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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Gorengan adalah produk makanan yang diolah dengan cara menggoreng 

dalam minyak. Masyarakat Indonesia sebagian besar menggunakan minyak goreng 

untuk mengolah makanan baik untuk lauk maupun makanan kecil. Data persentase 

kebiasaan makan pada individu berumur diatas 35 tahun di Jakarta Selatan 

menunjukkan kebiasaan makan gorengan 60%, masakan daging yang digoreng 

44,8%, masakan ikan yang digoreng 94,3%. Sebagian zat gizi pada bahan makanan 

yang digoreng akan rusak selama penggorengan, namun makanan yang digoreng 

memiliki rasa lebih gurih dan mengandung kalori lebih banyak serta kandungan 

lemak yang lebih banyak (Paramitha, 2012). Asupan lemak total perhari masyarakat 

perkotaan sebesar 21,96% - 26,52% dan pedesaan sebesar 19,08%. Kontribusi 

tertinggi asupan lemak total berasal dari makanan gorengan 70% (Sartika, 2008). 

Penggunaan minyak goreng di Indonesia makin meningkat tiap tahunnya. 

Berdasarkan data SUSENAS 2013, konsumsi rata-rata minyak goreng per kapita 

mencapai 8.916 liter dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sejak tahun 2009-

2013 sebesar 2,38% (Deptan, 2013). Peningkatan kebutuhan dan harga minyak 

goreng menyebabkan banyak rumah tangga, pedagang gorengan hingga industri 

menggunakan minyak goreng bekas dalam kurun waktu yang lama (Winarni dkk, 

2007).   

Ketika minyak digunakan untuk menggoreng, banyak reaksi kompleks yang 

terjadi, dan pada saat itulah minyak mengalami kerusakan. Pemanasan berulang 
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menyebabkan minyak mengalami reaksi autooksidasi, thermal polimerasi, dan 

thermal oksidasi (Ketaren, 2008). Apabila minyak digunakan berulang kali, maka 

bukan hanya terjadi penurunan mutu minyak goreng tetapi penurunan derajat 

kesehatan konsumen (Zahra dkk, 2013). 

Jenis minyak yang umumnya dipakai untuk menggoreng adalah minyak 

nabati seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak wijen, dan sebagainya. 

Minyak goreng jenis ini mengandung sekitar 80% asam lemak tak jenuh jenis asam 

oleat dan linoleat, kecuali minyak kelapa. Proses penyaringan minyak kelapa sawit 

sebanyak 2 kali (pengambilan lapisan lemak jenuh) menyebabkan kandungan asam 

lemak tak jenuh menjadi lebih tinggi. Ikatan ganda asam lemah tidak jenuh mudah 

bereaksi dengan oksigen (teroksidasi). Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh 

menyebabkan minyak mudah rusak oleh proses penggorengan (deep frying), karena 

selama proses penggorengan (deep frying) minyak akan dipanaskan secara terus 

menerus pada suhu tinggi serta terjadinya kontak dengan oksigen dari udara luar 

yang  memudahkan terjadinya reaksi oksidasi pada minyak (Sartika, 2009). Hal ini 

dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas 

merupakan molekul yang tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan berbagai 

organ tubuh seperti paru-paru, hepar, dan jantung (Muliartha dkk, 2009). 

Proses oksidasi dalam pemanasan minyak goreng akan menyebabkan 

pembentukan senyawa peroksida dan hidroperoksida yang merupakan radikal 

bebas. Proses pemanasan juga akan menyebabkan lepasnya asam lemak dari 

trigliserida sehingga asam lemak bebas mudah sekali teroksidasi menjadi aldehid, 

keton, asam-asam dan alkohol yang menyebabkan bau tengik (Rukmini, 2007). 

Penggunaan minyak goreng secara berulang akan menyebabkan deposisi sel lemak 
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di berbagai organ tubuh. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada berbagai organ 

tubuh seperti seperti hati, jantung, ginjal, dan arteri (Ketaren, 2008) 

Proses kerusakan minyak goreng tidak dapat dicegah melainkan dapat 

diperlambat dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan pemurnian 

dengan menggunakan adsorben tertentu seperti arang tempurung kelapa, tepung 

beras, mengkudu, lidah buaya dan bawang merah. Metode pemurnian minyak 

goreng bekas dapat pula dilakukan dengan penambahan antioksidan ke dalam 

minyak. Antioksidan akan memperlambat proses oksidasi dan menghambat reaksi 

berantai pembentukan radikal bebas (Ketaren, 2008). 

Mekanisme kerja antioksidan ada dua, yaitu sebagai donor atom hidrogen 

sehingga radikal bebas menjadi lebih stabil dan kedua adalah untuk memperlambat 

laju autooksidasi. Penggunaan antioksidan alami sudah mulai marak akhir-akhir ini 

seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang peranannya 

dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, arteriosklerosis, 

kanker, serta penuaan (Gunawan, 2010). 

Daun katuk (Sauropus androgynous L.) sudah banyak dikenal orang 

Indonesia dan banyak digunakan sebagai sayuran. Daun katuk mengandung 

berbagai jenis antioksidan antara lain flavonoid, vitamin C, dan vitamin A (Subekti, 

2007). Kandungan antioksidan pada daun katuk tersebut yang digunakan sebagai 

hepatoprotektor akibat penggunaan minyak goreng deep frying. 

Dalam penelitian ini, akan diteliti pengaruh ekstrak daun katuk (Sauropus 

androgynous L.) terhadap histopatologi hepar pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

strain wistar yang diinduksi minyak goreng deep frying.  Uji pengaruh ekstrak daun 

katuk ini didesain untuk antioksidan yang diharapkan dapat mencegah sel-sel hepar 
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yang akan mengalami perubahan histopatologi akibat paparan minyak goreng deep 

frying.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan satu masalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah ekstrak daun katuk (Sauropus androgynous L.) memiliki efek 

terhadap histopatologi hepar pada tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang 

diinduksi minyak goreng deep frying? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum: 

Mengetahui pengaruh ekstrak daun katuk (Sauropus androgynous L.) 

terhadap histopatologi hepar pada tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang 

diinduksi minyak goreng deep frying 

1.3.2 Tujuan khusus: 

1. Mengetahui dosis efektif ekstrak daun katuk (Sauropus androgynous L.) 

terhadap perubahan histopatologi sel hepar yang diinduksi minyak goreng 

deep frying. 

2. Mengetahui perubahan pada histopatologi hepar yang diberi ekstrak daun 

katuk (Sauropus androgynous L.). 

3. Mengetahui perubahan pada histopatologi hepar yang diinduksi oleh 

minyak goreng deep frying. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik  

1. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu kedokteran yang telah diperoleh 

selama pendidikan terutama dalam bidang Patologi Anatomi dan Histologi 

Kedokteran. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang manfaat 

daun katuk untuk mencegah perubahan histopatologi hepar yang diinduksi 

minyak goreng deep frying dan menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi pendahuluan untuk 

mengembangkan penelitian lainnya terutama dalam menguji pengaruh 

ekstrak daun katuk terhadap histopatologi hepar yang diinduksi minyak 

goreng deep frying. 

1.4.2. Manfaat Klinis 

1. Dapat digunakan sebagai hepatoprotektor untuk mencegah perubahan 

histopatologi hepar pada konsumen gorengan dengan deep frying. 

2. Memberi informasi bahwa minyak goreng deep frying dapat 

membahayakan hepar, jantung, dan paru-paru. 

3. Memberi informasi bahwa pada konsumen makanan yang diproses 

dengan minyak goreng deep frying diperlukan senyawa atau zat 

antioksidan untuk mencegah perubahan histopatologi sel hepar. 

1.4.3. Manfaat Masyarakat  

1. Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat bahwa 

daun katuk (Sauropus androgynous L.) juga memiliki khasiat sebagai 
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antioksidan yang dapat melindungi kerusakan sel-sel hepar akibat 

penggunaan minyak goreng deep frying. 

2. Memberi informasi bahwa pemakaian minyak goreng deep frying secara 

terus-menerus dapat membahayakan kesehatan tubuh. 


