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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak beberapa dekade terakhir terjadi kemajuan yang cukup pesat dalam bidang 

industri di dunia, pengunaan zat-zat kimia dalam perindustrian menyebabkan dampak 

kesehatan dan pencemaran lingkungan baik untuk pekerja maupun penduduk sekitar 

daerah perindustrian (Budiastuti, Mursid & Nikie, 2016). Salah satu penggunaan zat 

kimia yang menyebabkan pencemaran adalah penggunaan unsur logam berat. Logam 

berat yang penyebarannya luas dibandingkan logam berat lainnya yang toksik adalah 

timbal (plumbum / Pb) atau timah hitam (Hasan, 2012). 

Timbal mencemari lingkungan dan masuk kedalam tubuh manusia dalam tiga 

bentuk, yakni : logam timbal, garam timbal, dan senyawa karbon organik yang 

mengandung timbal. Cara masuk timbal ke tubuh dapat melalui makanan (65%), air 

(20%), dan pernafasan (15%) absorbsi melalui kulit terbatas pada senyawa organik 

(alkil timbal dan naftenat timbal) (Yuningsih, Irmanida & Latifah, 2014). Timbal yang 

masuk ke dalam tubuh diangkut oleh darah ke organ-organ lain, sekitar  95 % terikat 

eritrosit dan 1 % terikat plasma, timbal dapat berdifusi ke jaringan kemudian di simpan 

dalam jaringan keras (tulang, rambut, kuku, dan gigi) dan jaringan lunak (sumsung 

tulang, sistem saraf, ginjal, hati, otak, kulit dan otot rangka) (Panggabean et al, 2008). 

 Timbal yang masuk ke dalam tubuh manusia meskipun dalam kadar sedikit dapat 

menjadi berbahaya, karena terakumulasi dalam tubuh pada jangka waktu panjang dan 

akhirnya menimbulkan efek keracunan terhadap berbagai fungsi organ (Ismail, 2004).  
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Salah satu organ yang terganggu adalah testis, sebagai organ reproduksi pada laki-

laki. Proses spermatogenesis di dalam testis sangat sensitive terhadap pengaruh 

lingkungan salah satunya yaitu efek toksik timbal yang menginduksi pembentukan 

radikal bebas dan menurunkan kemampuan sistem antioksidan tubuh sehingga dengan 

sendirinya akan terjadi stres oksidatif yang menyebabkan disfungsi seksual, infertilitas, 

dan atrofi testis (Israhnanto, 2011). 

Penelitian di India dilakukan dengan sampel 95 pria pekerja industri cat yang 

terpajan timbal 7-15 tahun, dan 50 pria dengan status ekonomi yang sama sebagai 

kelompok kontrol. Pada kelompok sampel didapatkan kerusakan pada organ testis 

sehingga kualitas, volume dan viskositas dari sperma menurun setelah terpajan timbal 

di tempat kerja. Hal ini di karenakan konsentrasi timbal yang tinggi dalam darah dan 

semen, 40 % pekerja mengalami masalah kesuburan dan menjadi infertil. Efek yang 

ditakutkan dari pajanan timbal adalah timbulnya atrofi testis persiten yang dalam 

keadaan berat dapat menimbulkan azoospermia yang berkepanjangan dan infertilitas 

(Panggabean et al, 2008). 

Kerusakan oksidatif akibat timbal perlu dihambat agar tidak berbahaya bagi 

tubuh. Di sisi lain, banyak penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa tanaman 

herbal dapat menjadi sumber antioksidan untuk memproteksi tubuh dari kerusakan 

oksidatif akibat radikal bebas. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman 

herbal salah satunya yaitu meniran (Phyllanthus niruri L) yang mengandung tinggi 

antioksidan tannin sebanyak 14045,48 mg/100gram dan fenol sebanyak 1972,21 

mg/100gram (Aman, Pangkahila & Siahaan, 2017). Angka ini lebih banyak 

dibandingkan kandungan tannin dan fenol dalam tanaman yang populer daun teh hijau 
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(Camellia sinensis) yang memiliki kandungan tannin sebanyak 13600 mg/100gram dan 

fenol sebanyak 334,68 mg/100gram (Peterson et al, 2005; Kusmiyati et al, 2015).  

Tanaman ini juga kaya senyawa aktif vitamin C yang sangat tinggi 9506,69 

mg/100gram (Aman, Pangkahila & Siahaan, 2017) dan jika di bandingkan dengan buah 

popular kaya vitamin C yaitu lemon (Citrus limon) hanya mengandung 29,61 

mg/100gram dan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) hanya mengandung 19,36 

mg/100gram (Eziegbo et al, 2013; Turner & Burri 2013). Vitamin C merupakan 

antioksidan alami berfungsi sebagai pengikat ion-ion logam, penangkap oksigen, dan 

pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non radikal (Sayuti & Yenrina, 2015). 

Antioksidan dapat mencegah ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas seperti 

timbal yang terakumulasi dengan jumlah antioksidan dalam tubuh. Dikarenakan sifat 

antioksidan yang sangat mudah dioksidasi sehingga radikal bebas akan mengoksidasi 

antioksidan dan molekul lain terlindungi dari teroksidasi oleh radikal bebas. 

(Werdhasari, 2014) 

Berdasarkan penjelasan dan data-data di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh pemberian ekstrak  meniran (Phyllanthus niruri L) terhadap atrofi testis tikus 

putih jantan strain wistar (Rattus Norvegicus) yang diinduksi timbal. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak  meniran (Phyllanthus niruri L) terhadap 

terhadap atrofi testis tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi 

timbal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak meniran terhadap atrofi testis tikus 

putih yang diinduksi timbal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui besar pengaruh pemberian ekstrak  meniran dapat mencegah  

penurunan diameter, berat dan peningkatkan jumlah tubulus seminiferus 

perlapang pandang mikroskop pada testis tikus putih jantan yang di 

induksi timbal. 

2. Mengetahui dosis ekstrak meniran yang berpengaruh dalam mencegah 

penurunan diameter, berat dan peningkatkan jumlah tubulus seminiferus 

perlapang pandang mikroskop pada testis tikus putih jantan yang di 

induksi timbal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Akademik 

Manfaat dalam bidang akademis penelitian ini adalah: 
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1. Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak tanaman meniran 

terhadap terjadinya atrofi testis tikus putih jantan yang di induksi 

timbal. 

2. Memberi pedoman bagi ilmuwan dalam penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan meniran. 

1.4.2   Manfaat Klinis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan 

tentang pengaruh ekstrak daun meniran terhadap atrofi testis tikus 

wistar yang di induksi timbal. 

1.4.3  Manfaat  bagi masyarakat 

1. Masyarakat mengetahui bahaya logam berat timbal bagi kesehatan 

reproduksi sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakan logam 

timbal dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang berkerja pada 

industri menyadari pentingnya menggunakan alat pelindung diri (APD) 

dengan baik dan masyarakat dapat menghidari produk makanan, 

minuman dan sarana air yang tercemar timbal. 

2. Penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang 

manfaat antioksidan dalam meniran sehingga dapat meningkatkan 

pemanfaatan tanaman meniran. 

 

 


