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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Malondialdehid (MDA) adalah biomarker untuk menilai stres 

oksidatif yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara prooksidan dan 

antioksidan. Keadaan stres oksidatif dapat diinduksi oleh berbagai faktor, 

antara lain adalah kurangnya antioksidan atau kelebihan produksi radikal 

bebas. Biomonitoring MDA telah digunakan dalam penelitian in-vivo 

maupun in-vitro sebagai biomarker kunci untuk berbagai pola penyakit 

termasuk hipertensi, diabetes, aterosklerosis, gagal jantung, kanker, dan 

penyakit degeneratif lainnya. Temuan menunjukkan validitas tes MDA 

sebagai alat yang dapat diandalkan dalam mencari tahu stres oksidatif pada 

patologi penyakit yang berbeda. (Singh et al., 2014)  

Menurut data statistik dari studi Global Status Report on 

Noncommunicable Diseses WHO,  hingga akhir tahun 2008 penyakit 

degeneratif telah menyebabkan kematian hampir 36 juta orang di seluruh 

dunia dan diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 70% dari populasi 

global. Dalam  jumlah total, pada tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta jiwa 

kematian per tahun akibat penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, 

stroke, dan diabetes. (Kemenkes, 2012) 

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat pencemar udara yang 

bersumber dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan emisi 

industri. Pencemaran timbal oleh asap kendaraan bermotor, 30-40% yang 

terabsorbsi akan masuk ke dalam aliran darah lalu 95% timbal dalam darah 
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tersebut di ikat oleh eritrosit (Gusnita, 2012) (Gayatri, Sudjarwo, dan 

I’tishom, 2017). Meskipun mekanisme molekuler yang tepat dari keracunan 

timbal pada berbagai jaringan masih belum dijelaskan secara meyakinkan, 

sudah banyak bukti yang mendukung peran radikal bebas dalam patofisiologi 

toksisitas timbal. Stres oksidatif menjadi kemungkinan terbesar mekanisme 

molekuler untuk toksisitas timbal. Logam beracun ini menginduksi gangguan 

fisiologis dan biokimia di jaringan yang berbeda, menghasilkan perubahan 

homeostasis enzim dan distorsi fungsi organel sel. (Sharma dan Singh, 2014) 

Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron donor) yang 

dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan (Sayuti dan Yenrina, 

2015). Antioksidan sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengatasi dan 

mencegah terjadinya stres oksidatif. Berbagai bahan alam asli Indonesia 

banyak mengandung antioksidan dengan berbagai bahan aktifnya. 

Penggunaan bahan alam asli Indonesia sebagai antioksidan diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan biaya relatif terjangkau. 

(Werdhasari, 2014) 

Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang dapat berpotensi 

sebagai tanaman obat adalah meniran. Tanaman meniran memiliki berbagai 

sifat, sebagai antiviral terhadap hepatitis B, antimikroba, hepatoprotektif, 

antikanker, dan agen hipokalsemia. Sejumlah flavonoid telah berhasil 

diidentifikasi dari tanaman meniran, termasuk rutin dan quercetin, yang 

dikenal memiliki sifat antioksidan dan pengikat ion logam polivalen yang 

signifikan. (Rusmana et al., 2017) 
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Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba mengetahui efek 

proteksi dari ekstrak meniran sebagai antioksidan dengan mengukur kadar 

malondialdehid (MDA) dalam plasma darah tikus yang diinduksi timbal 

asetat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak meniran (Phyllantus niruri L.) terhadap 

kadar MDA plasma darah tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar) yang 

dipapar timbal asetat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak meniran (Phyllantus niruri L.) 

terhadap kadar MDA plasma darah tikus putih (Rattusnorvegicus 

strain wistar) yang dipapar timbal asetat.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui perbedaan kadar malondialdehid (MDA) 

plasma darah tikus (Rattus novergicus) setelah pemberian ekstrak 

meniran (Phyllantus niruri L.) per-oral dibandingkan dengan 

kontrol pada tikus yang diinduksi timbal asetat.  

2. Untuk mengetahui dosis ekstrak meniran yang berpengaruh pada 

penelitian ini dalam menurunkan kadar MDA plasma darah tikus 

(Rattus novergicus) yang diinduksi timbal asetat.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Akademik 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh ekstrak meniran 

terhadap kadar MDA plasma darah tikus putih strain wistar yang 

dipapar timbal asetat  

2. MDA sebagai dasar ilmiah untuk melihat indikator stres oksidatif 

pada tikus. 

1.4.2. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat 

herba meniran untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan berpengaruh 

pada kadar MDA darah tikus. 

 


