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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

The ASEAN Tobacco Control Reportmelaporkan pada bulan Juni tahun 

2012 sebanyak 127.169.300 (29% orang dewasa)  dari penduduk di Asia 

Tenggara adalah perokok.Indonesia sendiri merupakan negara di Asia Tenggara 

dengan jumlah perokok tertinggi, yaitu 51% dari jumlah penduduk. Riset 

Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10tahun yang 

merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkatsebesar 34,7% pada tahun 

2010 untuk kelompok umur di atas 15 tahun. Berdasarkan data jumlah perokok 

aktif sebanyak itu maka, jumlah perokok pasif pun dapat meningkat 2-3x lebih 

banyak dari perokok aktif karena banyak orang yang merokok di tempat umum 

yang menyebabkan paparan asap rokok dapat dihirup oleh orang-orang 

disekitarnya (Kemenkes RI, 2011). 

Paparan asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif mengandung lebih 

dari 4000 toksin, meliputi racun-racun seperti karbon monoksida, substansi toksis 

seperti radikal-radikal oksidan, zat-zat karsinogen seperti zat-zat nitrosamin, dan 

substansi-substansi adiktif psikoaktif seperti nikotin yang merupakansalah satu 

sumber radikal bebas.Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai 

elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat berdiri sendiri 

(Clarkson and Thompson, 2000).  

Radikal bebasyang terdapat pada asap rokok juga dapat  menyebabkan 

peningkatan ROS (Reactive Oxygen Species). ROS terbagi menjadi 2 yaitu; ROS 

endogen dan ROS eksogen. ROS endogen berasal dari proses fisiologis dalam 
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tubuh sedangkan ROS eksogen berasal dari luar tubuh seperti contohnya adalah 

asap rokok. Peningkatan jumlah ROS karena asap rokok dapat menyebabkan stres 

oksidatif yang mengakibatkan tubuh membentuk peroksidasi lipid pada membran 

sel yang disebut dengan PUFA (Polly Unsaturated Fatty Acid). Reaksi tersebut 

akan menghasilkan sejumlah radikal lipid dan senyawa sitotoksik terhadap 

endotel pembuluh darah yang menyebabkan ketidakelastisan dari lumen 

pembuluh darah dan munculnya tumpukan lemak di lumen pembuluh darah yang 

berpotensial menyebabkan terjadinya atheroskelorosis. Reaksi radikal lipid 

membran juga bereaksi dengan logam transisi bebas di dalam  darah yang 

menghasilkan salah satu aldehid toksik salah satunya adalah MDA 

(Malondialdehyde). MDA merupakan produk akhir dari oksidasi lipid yang paling 

mudah pengukurannya karena tidak memerlukan waktu yang lama dan cara 

pengambilan sampel pengukurannya tidak memerlukan alat yang banyak 

(Winarsi, 2007).  

Radikal bebas yang banyak di dalam tubuh dapat dicegah dan dikurangi 

dengan menggunakan antioksidan salah satu contoh sumber antioksidan yang 

mudah didapat adalah buah tomat.Tomat juga merupakan buah yang mudahuntuk 

dibudidayakan dengan harga yang relatif murah. Tomat mengandung berbagai 

macam zat antioksidan antara lain betakaroten dan likopen.Potensial senyawa 

likopen jika dibandingkan dengan β-karoten memiliki aktifitas antioksidan dua 

kali lebih kuat dan sepuluh kali lebih kuat dari vitamin E. Likopen dalam buah 

tomat juga mampu mengurangi risiko terjadinya bercak- bercak kulit karena usia 

(age related macular degeneration atau ARMD), ateroklerosis, dan 

multiplesclerosis dengan cara mencegah peroksidasi lipid(Arifulloh, 2013). 
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Berdasarkan uraian diatas mengenai bahaya radikal bebas bagi tubuh dan 

manfaat dari buah tomat maka diambil judul penelitian “Pengaruh Pemberian Jus 

Tomat (Licopersicum esculentum Mill) Sebagai Antioksidan Terhadap Penurunan 

Kadar MDA Plasma Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dipapar Asap Rokok” 

dan dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah jus tomat dapat 

berpengaruh sebagai antioksidan pada kadar MDA plasma tikus putih yang diberi 

paparan asap rokok. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah : 

“Bagaimanakah pengaruh pemberian jus tomat terhadap penurunan kadar 

MDA plasma tikus putih yang dipapar asap rokok?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian jus tomat terhadap penurunan 

kadar MDA plasma tikus putih yang dipapar asap rokok. 

1.3.2. Tujuan khusus 

a. Mengukur kadar MDA plasma tikus yang dipapar asap rokok dan 

diberi jus tomat 

b. Mengukur dosis minimum efektif dari pemberian jus tomat yang 

dapat berpengaruh pada kadar MDA plasma  tikus yang diberi 

paparan asap rokok 
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1.4 Manfaat penelitian : 

1.4.1 Manfaat Akademis : 

- Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh jus tomat sebagai antioksidan yang berfungsi 

untuk menurunkan kadar MDA plasma 

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian yang 

dipakai untuk penelitian selanjuutnya tentang efek 

antioksidan jus tomat dibandingkan dengan jus/ektrsak yang 

lain. 

1.4.2 Manfaat Klinis : 

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penggunaan 

jus tomat secara preventif atau kuratif terhadap stres 

oksidatif. 

- Jus tomat dapat digunakan bagi pasien yang mengalami 

stres oksidatif. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat : 

- Menambah informasi bagi masyarakat bahwa jus tomat 

mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal 

bebas 

- Mengajak masyarakat untuk membudidayakan 

minum/makan buah tomat lokal sebagai antioksidan yang 

efektif untuk menurunkan kadar MDA plasma 


