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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Indonesia menempati posisi ke-4 dengan jumlah terbesar 

perokok di dunia dan lebih dari 5 juta orang meninggal karena menghisap 

langsung rokok, sedangkan 600 ribu orang meninggal karena terpapar asap 

rokok (WHO, 2012). Asap rokok mengandung molekul radikal bebas 

sebanyak 10
16

 molekul radikal bebas per satu hisapan. Radikal bebas dapat 

menyebabkan banyak penyakit pada berbagai organ tubuh                             

Asap rokok dapat memicu terbentuknya radikal bebas dalam tubuh seperti 

nitrit oksida (NO) dan nitrit peroksida (NO2) dalam fase gas 

(Kusumalaningsih, 2010, Muhammad, 2009).  

Dampak buruk dari merokok dapat diakibatkan akumulasi kerusakan 

oksidatif yang disebabkan oleh ROS (Reactive Oxygen Species), yang 

disebut stres oksidatif. Radikal bebas dapat meningkatkan pengeluaran 

makrofag dan neutrofil antara lain di saluran nafas dan menginaktivasi 

antiprotease yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan protease-

antiprotease, mekanisme tersebut menyebabkan Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

(PPOK) (Aliya , 2010). Stres oksidatif menginduksi peroksidasi lipid (Dalle-

Donne, 2006). Hasil dari peroksidasi lipid adalah MDA (Malondialdehyde) 

(Winarsi, 2007). Telah dilaporkan sebelumnya bahwa perokok memiliki 

konsentrasi MDA plasma yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak 

merokok dan konsentrasi MDA plasma pada pasien PPOK yang merokok 
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dan mantan perokok lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak 

merokok (Lykkesfeldt, 2008; Mitev, 2010).  

Peroksidasi lipid dapat dihambat dengan pemberian antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron ( electron donor) dan 

yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan 

molekul yang sangat reaktif. Akibatnya kerusakan sel akan dihambat 

(Winarsi, 2010).  

Salah satu sumber antioksidan alami adalah Andrographis paniculata 

Nees atau yang dikenal dengan nama sambiloto. Sambiloto mengandung 

polifenol, salah satunya yang utama adalah flavonoid dengan kadar 46,322 

g/kg (4,63%) terhadap quersetin dalam ekstrak. Sambiloto juga 

mengandung Andrographolide sebanyak 2,5 – 4,8 % di dalam ekstrak 

kering daun yang dapat menghambat produksi ROS dan adhesi dari 

neutrofil (Guan SP, Tee W dan Ng DSW, 2012). Berdasarkan penelitian Sri 

(2011) ekstrak daun sambiloto memiliki daya antioksidan lebih besar yaitu 

76,63 %  dibandingkan daya antioksidan vitamin E yaitu 75,37 %. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan apakah antioksidan dalam ekstrak daun sambiloto dapat 

menurunkan kadar MDA plasma darah tikus putih (Rattus novergicus strain 

wistar) yang diberi paparan asap rokok sebagai radikal bebas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees) dapat menurunkan kadar MDA plasma darah pada tikus putih  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 

 

(Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar asap rokok secara subakut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan pemberian ekstrak daun sambiloto sebagai 

antioksidan dapat menurunkan kadar MDA plasma darah tikus putih strain 

wistar yang dipapar asap rokok secara subakut. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk membuktikan terjadi peningkatan kadar MDA plasma darah pada 

tikus putih strain wistar yang dipapar asap rokok secara subakut. 

2. Untuk mengetahui dosis optimal ekstrak daun sambiloto dalam 

menurunkan kadar MDA pada tikus putih strain wistar yang dipapar 

asap rokok secara subakut. 

3. Untuk mengetahui hubungan dosis dengan efek ekstrak daun sambiloto 

dalam menurunkan kadar MDA pada tikus putih strain wistar yang 

dipapar asap rokok secara subakut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

1. Menambah informasi ilmiah tentang pengaruh ekstrak daun sambiloto 

terhadap penurunan kadar MDA plasma darah tikus putih stain wistar 

 yang dipapar asap rokok secara subakut. 
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2. Menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan antioksidan dalam ekstrak daun sambiloto. 

1.4.2 Manfaat klinis 

Mengetahui manfaat ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees) sebagai antioksidan alami sebagai terapi pencegahan terjadinya 

peroksidasi lipid. 

1.4.3 Manfaat masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun sambiloto dapat 

menjadi salah satu sumber antioksidan. 


