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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Merokok merupakan masalah utama kesehatan dan penyebab kematian di 

dunia. Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2013, lebih 

dari 6 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit yang 

berhubungan dengan merokok. Menurut data Institute for Health Metrics and 

Evaluation (IHME) on Global Tobacco Trends pada tahun 2012, Indonesia 

menduduki peringkat ketiga setelah China dan India.  

Asap rokok merupakan salah satu sumber radikal bebas. Satu batang rokok 

yang dibakar, menghasilkan sekitar 4000 macam bahan kimia dan bersifat 

toksik seperti bahan karsinogen, tar, nikotin, nitrosamin, karbonmonoksida, 

senyawa fenol, karbonil, klorin dioksin dan furan (Revianti, 2007).  

Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang memiliki satu atau 

lebih elektron yang tidak berpasangan, sehingga cenderung mendapat elektron 

dari zat lain menjadikan radikal bebas bersifat sangat reaktif (Murray, 2006). 

Menurut Droge pada tahun 2008, radikal bebas dapat dihasilkan dari 

lingkungan luar tubuh (radiasi ultraviolet, polutan udara, asap rokok) dan dari 

dalam tubuh (reaksi redoks ensimatis yang melibatkan oksigen pada 

metabolism normal, proses fagositosis, H2O2 yang dengan adanya Fe dan Cu 

menghasilkan radikal hidroksil). Kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkan 

oleh radikal bebas ini adalah kerusakan membran sel, kerusakan protein, 

kerusakan Deoxyribose Nucleic Acid (DNA), lipid peroksida, dan proses 
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penuaan. Radikal bebas secara terus menerus diproduksi dalam eritrosit akibat 

tingginya tekanan oksigen dan besi heme. Secara spontan hemoglobin akan 

menghasilkan superoksida (O2-). Proses reduksi tersebut diikuti proses 

oksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin. Peningkatan methemoglobin 

akan mengganggu transportasi oksigen menuju jaringan (Ruslan, 2005). 

Methemoglobin tidak mampu mengangkut oksigen karena besi ferro (Fe2+) 

dalam molekul heme teroksidasi menjadi bentuk besi ferri (Fe3+) 

(Prasetyastuti, 2009). 

Radikal bebas dapat ditangkal atau diredam dengan pemberian antioksidan 

atau dengan mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa 

yang berguna mengatasi kerusakan oksidatif akibat radikal bebas dalam tubuh 

dan senyawa oksigen reaktif (SOR) (Wulansari, 2011). Selain itu, antioksidan 

juga memiliki potensi untuk menghambat terjadinya peroksidasi lipid yang 

terjadi di dalam sel sehingga dapat melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif 

(Handaru, 2010). 

Salah satu contoh sumber antioksidan yang mudah didapat adalah buah 

tomat. Tomat juga merupakan buah yang mudah untuk dibudidayakan dengan 

harga yang relatif murah dan memiliki kandungan likopen terbanyak 

dibandingkan dengan buah lain. Tomat mengandung berbagai macam zat 

antioksidan antara lain betakaroten dan likopen. Tomat mengandung senyawa 

antioksidan seperti flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan likopen (Watson, 

2008). Senyawa ini mampu melawan radikal bebas (Maulida, 2010). 

Kandungan antioksidan yang paling banyak terdapat pada tomat adalah 

likopen. Likopen merupakan  senyawa karotenoid yang sangat potensial dalam 
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mencegah kerusakan organ akibat radikal bebas, dengan kemampuan  

meredam oksigen tunggal dua kali lebih baik dari beta-karoten dan sepuluh 

kali lebih baik dari alfa-tokoferol (Intan Sari, 2007). Vitamin C bertindak 

sebagai penangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. 

Vitamin E melindungi eritrosit dari hemolisis akibat stres oksidatif (Atyabi, 

2012).  

Penelitian oleh  Sari Intan pada tahun 2007 didapatkan bahwa kandungan 

likopen di dalam tomat akan meningkat bioavaibilitasnya setelah dilakukan 

pengolahan, sehingga tomat yang diolah menjadi jus memiliki lebih banyak 

likopen. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk 

membuktikan bagaimana pengaruh pemberian jus tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) yang kaya akan flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan likopen 

dalam menurunkan kadar methemoglobin pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang dipapar asap rokok. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian jus tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

dalam mencegah peningkatan kadar methemoglobin pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang dipapar asap rokok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian jus tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) dalam mencegah peningkatan kadar methemoglobin 

pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang dipapar asap rokok. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dosis efektif jus tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

dalam mencegah peningkatan kadar methemoglobin pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) yang dipapar asap rokok. 

2. Mengetahui korelasi antara pemberian jus tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) dan penurunan kadar methemoglobin pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) 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 pemberian jus tomat dalam mencegah 

peningkatan kadar methemoglobin pada tikus (Rattus norvegicus) 

yang dipapar asap rokok. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

oleh akademisi lainnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang 

menjelaskan tentang pengaruh jus tomat (Lycopersicum esculentum 

Mill) sebagai alternatif dalam mencegah peningkatan kadar 

methemoglobin akibat paparan asap rokok. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat menggunakan jus tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) sebagai pengobatan alami untuk mencegah 

peningkatan kadar methemoglobin akibat paparan asap rokok. 


