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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Malondialdehid (MDA) adalah biomarker yang paling sering digunakan 

sebagai penanda stress oksidatif di berbagai masalah kesehatan seperti penyakit 

kardiovaskuler dan metabolik (Khoubnasabjafari et all, 2015). MDA adalah 

molekul-berat-rendah aldehyde yang diproduksi dari radikal bebas pada lemak tak 

jenuh. MDA merupakan indeks dari kerusakan oksidatif yang sudah sering 

digunakan dalam ilmu farmakologi (Papalambors et all, 2007). Menurut Halliwell 

dan Poulsen, MDA terbentuk melalui oksidasi lemak. Lipid peroksidasi atau 

reaksi oksigen dengan lemak tak jenuh memproduksi banyak variasi produk 

oksidasi. Produk primer utama dari peroksidasi lemak adalah lemak 

hidroperoksidase (LOOH) yang kemudian menghasilkan produk sekunder, salah 

satunya adalah MDA. Malondialdehyde (MDA) merupakan produk akhir lemak 

peroksidasi. Peningkatan LOOH dan MDA menunjukkan faktor risiko penyakit 

salah satunya adalah hiperglikemi yang kemudian dapat mengarah pada salah satu 

penyakit yaitu diabetes mellitus (Lee et all, 2012).  

      Hiperglikemi adalah suatu parameter yang menunjukkan kadar gula darah 

yang tinggi dengan nilai lebih dari normal (Hess Fischl, 2016). Hiperglikemi 

disebabkan oleh stress oksidatif dan keadaan toksis glukosa yang dapat merusak 

fungsi dan struktur sel β pankreas sehingga tubuh hanya memproduksi sedikit 

insulin. pada akhir proses tubuh akan meningkatkan kadar gula darah yang disebut 

sebagai hiperglikemi (Colak dan Nada, 2009). 
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      Berdasarkan penelitian lembaga-lembaga kesehatan di dunia, prevalensi 

hiperglikemi sangat tinggi di berbagai negara dan telah menjadi salah satu 

masalah kesehatan masyarakat. Menurut Journal of The American Collage of 

Rdiology, prevalensi kejadian hiperglikemi meningkat pada tahun 2009-2010. 

World Health Organization (WHO) juga memperkirakan jumlah penderita 

hiperglimei mencapai lebih dari 180 juta jiwa di seluruh dunia dna akan 

meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 20130. Menurut survei yang 

dilakukan oleh WHO, Indonsesia merupakan negara yang menempati peringkat 

ke-4 dengan jumlah penderita hiperglikemi terbesar di dunia setelah China, India, 

dan Amerika serikat (Beltran Sanchez, 2013). 

            Hiperglikemi dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas meallui jalur 

metabolisme glukosa dalam bentuk ROS (Reactive Oxydative Species) (Fajrilah et 

al, 2013). Peningkatan ROS dapat mengarahkan pada suatu kondisi stress 

oksidatif yang disebabkan oleh salah satunya lemahnya sistem pertahanan tubuh 

(Tiwari et al, 2013).  Pada kondisi stress oksidatif, radikal bebas yang berasal dari 

oksigen dan ROS berinteraksi dengan lipid bilayer dari membran sel 

menghasilkan peroksidasi lemak yang menghasilkan produk akhir, yaitu MDA 

(Mahreen et all, 2010). Sehingga MDA dapat digunakan sebagai salah satu 

marker untuk mengetahui tingginya stress oksidatif dalam sel (Shofia et al, 2013). 

Sebagai salah satu manifestasi dari hiperglikemi, keterlibatan  radikal bebas dalam 

menginduksi proses peroksidasi lipid tersebut akan menginisiasi terjadinya 

berbagai penyakit degenaratif (Soviana et al, 2014). 

      Kondisi hiperglikemi yang dibiarkan terus menerus akan berdampak pada 

timbulnya penyakit diabetes mellitus. Sehingga pengobatan dari pada 
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hiperglikemi sangat diperlukan (Colak dan Nada, 2009). Seiring dengan kemajuan 

teknologi dan informasu tidak sedikit yang memilih pengobatan alternatif dengan 

memanfaatkan sumber keaneragaman hayati yang ada. Berdasarkan banyak 

penelitian yang telah dilakukan, buah Mengkudu (Morinda citrifolia l) merupakan 

produk alami yang secara efisien aman mengurangi kadar glukosa darah pada 

pasien diabetes (Lee, 2012). Buah mengkudu dapat menurunkan kadar glukosa 

darah melalui peranannya sebagai antioksidan karena mengandung flavonoid dan 

senyawa fenoliknya (Rao dan Subramanian, 2009). Kandungan yang terdapat di 

dalam ekstrak buah Mengkudu menunjukkan aktifitas antioksidan yang tinggi 

yang secara signifikan dapat membantu menurunkan peningkatan stress oksidatif 

(Srinivasahan et Durairaj, 2016). Antioksidan dapat menghambat peroksidasi 

lemak dan mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh stress oksidatif dengan 

cara menghambat ikatan reaksi rantai oksidatif (Krishnaiah et all, 2013). Ekstrak 

buah mengkudu dapat  bertindak sebagai donor elektron yang bereaksi dengan 

radikal bebas dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa buah mengkudu dapat dikembangkan sebagai antioksidan 

yang efektif melawan berbagai penyakit degenaratif oksidatif (Elizabeth et all, 

2012) 

      Melihat fenomena diatas, maka peneliti ingin membuktikan apakah terdapat 

pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu dalam menurunkan kadar MDA dan 

glukosa darah pada tikus putih yang diinduksi Streptozotocin (STZ). 

1.2 Rumusan Masalah 
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      Apakah ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia l) dapat menurunkan 

kadar malondialdehid (MDA) darah tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar) yang diinduksi Streptozotocin (STZ)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

      Mengetahui pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia l) 

dalam mempengaruhi kadar malondialdehid (MDA) darah tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi Streptozotocin (STZ). 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dosis minimal ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia l) yang mulai memberikan efek dalam mempengaruhi kadar 

malondialdehid (MDA) darah tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang diinduksi Streptozotocin (STZ). 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia l) dalam mempengaruhi kadar malondialdehid 

(MDA) darah tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diinduksi Streptozotocin (STZ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

      Memberi informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia l) terhadap kadar malondialdehid (MDA) darah 

tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi 

Streptozotocin (STZ). 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

      Sumber informasi bagi masyarakat bahwa pemberian ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia l) dapat digunakan sebagai antioksidan dalam 

mempengaruhi kadar malondialdehid (MDA) darah yang banyak terdapat pada 

penyakit degenaritf seperti Diabetes Mellitus. 


