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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang dikenal dengan COPD 

(Chronic Obstructive Pulmonary Disease) adalah penyakit yang dapat dicegah 

dan diobati,  ditandai dengan hambatan aliran udara napas yang biasanya progresif 

dan berhubungan dengan respon inflamasi kronik di saluran napas dan paru 

terhadap partikel atau gas yang beracun / berbahaya. (PDPI, 2011 dan GOLD, 

2011). Di Indonesia tidak ada data yang akurat tentang PPOK. Pada Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1986 asma, bronkitis kronik dan emfisema 

menduduki peringkat ke 5 sebagai penyebab kesakitan terbanyak dari 10 

penyebab kesakitan utama. SKRT Depkes RI 1992 menunjukkan angka kematian 

karena asma, bronkitis kronik dan emfisema menduduki peringkat ke  6 dari 10 

penyebab tersering kematian di Indonesia (PDPI, 2003).  Data kunjungan pasien 

di RS.H.Adam Malik dan RS. Tembakau Deli Medan menunjukkan 

kecenderungan peningkatan kasus PPOK. Pada tahun 2009 proporsi pasien PPOK 

yang dirawat inap di bagian paru adalah 3,55% dari seluruh pasien yang dirawat 

inap di RSUP.H.Adam Malik Medan. (Candly, 2010). 

Setiap satu hirupan asap rokok akut mengandung 1017 molekul ROS 

(Reactive Oxygen Species). ROS (Reactive Oxygen Species) diproduksi secara 

endogen melalui pengaktifan sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag. 

Stress oksidatif yang di sebabkan oleh asap rokok akan menginduksI
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terjadinya respon inflamasi (Sianturi,2003). Sel-sel radang  yang teraktivasi akan 

mengeluarkan berbagai mediator seperti leukotrien B4, Interleukin 8 (IL-8), 

Tumor Necrosis Faktor (TNF) dan lain-lain  yang mampu merusak struktur paru 

dan atau mempertahankan inflamasi netrofilik (Rennand, 2002). Bila tidak di 

terapi dapat berkembang menjadi inflamasi kronik. 

Tubuh mempunyai mekanisme pertahanan untuk mengatasi kerusakan akibat 

radikal bebas melalui kerja antioksidan (Albert, 2003). Antioksidan adalah zat 

yang dapat menurunkan atau menekan stress oksidatif karena akumulasi radikal 

bebas (Suhartono,2002). Tomat (Solanum lycopersicum) merupakan salah satu 

tanaman yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun pemanfaatannya 

hanya sebatas sebagai lalap dan bahan tambahan dalam masakan. Kandungan 

yang terdapat dalam buah tomat meliputi alkaloid solanin (0,007%), saponin, 

asam folat, asam malat, asam sitrat, biflavonoid, protein, lemak, gula (fruktosa, 

glukosa), adenine, trigonelin, kolin, tomatin, mineral (Ca, Mg, P, K, Na, Fe, 

sulfur, klorin), vitamin (B1, B2, B6, C, E, niasin), histamin, dan likopen 

(Dalimartha, 2007). Likopen merupakan salah satu kandungan kimia paling 

banyak dalam tomat, dalam 100 gram tomat rata-rata mengandung likopen 

sebanyak 3-5 mg.  

Menurut Sanjiv dan Rao (2000) likopen merupakan salah satu antioksidan 

yang potensial, dengan kemampuan meredam oksigen tunggal dua kali lebih baik 

daripada beta-karoten dan sepuluh kali lebih baik daripada alfa-tokoferol. Likopen 

berperan sebagai antioksidan dan memiliki pengaruh dalam menurunkan resiko 

berbagai penyakit. Kandungan likopen pada tomat meningkat dalam tubuh jika 

tomat diproses menjadi jus, saus dan lain-lain. 
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Manfaat jus tomat sebagai antioksidan sudah diketahui secara luas, namun 

belum banyak diteliti. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh pengaruh pemberian jus tomat dalam menghambat infiltrasi sel radang 

kronik MN (Mononuclear) pada parenkim paru tikus putih yang dipapar asap 

rokok. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pengaruh pemberian 

jus tomat (Lyeopersicum esculentum mill) dalam menghambat infiltrasi sel radang 

MN (Mononuclear) pada parenkim paru tikus putih (Rattus Novergicus) Strain 

wistar yang dipapar asap rokok secara kronis?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian jus tomat (Lyeopersicum esculentum 

mill) sebagai antioksidan dalam menghambat infiltrasi sel radang MN 

(Mononuclear) pada parenkim paru tikus putih (Rattus Novergicus) Strain 

wistar yang dipapar asap rokok secara kronis. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada 

parenkim paru tikus yang dipapar asap rokok secara kronis dan yang 

diberi jus tomat (Lyeopersicum esculentum mill). 
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2. Untuk mengetahui dosis jus tomat yang berpengaruh terhadap infiltrasi 

sel radang MN (Mononuclear) pada parenkim paru tikus putih.  

3. Hubungan antara dosis jus tomat dengan infiltrasi sel radang MN 

(Mononuclear)  pada parenkim paru tikus putih yang dipapar asap rokok 

secara kronik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi akademik 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh jus 

tomat sebagai antioksidan. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian dasar yang dipakai 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat klinis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan 

tentang pengaruh jus tomat (Lycopersicum esculentum Mill) sebagai 

alternatif dalam menghambat stres oksidatif dalam tubuh. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

1. Menambah informasi bagi masyarakat bahwa jus tomat mengandung 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. 

2. Mengajak masyarakat untuk membudidayakan minum/makan buah 

tomat lokal sebagai antioksidan yang efektif untuk menghambat 

peradangan pada paru akibat paparan asap rokok. 

 


