari dalam tubuh (ekspirasi) (Guyton & Hall , 2007). 

Paru merupakan komponen penting dalam sistem pernafasan, apabila organ 

ini fungsinya terganggu maka akan menimbulkan gangguan pada sistem pernafasan, 

salah satu gangguan dari sistem pernafasan yang pravelensinya tinggi yaitu 

pneumonia yaitu suatu penyakit ygang di tandai oleh peradangan paru. Berdasarkan 

hasil riset data SEAMIC Health Statistic 2011 pneumonia merupakan penyebab 

kematian nomor 6 di Indonesia.(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia,2003) 

  Salah satu faktor resiko terjadinya pnemonia adalah asap rokok. Menurut 

World Health Organization tahun 2009, jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 

65 juta jiwa dan perokok pasif sebanyak 92 juta jiwa dan Indonesia menduduki 

peringkat ketiga setelah Cina dan India (Depkes RI,2010). Setiap satu hirupan asap 

rokok akut mengandung 1017 molekul Reactive Oxygen Species (ROS) . ROS juga 

diproduksi secara endogen melalui pengaktifan sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan 

makrofag. Peningkatan yang berlebihan produksi ROS akibat asap rokok akan 

menyebabkan terjadinya stress oksidatif dan terganggunya mekanisme pertahanan 

oleh antioksidan (Bashandy,2006). Stress oksidatif karena asap rokok akan 
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menginduksi terjadinya respon inflamasi (Sianturi,2008). Sel-sel radang yang 

teraktivasi akan mengeluarkan berbagai mediator proinflamatori yang mampu 

merusak struktur paru dan atau mempertahankan inflamasi neutrofilik (Rennard, 

2010). Inflamasi akut dapat berkembang menjadi inflamasi kronik. Transisi ini terjadi 

ketika respon akut tidak dapat diselesaikan, bisa oleh karena persisten dari agen 

perusak atau oleh karena keterlibatan proses normal dari penyembuhan  (Wikanta, 

2013). Berbeda dengan radang akut, radang kronis menciri dengan adanya infiltrasi 

sel mononuclear (MN) termasuk makrofag, limfosit dan plasma sel jaringan yang 

terdestruksi, proliferasi pembuluh darah kecil (angiogenesis) dan fibrosis (Robbins, 

Vnay, dan Ramzi, 2015). 

Kadar ROS yang tinggi dalam tubuh dapat diturunkan dengan pemberian 

antioksidan, tubuh manusia memproduksi antioksidan endogen tetapi jumlahnya 

seringkali tidak cukup untuk menurunkan kadar ROS yang tinggi sehingga 

membutuhkan antioksidan eksogen (Suhartono,2005). Meniran adalah salah satu 

tumbuhan yang mengandung antioksidan, komponen kimia terkandung dalam 

meniran yang berperan sebagai antioksidan yaitu vitamin C dan flavonoid (Agus 

K.&Fauzi R.,2004). Kadar vitamin C pada meniran 136 kali lebih besar dibanding 

pada anggur (Vitis vinifera L) (Wiryanta,2008) dan kadar flavonoid pada meniran 

4.130 kali lebih besar dibanding pada jinten hitam (Nigella sativa L.) di Indonesia 

(Apriliana,2012). Meniran tersebar hampir diseluruh Indonesia pada ketinggian 

tempat antara 1 m sampai 1.000 m diatas permukaan laut dan belum dibudidayakan 

secara teratur.  
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 Penelitian ini mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus 

niruri L.) dapat menurunkan infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada parenkim 

paru tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang diberi paparan asap rokok 

sebagai radikal bebas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak meniran (Phyllantus niruri L.) terhadap infiltrasi 

sel radang MN (Mononuclear)  pada parenkim paru tikus putih (Rattus 

novergicus strain wistar) yang dipapar asap rokok ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak meniran (Phyllantus niruri L) terhadap  

infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada parenkim paru tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar rokok. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui jumlah infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada 

parenkim paru tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar 

asap rokok . 

2. Untuk mengetahui dosis ekstrak meniran (Phyllantus niruri L) yang 

paling efektif dalam menurunkan sel radang MN (Mononuclear)  pada 

parenkim paru tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar 

asap rokok . 
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3. Hubungan antara dosis ekstrak meniran terhadap jumlah infiltrasi sel 

radang MN (Mononuclear) pada parenkim paru tikus putih (Rattus 

novergicus strain wistar) yang dipapar asap rokok .  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

1  Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang 

menjelaskan tentang pengaruh ekstrak meniran terhadap penurunan 

infiltrasi sel radang MN (mononuclear) pada parenkim tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar asap rokok . 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

oleh akademisi lainnya 

1.4.2 Manfaat klinis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan 

tentang pengaruh ekstrak meniran terhadap penurunan infiltrasi sel radang 

MN (mononuclear) pada paru. 

1.4.3 Manfaat untuk masyarakat 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat ekstrak 

meniran sebagai antioksidan. 

 

 

 

 


