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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia perlu mendapat perhatian sejalan dengan 

penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) terutama penggunaan logam berat 

(Hanani, Santcarwati, & Setiani, 2016). Timbal adalah jenis logam berat yang 

dapat diperoleh dari alam dalam bentuk bijih logam. Timbal seringkali digunakan 

untuk pertambangan, peleburan, penggunaan bahan bakar minyak serta untuk 

kepentingan komersial lainnya mengakibatkan banyak timbal menyebar 

dilingkungan (Lubis et al, 2013). Pada  penelitian, kadar hemoglobin pada pekerja 

yang dipapar timbal di Karoseri Semarang menunjukkan adanya penurunan Hb 

dan terjadinya anemia pada pekerja (Fa'iza, Joko, & Setiani, 2016). Selain itu, 

ditempat yang sama pekerja juga mengalami perubahan bermakna pada tekanan 

diastolik (Mutasir, Setiani, & Sulistiyani, 2016). Kontaminasi timbal paling 

banyak pada makanan sekitar 65%, air 20% dan pada udara 15%. Logam timbal 

yang masuk melalui mulut banyak berasal dari makanan atau wadah (makanan 

kaleng) (Agustina, 2014).  

Sebuah penelitian dalam jurnal juga telah menunjukkan penggunaan pestisida 

pada petani Indonesia mengandung timbal 5-156 ppm. Penggunaan pestisida dan 

herbisida pada petani sayuran secara terus menerus dapat meningkatkan 

kontaminasi timbal pada tanah. Pada studi lain, ditemukan sayuran yang 

mengandung timbal di Bogor melebihi batas nilai ambang yang ditentukan World 

Health Organization (WHO) yaitu 2 ppm untuk berat basah dan 2,82 untuk berat 

kering (Lubis et al, 2013).  
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Paparan timbal yang masuk ke pencernaan, kemudian akan diabsorpsi dan 

masuk ke pembuluh darah untuk di distribusikan ke seluruh tubuh melalui 

eritrosit, sehingga eritrosit yang merupakan sel yang rentan mengalami kerusakan 

karena paparan timbal (Elliyati et al, 2010). Paparan timbal dalam tubuh dapat 

menghasilkan radikal bebas dan mengurangi ketersediaan antioksidan dalam 

tubuh (Kadri, Sy, & Yerizel, 2015). Pada membran eritrosit, timbal dapat 

menyebabkan reaksi oksigen yang bersifat toksik dan menghambat enzim 

Aminolevulinic Acid Dehydratase (ALAD) serta enzim ferrochelatase yang 

digunakan dalam pembentukan hemoglobin (Santosa, 2015). Sebuah penelitian 

menjelaskan bahwa efek paparan timbal terhadap darah ini dapat dibuktikan 

dengan menilai kadar Hb dan PCV (Packed Cell Volume) (Khasanah, Maria, & 

Wijayanti, 2011). 

Pada penelitian Suresh, 2009 tentang Emblica Officinalis atau Indian 

Gooseberry (Amla) membuktikan adanya kandungan vitamin C yang kuat pada 

Emblica Officinalis secara signifikan meningkatkan nilai rata-rata kadar 

hemoglobin, PCV, total jumlah eritrosit dan peningkatan total jumlah leukosit 

pada tikus wistar yang diberi timbal asetat. Pada penelitian Candra, Hanani & 

Setiani pada tahun 2016 tentang air kelapa hijau membuktikan adanya senyawa 

tanin pada air kelapa hijau juga secara signifikan dapat menurunkan kadar timbal 

dalam darah. Vitamin C dan tanin merupakan senyawa antioksidan (Malangngi, 

Paendong, & Sangi, 2012). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menangkap atau meredam efek negatif dari radikal bebas sebagai fungsi 

pertahanan tubuh (Sayuti & Yenrina, 2015). 
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Pengobatan herbal di negara berkembang kini sudah menjadi sumber penting 

dari pengobatan penyakit serius dan 60-85% warga dunia menggunakan 

pengobatan herbal untuk pengobatan penyakit umum (Amin et al, 2012). Di 

Indonesia salah satu tanaman yang sering digunakan adalah meniran (Phyllanthus 

niruri L.) (Nugrahani, 2013). Meniran juga menunjukkan aktivitas kaya 

antioksidan seperti flavonoid, tanin, lignan dan terpenes yang memiliki karakter 

antioksidan (Adnan et al, 2016). Penelitian lain juga menunjukkan terdapat 

kandungan vitamin C yaitu 9506,69 mg/100g (Aman, Pangkahila, & Siahaan, 

2017). Tanin sendiri mempunyai peranan biologis yaitu sebagai pengkelat logam 

yang dapat menghalangi ikatan timbal dengan hemoglobin (Khasanah, Maria, & 

Wijayanti, 2011). Lain halnya dengan vitamin C yang memiliki kemampuan 

sebagai penangkap radikal bebas (radical scavenger) serta sebagai katalisator 

logam (Sayuti & Yenrina, 2015). 

Berdasarkan penelitian diatas dan belum adanya penelitian tentang efek 

meniran pada kadar Hb dan PCV pada tikus yang dipapar timbal, maka peneliti 

akan melakukan uji penelitian tentang pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus 

niruri L.) terhadap kadar Hb dan PCV pada tikus putih jenis (Rattus Novergicus 

strain wistar) yang dipapari timbal asetat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak meniran (Phyllanthus niruri) pada kadar Hb dan 

PCV tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) setelah dipapar timbal 

asetat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan adanya pengaruh pemberian meniran (Phyllanthus niruri) 

pada tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) dapat meningkatkan 

kadar Hb dan PCV setelah dipapar timbal 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kadar Hb dan PCV pada tikus putih (Rattus novergicus 

strain wistar)  yang telah dipapar timbal asetat 

2. Mengetahui dosis efektif ekstrak meniran terhadap kadar Hb dan 

PCV  darah tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang 

dipapar timbal asetat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis  

1. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh ekstrak meniran 

(Phyllanthus niruri L.) terhadap kadar Hb dan PCV darah tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar timbal asetat  

2. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut tentang paparan timbal asetat 

maupun tentang efek ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) 

1.4.2 Masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat ekstrak 

meniran yang dapat meningkatkan kualitas eritrosit bagi kesehatan. 
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1.4.3 Klinis  

Memberikan informasi mengenai efektifitas ekstrak meniran 

(Phyllanthus niruri L.)  terhadap kadar Hb dan PCV pada tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) yang dipapar timbal asetat. 


