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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

3.1. Kerangka konseptual penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Timbal 

Radikal  Bebas 

Stress Oksidatif 

Degenerasi sel otak Peningkatan 

Peroksidase 

lipid 
Kerusakan 

hipotalamus, hipofisis 

Kerusakan tubulus 

seminiferous 

(kompartemen 

interstitial, sel 

spermatogenik, sel 

sertoli, sel leydig) 

Produksi LH dan 

FSH menurun 

produksi sperma 

menurun 

Kandungan meniran 

(Phyllanthus niruri) : 

• Vitamin C 

• Tanin 

• Flavonoid 

• Alkaloid 

• Fenol  

• Terpen 

 

Sistem pencernaan 

- Uranil nitrat 

Akumulasi timbal di darah 

Diameter testis, berat testis dan jumlah 

tubulus seminiferous. 

Gambar 3.1 

Skema kerangka konseptual 

Keterangan 

: Diteliti 

: Tidak Diteliti 

: Mempengaruhi 

: Menghambat 

Melengkapi  

kekurangan 

atom radikal 

bebas 

menghambat terjadinya 

reaksi berantai dari 

pembentukan radikal 

bebas 

Pengkhelat logam 
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Timbal yang masuk melalui tubuh secara per oral akan diserap disaluran 

pencernaan terutama lambung dan usus, lalu masuk ke pembuluh darah yang kemudian 

akan terakumulasi dan distribusikan oleh eritrosit ke berbagai organ. Timbal 

merupakan unsur yang dapat meningkatkan pembentukan radikal bebas dan 

menurunkan kemempuan antioksidan tubuh sehingga dapat menyebabkan kerusakan 

organ. plumbum lebih cenderung membentuk Pb (II). Pb (II) ini dapat meningkatkan 

pembentukan berbagai jenis radikal bebas dalam tubuh. Pb (II) sendiri merupakan 

radikal, ada sepasang electron bebas yang belum berpasangan dan sangat elektro 

positif. Suatu radikal bebas dapat dinyatakan sebagai spesies yang terdiri dari satu atau 

lebih electron yang tidak berpasangan. Radikal ini dapat bereaksi dengan berbagai cara. 

Salah satunya adalah apabila ada dua radikal bertemu maka electron yang tidak 

berpasangan ini akan berpasangan membentuk ikatan kovalen dan ketika berpasangan 

radikal ini akan menghasilkan energi yang membuat lingkungannya saling berinteraksi 

secara salah. (Setiawan, 2014) 

          Timbal akan bereaksi dengan enzim-enzim antioksidan seperti ALAD (Amino 

Levulinic Acid Dehydrogenase), Superoxidedismutase (SOD), Catalase (CAT), dan 

Glutation Peroxidase (GPOD) yang berfungsi sebagai antioksidan endogen, sehingga 

enzim akan tidak bekerja dengan baik (Wetipo et al, 2015). Apabila tidak ada 

keseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan maka akan terjadi suatu 

keadaan yang disebut stress oksidatif. Stress oksidatif adalah suatu keadaan dimana 

tingkat kelompok oksigen reaktif (ROS) yang toksik melebihi pertahanan antioksidan 

endogen, mengakibatkan kelebihan radikal bebas yang berekasi dengan lemak, protein 
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dan asam nukleat seluler sehingga bisa menyebabkan kerusakan lokal dan disfungsi 

organ (Setiawan, 2014). 

           Kerusakan oksidatif timbal dapat menyebabkan kelainan pada testis karena efek 

timbal pada mekanisme pratestikuler dan testikuler. Pada tingkat pretestikuler timbal 

yang tertimbun dalam darah dapat melewati sawar darah otak dan mengganggu 

neurotransmitter dan mengganggu pensinyalan kalsium antar sel saraf. Hambatan pada 

tingkat biokimiawi ini dapat menimbulkan gangguan pada poros hipotalamus-

hipofisis-testis. Dengan terganggunya poros tersebut makanya menyebabkan 

terganggunya sekresi hormon-hormon hipofisis anterior yang penting dalam proses 

spermatogenesis yaitu FSH dan LH. Dengan adanya penurunan hormon-hormon 

tersebut dapat mengganggu proses spermatogenesis pada testis (Danial, 2005; Siregar, 

2009). 

         Gangguan spermatogenesis melalui mekanisme testikuler bersifat sitotoksik. 

Timbal  menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang berlebih dan menimbukan 

stress oksidatif. Testis sebagai tempat berlangsungnya spermatogenesis bersifat sangat 

rentan terhadap proses oksidasi oleh radikal bebas. Radikal bebas ini akan 

menimbulkan gangguan pada spermatogenesis dan membran spermatozoa. Membran 

sel spermatogenik mengandung sejumlah besar asam lemak tak jenuh rantai ganda. 

Bila radikal bebas yang  terbentuk bertemu dengan asam lemak tak jenuh ganda dalam 

membran sel, akan terjadi reaksi peroksidasi lipid dari membran sel tersebut yang 

mengakibatkan peningkatan fluiditas membran, gangguan integritas membran dan 

inaktifasi ikatan membran dengan enzim dan reseptor. Hal ini akan menyebabkan 
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peningkatan kerusakan sel termasuk spermatozoa. Berkurangnya ATP intraseluler 

dengan cepat sehingga berakibat kerusakan aksonema, penurunan viabilitas 

spermatozoa, meningkatnya kerusakan morfologi midpiece serta kehilangan 

kemampuan kapasitasi dan reaksi akrosom spermatozoa. Sel-sel spermatogenik ini 

merupakan komponen utama pembentuk epitel tubulus seminiferus, jika terjadi 

penurunan produksi dan maturitas sel-sel ini maka jumlah komponen epitel tubulus 

seminiferus akan berkurang yang mengakibatkan terjadinya atrofi testis (Danial, 2005; 

Siregar, 2009). 

Di sisi lain, meniran (Phyllanthus niruri L.), yang mudah dijumpai di Indonesia, 

mengandung tannin, flavonoid, saponin, alkaloid, fenol dan vitamin C (Siahaan, et al. 

2017). Diharapkan sebelum masuk sirkulasi darah absorbsi timbal dapat di minimalisir 

dengan aktifitas pengkelat logam flavonoid dan tanin sehingga juga lebih mudah untuk 

di ekskresi (Wetipo et al, 2015). 

Kandungan antioksidan terbesar meniran adalah tannin, yaitu sebanyak 14045 

mg/100g. Serta kandungan vitamin C 9506,69 mg/100g dan flavonoid 677,27 

mg/100g, Antioksidan tannin merupakan antioksidan yang potensial untuk memutus 

reaksi berantai radikal bebas dengan mendonorkan ion hidrogen pada radikal hidroksil 

(OH) sehingga radikal bebas dapat distabilkan. Mekanisme flavonoid dengan cara 

menangkap radikal bebas, memutus rantai radikal bebas, mengikat logam, 

menghambat enzim oksidase, melepaskan molekul oksigen dan mendonorkan elektron, 

sedangkan vitamin C berperan sebagai penghancur singlet oxygen (O2-), radical 

peroxyl scavenger, dan menghambat peroksidasi lipid (Sayuti & Yenrina, 2015). 



44 

  

 
 

Antioksidan yang terkandung dalam meniran dapat mencegah radikal bebas dalam 

timbal bereaksi dengan senyawa turunan oksigen dengan cara menangkap radikal 

bebas sehingga dapat menekan ROS (Reactive oxygen species). Jumlah oksidan dan 

antioksidan menjadi seimbang sehingga stress oksidatif tidak terjadi, selain itu 

antioksidan yang terkandung dalam meniran berperan dalam memutus rantai bebas 

sehingga dapat menghentikan rantai peroksidasi lipid jika telah terjadi. Pemutusan 

reaksi radikal bebas yang terdapat dalam timbal melalui mekanisme-mekanisme 

tersebut pada berbagai tingkatan reaksi akan memberikan efek berkelanjutan yang pada 

akhirnya akan mencegah kerusakan testis akibat paparan timbal.  

Oleh karena itu, tanaman meniran menjadi antioksidan yang efektif untuk 

menangkal radikal bebas yang ditimbulkan oleh paparan timbal. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak meniran (Phyllantus niruri.L) terhadap 

atrofi testis tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi Timbal. 


