
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok keempat di dunia 

setelah China, USA dan Rusia. Jumlah batang rokok yang dikomsumsi di 

Indonesia terutama rokok kretek cenderung meningkat dari 182 milyar batang 

ada tahun 2001 menjadi 260,8 milyar batang pada tahun 2010. Merokok dapat 

menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menyatakan 90% dari seluruh kasus 

kanker mulut, kanker esofagus, bronkitis dan gangguan paru, serta 75% dari 

seluruh kasus penyakit paru kronik. 6 juta orang didunia termasuk 190.260 

orang di Indonesia meninggal akibat konsumsi rokok (Ericksen, Mackay dan 

Ross, 2012). 

Merokok merupakan faktor resiko terhadap berbagai penyakit seperti 

kanker paru, penyakit paru obstruktif kronis, bronkhitis kronik dan penyakit 

jantung.Merokok telah diidentifikasikan sebagai faktor resiko ke-2 terjadinya 

kematian di dunia. Data penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

dosis-respon yang signifikan antara jumlah batang rokok dan kematian (Leah 

dan Salil, 2007). 

Penelitian Margaret (2007) membuktikan bahwa pemaparan asap 

rokok secara intensif pada tikus selama 2 minggu sudah menimbulkan 

abnormalitas pada silia epitel trakea tikus. Reaksi oksidatif dalam tubuh dapat 

dinetralkan dengan adanya antioksidan (endogen) dalam tubuh seperti 

superoxide dismutase (SOD), katalase (CAT) dan peroxidase (GPX1 dan
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GPX4). Tingginya ROS dalam tubuh akibat asap rokok membuat tubuh 

memerlukan antioksidan tambahan dari luar (eksogen) yang terdapat dalam 

makanan (Winarsih, 2011). Asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan 

hasil pembakaran dan ratusan diantaranya adalah bahan aditif yang dapat 

memicu terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Reaksi radikal bebas akan 

memproduksi reactive oxigen spesies (ROS) yang akan menimbulkan stress 

oksidatif sehingga mengikat protein yang berfungsi untuk gerakan silia serta 

menimbulkan inflamasi saluran pernafasan sehingga mengurangi panjang silia 

dan menonaktifkan 6 cilia releated genes yaitu cenexin yang berguna pada 

pertumbuhan basal silia. Pemendekansilia akibat proses inflamasi tidak bisa 

mengalami perbaikan sehingga menurunkan fungsi silia untuk membersihkan 

mukus dan partikel dalam saluran pernafasan. Mukus akan menumpuk di 

saluran pernafasan dan menimbulkan obstruksi (Leopold, et al, 2013). 

Antioksidan banyak terdapat pada sayur dan buah-buahan, salah 

satunya adalah tomat (Lycopersicum esculentum Mill). Tomat merupakan 

tanaman khas Amerika yang sudah banyak dibudi dayakan di Indonesia, 

karena cara menanamnya yang sangat mudah dan dapat tumbuh di semua 

tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tomat merupakan 

tanaman yang kaya akan antioksidan. Kandungan antioksidan yang paling 

banyak terdapat pada tomat adalah likopen. Likopen merupakan senyawa 

karotenoid yang sangat potensial dalam 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. Selain 

tomat likopen ditemukan pada semangka dan jambu biji, kandungan likopen 
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dalam 100 gram pada tomat 2 kali lebih besar daripada semangka dan jambu 

biji (Intan ,dewandari dan Sunarmani, 2007). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh sari tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

terhadappanjangsilia pada epitel trakea tikus putih Rattus norvegicus yang 

dipapar asap rokok akut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh sari tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

terhadap panjang silia pada epitel trakea tikus putih Rattus norvegicusyang 

dipapar asap rokok akut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh sari tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

terhadap panjang silia pada epitel trakea tikus putih Rattus norvegicus 

yang dipaparasap rokok akut. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahuiperbedaan panjang silia epitel trakea tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diberi sari tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

setelahdipapar asap rokok akut. 

2. Mengetahui dosis efektif  sari tomat (Lycopersicum esculentum Mill) 

terhadappanjang silia pada epitel trakea tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang dipapar asap rokok akut. 
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3. Mengetahui analisis hubungan dosis sari tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) terhadappanjang silia pada epitel trakea tikus putih 

(Rattus norvegicus) yang dipapar asap rokok akut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut tentang bagian trakea 

yang memiliki pengaruh kerusakan terbesar pada pemaparan asap 

rokok. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Memberikan informasi bahwa antioksidan yang terdapat pada sari tomat 

(Lycopersicum esculentum Mill) mampu mencegah pengaruh negatif 

yang ditimbulkan oleh radikal bebas (rokok) terhadap panjang silia 

epitel trakea. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat menggunakan sari tomat (Lycopersicum esculentum 

Mill) sebagai pengobatan alami untuk mencegah pengaruh negatif yang 

ditimbulkan oleh asap rokok terhadap panjang silia epitel trakea.  


