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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bidang industri telah berkembang dengan sangat pesat sekali, yang 

diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan manusia dalam teknologi dan 

produk- produk industri yang cenderung syarat akan bahan pencemar. 

Semakin banyaknya pabrik-pabrik dibangun tidak diikuti dengan sistem 

Instalasi Pengolahan Air dan Limbah (IPAL) yang memadai, akibatnya 

limbah yang dibuang ke lingkungan semakin banyak. Padahal kemampuan 

alam untuk menerima beban limbah terbatas sehingga dapat dipastikan bahwa 

self purification saat ini telah terlampaui (Hidayat, 2013). 

Logam berat merupakan salah satu unsur bahan pencemar lingkungan. 

Logam-logam tertentu dalam konsentrasi tinggi akan sangat berbahaya bila 

ditemukan didalam lingkungan. Logam berat masuk kedalam tubuh manusia 

melalui mulut, yaitu makanan yang terkontaminasi oleh alat masak, wadah 

(minum/makanan kaleng) dan juga melalui pernapasan seperti asap dari 

pabrik, proses industri dan buangan limbah (Agustina, 2010).  

Logam berat berbahaya yang kerap kita temui adalah timbal (Pb), dimana 

Timbal merupakan salah satu logam berat yang tersebar luas dibanding 

kebanyakan logam toksik lainnya (Arifuddin, 2016).  Hal ini yang menunjang 

untuk terjadinya keracunan timbal pada mahluk hidup (Hariono, 2005). 

Timbal yang masuk ke tubuh diangkut oleh darah ke organ tubuh, kira-kira 
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95% timbal dalam darah diikat oleh eritrosit, yang akan didistribusikan ke 

jaringan lunak (Elmatris, 2015).  

Salah satu jalur akumulasi utama logam timbal ke manusia adalah 

melalui sistem pencernaan. Masuknya logam timbal kedalam tubuh manusia 

melalui jalur pencernaan bisa melalui makanan dan minuman yang 

dikonsumsi seperti daging, buah, dan sayuran (Sudarwin 2008). Hasil 

penelitian The National Foof Processors Association menerangkan bahwa 

kehadiran timbal dapat berasal dari kontaminasi di dalam produk makanan/ 

minuman yang dikalengkan. Kadar timbal dalam kemasan kaleng 637,64 + 

94,25 ppm dan kadar timbal yang bermigrasi ke dalam makanan/minuman 

sebesar 0,171 + 0,02 ppm, dengan kecepatan reaksi pelepasan Pb sebesar 5,56 

x 10-5 ppm/jam (Nirmalida, 2004).  

Selain menghasilkan radikal bebas, adanya timbal juga dapat 

menurunkan ketersediaan zat antioksidan serta mempengaruhi aktifitas 

enzim, menghambat absorbsi mineral runutan, mengikat protein, serta 

merubah homeostasis kalsium (Elmatris, 2015). Apabila terjadi 

ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh, dimana 

jumlah radikal bebas lebih banyak dari pada antioksidan, maka akan timbul 

suatu keadaan yang disebut oxidative stress, keadaan stres oksidatif yang 

berakibat pada kerusakan oksidatif sel dalam berbagai jaringan (Wanandi, 

2012). Sifat timbal yang toksik dan akumulatif ini dapat menyebabkan 

gangguan di organ tubuh. Timbal dapat mengendap di jaringan organ dan 

menimbulkan gangguan di organ tersebut. Salah satu organ yang ikut 
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mengalami perubahan (kerusakan) akibat paparan timbal yang berlebihan 

adalah hati (Arifuddin, 2016).  

Kerusakan hati ditandai dengan adanya kematian sel. Kematian sel-sel 

hati diawali dengan adanya degenerasi sel pada hati. Degenerasi sel 

merupakan perubahan struktur sel normal sebelum terjadi kematian sel 

(Spector, 2006). Salah satu kerusakan yang kerap terjadi pada sel hepar 

adalah adanya degenerasi hidropik. Degenerasi hidropik adalah suatu jejas sel 

yang reversibel dengan penimbunan intraselular yang lebih parah jika dengan 

degenerasi albumin. Secara mikroskopik organ yang mengalami degenerasi 

hidrofik menjadi lebih besar dan lebih berat daripada normal dan juga 

nampak lebih pucat.Terlihat juga vakuola-vakuola kecil sampai besar dalam 

sitoplasma (Susanto, 2006). 

Pemberian timbal cair dengan dosis tunggal 50 mg/kgBB/hari secara oral 

selama 4 minggu dapat meningkatkan derajat kerusakan hati   (Arifuddin, 

2016). Hal ini dapat dicegah dengan adanya senyawa antioksidan yang dapat 

melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki oleh radikal bebas, sehingga 

dapat menghambat peroksida lipid. Antioksidan diperlukan untuk 

menginaktivasi berkembangnya reaksi senyawa oksidasi dengan cara 

mendonorkan satu atau lebih stabil yang tidak merusak (Intani, 2010). 

Tubuh memiliki mekanisme pertahanan tersendiri terhadap radikal bebas. 

Sistem antioksidan tubuh sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan 

radikal bebas, secara alamiah telah ada dalam tubuh. seperti Superoxyde 

Dismutase (SOD) dan katalase, namun jika Senyawa Oksigen Reaktif (SOR) 
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terbentuk berlebihan maka tidak dapat dihambat secara proses oksidatif, oleh 

karena itu diperlukan tambahan antioksidan dari luar tubuh (Elmatris, 2015). 

Antioksidan yang digunakan untuk meredam dampak radikal bebas dapat 

berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari bahan alam seperti 

tanaman kelor (Moringa oleifera) yang mengandung beberapa zat aktif yang 

berpotensi untuk mengatasi kerusakan jaringan (Winarti, 2010). Vitamin 

merupakan satu dari berbagai jenis senyawa yang dapat menghambat reaksi 

perusakan tubuh oleh senyawa radikal bebas terkait dengan kegunaannya 

sebagai antioksidan. Daun kelor memiliki banyak kandungan senyawa aktif  

yang dapat dijadikan sebagai antioksidan yaitu vitamin A, vitamin C dan 

Vitamin E. Berat kering pada daun kelor  mengandung protein sekitar 27 % 

dan kaya vitamin A dan C, kalsium, zat besi dan phosporus (Winarno, 2005).  

Kandungan antioksidan vitamin A pada daun kelor yaitu sebesar 16,3 

mg/100 gram. Moringa oleifera mengandung vitamin A 10 kali lebih banyak 

dan Beta Carotene 4 kali lebih banyak dibanding vitamin A yang terkandung 

dalam wortel (Krisnadi, 2015). Vitamin A diketahui  berfungsi sebagai 

scavenger (pemungut) radikal bebas. Vitamin A mampu berperan untuk 

menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas dengan menangkap O2 

karena adanya 9 rangkap ikatan pada rantai karbonnya (Winarti, 2010). 

Vitamin C mampu mereduksi radikal bebas dengan cara mengikat zat-zat 

radikal seperti superoksida, radikal hidroksil dan juga hidrogen  peroksida 

(Fauzi, 2008). Kandungan vitamin C sebanyak 220 mg/100 gram daun segara 

7 kali lebih banyak dari jeruk dan 10 kali lebih banyak dari anggur.  
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Antioksidan lain pada daun Moringa oleifera yang dapat menangkal radikal 

bebas adalah vitamin E. Kandungan vitamin E pada tepung daun kelor 

sebesar 113 mg serbuk daun 3 kali lebih banyak dari bayam dan 4 kali lebih 

banyak dibanding vitamin E yang terkandung dalam minyak jagung 

(Krisnadi, 2015). 

Hasil penelitian ini kemudian akan dikembangkan sebagai sumber belajar 

biologi. Dalam melaksanakan kegitan belajar mengajar guru sewajarnya 

memanfaatkan sumber belajar, karena pemanfaatan sumber belajar menjadi 

suatu hal yang sangat penting dalam konteks belajar mengajar. Pemanfaatan 

sumber belajar akan sangat membantu siswa dalam proses belajar mengajar 

sehingga tujuan akan lebih mudah tercapai, selain itu pembelajaran juga akan 

menjadi lebih efisien dan efeketif (Kasrina, 2012). 

Memilih sumber belajar, media belajar maupun bahan ajar hendaknya 

berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran atau kompetensi 

yang telah dirumuskan. Bahan ajar yang dipilih tidak hanya sekedar 

memaparkan materi secara rinci, namun lebih dari itu harus dapat memberikan 

pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa (Wulansasi, 2014). Media 

pembelajaran merupakan komponen instrumental yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar yang dapat menyalurkan pesan dan mampu mengatasi 

perbedaan gaya belajar siswa, minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, 

cacat tubuh dan lain sebagainya (Wangi, 2014).  

Media pada hakekatnya merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran yang merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses 
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pembelajaran secara menyeluruh. Akhir dari pemilihan media adalah 

penggunaaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memungkinkan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan media yang telah 

dipilih. Dalam  pendidikan konservasi tidak mencapai tujuannya karena pesan 

yang disampaikan melalui media kepada peserta didik masih terlalu teknis 

sehingga tidak dipahami dan dimengerti. Kesalahan dalam memilih, 

merancang, dan menggunakan media dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat adalah salah satu penyebab kegagalan untuk mengubah 

pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik (Kushardanto, 2007). 

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan kegiatan tujuan 

pembelajaran akan semakin mudah tercapai, efisien dan efektif, yang mana 

sumber belajar yang dikembangkan berupa poster. Poster adalah salah satu 

media yang terdiri dari lambang atau kata simbol yang sangat sederhana pada 

umumnya mengandung anjuran atau larangan terhadap sesuatu yang 

dituliskan. Poster sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan 

warna dan pesan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat tetapi cukup 

lama memahamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya (Wangi, 2014).   

Poster dapat berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, 

sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

Medium poster ditujukan untuk menangkap dan mempertahankan perhatian 

orang (eye cathing) agar mereka dapat memahami pesan yang terdapat di 

dalamnya., dimana didalamnya memuat seperangkat materi pelajaran yang 
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dapat digunakan oleh siswa secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan 

kecepatan belajarnya (Adisukma, 2012). 

Media yang dikembangkan sisesuaikan dengan pembelajaran tentang 

pokok bahasan “Sistem Ekskresi” pada mata pelajaran Biologi SMA kelas XI 

KD 3.9 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada 

sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan 

simulasi. KD 4.9 Menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber (studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi) pengaruh pola hidup dan 

kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem 

ekskresi manusia dan teknologi terkait sistem ekskresi melalui berbagai 

bentuk media informasi 

Berdasarkan latar belakang tersebut, salah satu hal yang paling menarik 

untuk diteliti adalah penggunaan bahan alam, yaitu dosis dan konsentrasi 

ekstrak daun Moringa oleifera L. “Bagaimana pengaruh dosis dan konsentrasi 

ektrak etanol daun Moringa oleifera L terhadap histologi hepar tikus putih 

(Rattus novergicus) yang dipapar timbal asetat sebagai sumber belajar 

biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 
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1. Bagaimana perbedaan struktur histologi hepar tikus yang telah dipapar 

timbal asetat  dengan tikus yang tidak dipapar timbal asetat? 

2. Bagaimana perbedaan struktur histologi hepar tikus antara yang dipapar 

timbal asetat dan yang tidak dipapar timbal asetat dengan yang telah 

dipapar  timbal asetat dan diberi berbagai dosis ekstrak daun Moringa 

oleifera ? 

3. Apakah interaksi antara pemberian ekstrak daun Moringa oleifera dan 

dosis paparan timbal mempengaruhi jumlah degenerasi hidropik sel hepar 

tikus? 

4. Bagaimana pengembangan hasil penelitian pengaruh pemberian dosis 

ekstrak daun kelor terhadap histologi hepar tikus putih jantan yang dipapar 

timbal asetat sebagai media poster pada materi sistem ekskresi ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui perbedaan struktur histologi hepar tikus yang telah dipapar 

timbal  dengan tikus yang tidak dipapar timbal asetat. 

2. Mengetahui perbedaan struktur histologi hepar tikus antara yang dipapar 

timbal asetat dan yang tidak dipapar timbal asetat dengan yang telah 

dipapar  timbal asetat dan diberi berbagai dosis ekstrak daun Moringa 

oleifera. 

3. Menganalisis pengaruh interaksi antara pemberian ekstrak daun Moringa 

oleifera dan dosis paparan timbal terhadap  jumlah degenerasi hidropik sel 

hepar tikus. 



9 
 

4. Mengembangkan hasil penelitian pengaruh pemberian dosis etanol daun 

kelor terhadap histologi hepar tikus putih jantan yang dipapar timbal asetat 

dikembangkan menjadi media poster pada materi sistem ekskresi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memberi pengalaman dalam pelaksanaan uji pemberian ekstrak Moringa 

oleifera L.  terhadap histologi hepar tikus putih jantan yang dipapar timbal 

asetat. Selain itu juga dapat memperkaya khasanah keilmuan peneliti 

dalam bidang pembelajaran terutama pada mata pelajaran biologi materi 

sistem ekskresi. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang histologi hepar yang 

telah dipapar timbal asetat dalam pembelajaran histologi dan sistem 

ekskresi. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang efek antioksidan dan 

ekstrak daun Moringa oleifera L. dalam meredam dampak radikal bebas 

yang diakibatkan pemparan timbal asetat dan memperkaya bahan alternatif 

pengendali radikal bebas dari bahan alam. Hal in dapat disampaikan 

kepada masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

melakukan sosialisasi dampak atau bahaya radikal bebas.  

 

 



10 
 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah, maka penelitian ini harus 

dibatasi. Adapun batasannya adalah: 

1. Hewan coba yang digunakan adalah tikus putih jantan umur 2-3 bulan 

dengan berat badan 200 gr sebanyak 24 ekor. 

1. Parameter yang diamati gambaran histologi adalah kerusakan- kerusakan 

pada sel hepar berupa degenerasi sel (degenerasi hidropik) dan nekrosis 

hati. 

2. Bahan pemicu radikal bebas yangdigunakan adalah timbal asetat dengan 

dosis  50mg/kgBB/hari. 

3. Ekstrak yang digunakan adalah ekstrak etanol daun Moringa oleifera L. 

dengan dosis 2.1 mg/kgBB/hari, 2.8 mg/kgBB/hari, 3.5 mg/kgBB/hari, 4.2 

mg/kgBB/hari, 4.9 mg/kgBB/hari.  

4. Dosis diberikan pada pagi hari secara oral sebanyak 2ml. 

5.  Pemberian timbal dilakukan selama 4 minggu 

6. Pemberian ekstrak Moringa oleifera L. dilakukan selama 2 minggu. 

7. Pakan mencit yang digunakan adalah pellet. 

8. Dikembangkan menjadi media poster pada pelajaran Biologi materi Sistem 

Ekskresi. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Dosis adalah suatu ukuran (zat) yang dibutuhkan untuk menimbulkan 

sesuatu yang khusus dan efek yang diinginkan (Sutamik, 2007). 
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2. Ekstrak Moringa oleifera L adalah sediaan sari pekat tumbuhan atau 

hewan yang diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-

masing bahan (Zainal, 2007). 

3. Hati adalah organ yang mempunyai berbagai macam aktivitas metabolisme 

yang dibungkus oleh simpai tipis jaringan ikat (kapsula Glisson) yang 

menebal dihilum, tempat vena porta dan arteri hepatika memasuki hati dan 

duktus hepatikus kiri dan kanan serta tempat keluarnya pembuluh limfe 

(Salasia dan Hariono, 2010). 

4. Histologi adalah Ilmu tentang susunan jaringan tubuh dan benda-benda 

hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop (Kashiko, 2002). 

5. Degenerasi Hidropik merupakan kemunduran (jejas) sel yang reversibel 

dengan penimbunan intraselular yang lebih parah jika dibandingkan 

dengan degenerasi albumin, umumnya disebabkan oleh gangguan 

metabolisme seperti hipoksia atau keracunan bahan kimia (Rusmiati dan 

Lestari 2004). 

6. Nekrosis Sel adalah Perubahan yang reversibel akan menjadi irreversibel, 

yaitu terjadinya kematian sel (Agustiyanti, 2008).  

7. Tikus Putih jantan adalah Hewan percobaan di laboratorium. Hewan ini 

dapat berkembangbiak secara cepat dan dalam jumlah yang cukup besar 

(Kusumawati, 2004). 

8. Timbal adalah Salah satu logam berat yang dapat mencemari lingkungan 

terutama yang berasal dari gas buang kenderaan bermotor (Fauzi, 2008). 
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9. Media Poster merupakan alat untuk mengiklankan sesuatu, sebagai alat,

propaganda, protes, serta maksud-maksud lain untuk menyampaikan

berbagai pesan (Adisukma, 2012).




