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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya 

aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan proses peradangan kronis pada pembuluh 

darah, penyakit ini tidak menular tetapi menjadi salah satu penyebab kematian pria 

dan wanita di berbagai negara. Proses peradangan pada pembuluh darah dikaitkan 

dengan peningkatan kolesterol yang dapat menyebabkan disfungsi endotel. Kondisi 

hiperkolesterolemia dapat meningkatkan pembentukan ROS (reactive oxygen 

species) atau radikal bebas (Brown, 2005).  Menurut data Kementrian Kesehatan 

RI, kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung pembuluh darah, terutama 

penyakit jantung koroner dan stroke diperkirakan akan terus meningkat mencapai 

23,3 juta kematian pada tahun 2030. Masuknya radikal bebas ke dalam tubuh dapat 

berasal dari paparan polutan, konsumsi makanan yang tercemar radikal bebas, 

konsumsi rokok dan konsumsi minuman alkohol berlebih (Kemenkes RI, 2014). 

Salah satu makanan yang tercemar radikal bebas adalah makanan yang digoreng 

dengan minyak goreng deep frying (Diop, 2014). Hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan survey terhadap 20 orang ibu rumah 

tangga di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diperoleh 12 

orang sering menggunakan minyak goreng deep frying dan 8 orang sisanya tidak 

menggunakan minyak goreng deep frying. 

Pemanasan minyak goreng pada suhu tinggi dan berulang menyebabkan 

reaksi oksidasi, hidrolisis dan polimerisasi terhadap rantai asam lemak tidak jenuh 
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yang memicu timbulnya radikal bebas yang ditandai dengan meningkatnya 

peroksidasi lipid (Asni, 2014). Selama proses penggorengan, minyak goreng 

teradsorbsi makanan, sehingga makanan dari hasil penggorengan terdapat 5-40% 

minyak (Handoko dkk, 2009). Radikal bebas yang ikut terkonsumsi dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan antara antioksidan endogen dengan jumlah 

radikal bebas (Halliwel, 2006). Superoxide dismutase (SOD) merupakan salah satu 

antioksidan endogen yang berfungsi mengkatalisis reaksi dismutasi radikal bebas 

anion superoksida menjadi hidrogen peroksida dan molekul oksigen (Winarsi, 

2007).  

Asupan antioksidan dari luar sebagai penangkal radikal bebas dapat 

menetralisir radikal bebas sehingga mencegah terjadinya kondisi stres oksidatif dan 

meningkatkan antioksidan endogen (Sumardika dan Jawi, 2012). Daun katuk 

(Sauropus androgynous L.) adalah tanaman yang mempunyai efek antioksidan. 

Antioksidan alami yang berasal dari daun katuk adalah flavonoid, tannin, saponin, 

alkaloid, terpenoid, fenol dan vitamin C (Bunawan et al., 2015). Isolat flavonoid 

pada fraksi n-butanol ekstrak kulit terong belanda terbukti dapat meningkatkan 

aktivitas SOD (Widayanti, 2015). Vitamin C merupakan salah satu jenis 

antioksidan, konsumsi vitamin C selama sepuluh minggu dapat meningkatkan 

aktivitas SOD (Ernawati dkk, 2009). Kandungan fenol total ekstrak etanol daun 

kluwih (Artocarpus camansi Blanco) terbukti dapat meningkatkan aktivitas SOD 

(Asrin, 2015). Antioksidan dalam daun katuk diduga dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas SOD akibat penggunaan minyak goreng deep frying.  
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Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh ekstrak daun katuk terhadap 

peningkatan aktivitas SOD serum darah pada tikus putih (Rattus norvegicus strain 

wistar) jantan yang diinduksi minyak goreng deep frying.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun katuk dapat meningkatkan aktivitas SOD serum 

darah pada tikus putih jantan yang diinduksi minyak goreng deep frying? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak daun katuk (Sauropus 

androgynous L.) terhadap peningkatan aktivitas SOD serum darah pada 

tikus putih jantan yang diinduksi minyak goreng deep frying 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan dosis minimal ekstrak daun katuk dalam meningkatkan 

aktivitas SOD serum darah pada tikus putih jantan yang diinduksi 

minyak goreng deep frying. 

2. Mengetahui hubungan antara dosis ekstrak daun katuk terhadap 

peningkatan aktivitas SOD. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademik 

1. Untuk memberikan tambahan informasi antioksidan daun katuk 

terhadap peningkatan SOD serum darah pada tikus putih jantan yang 

diinduksi minyak goreng deep frying. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi penelitian 

selanjutnya mengenai manfaat ekstrak daun katuk sebagai 
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pencegahan dari bahaya konsumsi minyak goreng deep frying yang 

mengandung radikal bebas. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Ekstrak daun katuk sebagai antioksidan sebagai terapi pencegahan 

untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang disebabkan konsumsi 

minyak goreng deep frying. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pengaruh 

dari ekstrak daun katuk terhadap peningkatan aktivitas SOD akibat 

konsumsi minyak goreng deep frying. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan minyak 

goreng deep frying secara terus menerus dapat membahayakan 

kesehatan. 

 


