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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

1.1. Kerangka Konseptual 
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Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti    : Menimbulkan efek 

  : Variabel yang tidak diteliti   : Menghambat efek 

  

  

Paparan timbal asetat 100 

mg/tikus selama14 hari 

Stress oksidatif 

Peroksidasi lipid 

PUFA + oksidan 

Senyawa aldehid 

Ekstrak meniran 

(Phyllanthus niruri L.) 

 Flavonoid 

 Fenolik 

 Tanin 

 Vitamin C 

 Saponin 

 

 

Radikal bebas 

meningkat 

MDA 

meningkat 

4-HNE 

meningkat 

Aldehid lain 

 Antioksidan 

menurun 
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Masuknya timbal asetat dapat menginduksi terjadinya stres oksidatif 

dalam tubuh melalui mekanisme peningkatan radikal bebas dalam darah. 

Stres oksidatif adalah keadaan saat terjadi ketidakseimbangan antara oksidan 

dan antioksidan dengan kadar oksidan yang lebih dominan. Asam lemak tak 

jenuh berantai karbon ganda (Polyunsaturated Fatty Acid/PUFA) yang 

merupakan komponen penyusun membran sel dapat bereaksi dengan oksidan, 

proses ini disebut peroksidasi lipid. Lipid hidroperoksida adalah produk 

utama dari proses peroksidasi lipid. Struktur lipid hidroperoksida sangat tidak 

stabil dan dapat dengan mudah berubah menjadi malondialdehid (MDA), 4-

hidroksi-2 nonenal (4-HNE), dan beberapa bentuk aldehid lain. MDA adalah 

produk sekunder utama pada proses peroksidasi lipid karena bersifat lebih 

mutagenik dibanding aldehid lainnya. Saat ini MDA lebih sering digunakan 

dalam penelitian biomedis sebagai petanda stres oksidatif  khususnya pada 

berbagai keadaan klinis yang berkaitan dengan proses peroksidasi lipid. Sifat 

MDA yang lebih stabil secara kimiawi membuat senyawa ini lebih sering 

digunakan sebagai petanda stres oksidatif dibanding dengan 4-HNE. 

(Anggraeni, Setyaningrum, dan Listiawan, 2017) 

Ekstrak meniran merupakan tanaman dengan kadar antioksidan 

sangat tinggi. Antioksidan yang terkandung dalam ekstrak meniran ini adalah 

flavonoid, fenolik, tanin, vitamin C, dan saponin (Siahaan, Pangkahila, dan 

Aman, 2017). Antioksidan menstabilkan radikal dengan melengkapi 

kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya 

reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan 

terjadinya kerusakan sel (Nimse dan Pal, 2015). Maka dari itu, pemberian 
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ekstrak meniran diharapkan mampu menurunkan kadar  MDA pada tikus 

yang dipapar timbal asetat sehingga terjadi penurunan stress oksidatif dalam 

tubuh tikus. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Pemberian ekstrak meniran dapat menurunkan kadar MDA tikus 

putih yang telah dipapar timbal asetat. 


