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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit degeneratif disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat menstabilkan 

molekul radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, contoh penyakit degeneratif 

adalah jantung, diabetes melitus, kanker dan kerusakan hati (Chen dkk, 1996). 

Kerusakan hati dapat disebabkan karena penggunaan obat-obatan, parasit, alkohol, 

bakteri dan virus (Gunawan, 1991). Salah satu contoh obat yang dapat 

menyebabkan kerusakan hati adalah parasetamol yang berkhasiat sebagai 

antipiretika dan analgetika. Parasetamol bersifat hepatotoksik jika digunakan 

dalam jangka panjang dan pemberian dosis tunggal 10-15 gram atau pemberian 

dosis 200-250 mg/kgBB (Wilmana dan Gan, 2009), karena dapat membentuk 

senyawa NAPQI (N-asetil-p-benzokuinon) dari hasil metabolisme parasetamol 

yang tidak dapat berikatan dengan reseptor sehingga dapat menyebabkan radikal 

bebas dan bersifat toksik (Correia dan Castagnoli, 1989).  

Radikal bebas merupakan suatu molekul atau atom yang tidak memiliki 

pasangan elektron pada orbital luar sehingga tidak stabil dan sangat reaktif 

terhadap sel-sel di dalam tubuh untuk mendapatkan pasangan elektron. Kelainan 

pada protein, lipid, dan karbohidrat dapat terjadi karena kerusakan penyusun sel 

yang disebabkan oleh aktivitas radikal bebas didalam tubuh (Chen dkk, 1996). 

Kadar malondialdehid (MDA) yang tinggi dalam plasma dapat digunakan sebagai 

indikator adanya radikal bebas dan kerusakan oksidatif pada membran sel, karena 

senyawa radikal bebas menyerang membran lipid yang mengandung asam lemak 

tak jenuh ganda akan membentuk MDA yang merupakan salah satu produk akhir 

peroksidasi lipid. Radikal bebas dan kerusakan oksidatif dapat dihambat dan 

dicegah dengan senyawa antioksidan, dengan cara menambahkan gugus atom 

hidrogen pada elektron yang tidak memiliki pasangan sehingga dapat stabil 

(Wijaya, 1996). 
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Buah kurma (Phoenix dactylifera) merupakan salah satu buah yang 

mempunyai efek antioksidan, buah kurma yang digunakan pada penelitian ini 

adalah buah kurma jenis Sukkari yang berasal dari kawasan Qasim Arab Saudi 

(Hammad, 2011). Buah kurma mengandung senyawa aktif alkaloid, flavonoid, 

steroid, tannin, estertepen, karbohidrat, vitamin, asam fenolik, β-karoten (Onuh et 

al, 2012; Vyawahare et al, 2009), gula, protein, lemak, serat, kalium, kalsium, 

besi, klorin, tembaga, magnesium, sulfur, fosfor, dan beberapa enzim (Giyatmo, 

2013). Kandungan flavonoid, total fenolik, vitamin dan β-karoten mempunyai 

aktivitas antioksidan dengan cara mengikat radikal bebas sehingga menurunkan 

konsentrasi lipid peroksida, dan malondialdehid tidak terbentuk (Saleh et al, 2011; 

Vyawahare et al, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut apakah buah kurma Sukkari mempunyai aktifitas antioksidan dengan 

mencegah kerusakan sel hati akibat pemberian dosis berlebih parasetamol dengan 

parameter penurunan kadar MDA. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol buah kurma Sukkari mempunyai efek antioksidan 

ditinjau dari parameter penurunan kadar MDA pada tikus jantan yang diinduksi 

parasetamol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antioksidan ekstrak etanol 

buah kurma Sukkari terhadap penurunan kadar MDA pada tikus jantan yang 

diinduksi parasetamol. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Mekanisme Kerusakan Sel 

a. Radikal Bebas 

Radikal bebas ialah suatu senyawa atau molekul yang mempunyai satu 

atau lebih elektron bebas yang tidak berpasangan (Droge, 2002). Radikal bebas 
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sangat bersifat reaktif sehingga mudah menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh 

dan menarik elektron pada molekul lain (Hernani dan Mono, 2005). Jumlah 

radikal bebas yang tinggi dapat memicu timbulnya kerusakan oksidatif yang dapat 

menyebabkan kerusakan hati dan penyakit kronis lainnya (Muchtadi, 2013).  

Reactive oxygen species (ROS) merupakan radikal bebas yang diperoleh 

dari proses biokimia di dalam tubuh (Alfarabi dkk, 2010), obat-obatan 

kemoterapi, iradiasi, alkohol, dan rokok. Radikal bebas merupakan produk 

samping dari metabolisme dan dihasilkan secara terus-menerus pada mahluk 

hidup. Reactive oxygen species (ROS) dalam jumlah yang berlebih dapat 

mengakibatkan terjadinya stres oksidatif sehingga terjadi kerusakan oksidatif pada 

protein, DNA dan lemak (Muhilal., 1991). Reaksi peroksidasi lipid yang 

menghasilkan radikal bebas terjadi melalui tiga tahap yaitu inisiasi, propagasi dan 

terminasi (Murray et al, 2001). Tahap Inisiasi adalah tahap pembentukan awal 

radikal bebas dan menyebabkan banyaknya radikal bebas yang terbentuk. Tahap 

propagasi adalah reaksi pembentukan radikal bebas dengan melibatkan radikal 

bebas dalam jumlah yang sama dan bersifat sangat reaktif. Tahap terminasi adalah 

tahap perubahan senyawa radikal menjani non radikal pada saat dua molekul 

radikal bereaksi (Muhilal, 1991). 

b. Malondialdehid (MDA) 

Malondialdehid merupakan hasil dari metabolit reaktif peroksidasi lipid 

suatu radikal bebas. Malondialdehid digunakan sebagai biomarker biologis lipid 

peroksidasi untuk mengetahui  kadar stres oksidatif (Gomes et al, 2005). 

Malondialdehid adalah produk akhir yang terbentuk dari peroksidasi lipid 

senyawa radikal yang menyerang membran lipid mengandung asam lemak tak 

jenuh majemuk yang sedikitnya mempunyai tiga ikatan rangkap (Haldar dkk, 

2010; Muchtadi, 2013).  

 
Gambar 1. Struktur Malondialdehid (MDA) (Josephy, 1997) 
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c. Parasetamol 

Parasetamol (N-asetil-p-aminofenol) merupakan derivat para amino fenol 

yang berkhasiat sebagai antipiretik dan analgetik. Penggunaan paracetamol 

dengan dosis berlebih dan waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan hati 

(Wilmana dan Gan, 2009) kelebihan dosis ini akan dibiotransformasi oksidatif 

oleh sitokrom p-450 sehingga terbentuk metabolit elektrofil reaktif  NAPQI (N-

Asetil p-benzoquinon imine) (Haldar dkk, 2010). Untuk mencegah terjadinya 

ketoksikan, maka metabolit NAPQI kemudian akan didetoksifikasi secara cepat 

oleh cadangan glutation sel yang aktif (GSH), NAPQI akan berikatan dengan 

gugus sulfinil yang terkandung dalam GSH. Terbentuknya asam merkapturat dan 

konjugat sistein akibat dari reaksi yang terjadi antara GSH dengan NAPQI yang 

kemudian diekskresikan melalui urin. Peroksidasi lipid akan terjadi jika 

pembentukan metabolid NAPQI berbanding terbalik dengan laju detoksifikasi 

GSH (Murugesh dkk, 2005).  

Kerusakan dan nekrosis pada hati akan timbul jika jumlah metabolit 

NAPQI yang berlebih kemudian terjadi ikatan antara makromolekul protein pada 

sel hati yang akan mereduksi O2 menjadi O2
•, maka terbentuk senyawa radical 

oxygen species (ROS), yang dapat mengoksidasi fosfolipid pada proses inisiasi, 

propagasi dan terminasi secara terus-menerus, sehingga menghasilkan senyawa 

yang bersifat radikal bebas berupa malondialdehid (MDA) (Gibson dan Sket, 

1991). 

 
Gambar 2. Struktur Parasetamol (Wilmana, 2009) 
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Gambar 3. Metabolisme Parasetamol  (Clark R. 1973) 

 
2. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menstabilkan radikal bebas 

dengan mekanisme penambahan atom hidrogen pada gugus elektron radikal bebas 

yang tidak memiliki pasangan. Senyawa antioksidan dapat berasal dari luar tubuh, 

seperti vitamin E, C, A, flavonoid, dan senyawa fenol yang berasal dari makanan 

dan disebut antioksidan eksternal. Antioksidan dapat menghambat pembentukan 

radikal bebas dan ROS pada tahap inisiasi serta pada tahap propagasi dengan cara 

memotong rantai reaksi radikal pada saat terjadi oksidasi lipid, antioksidan juga 

bertindak sebagai senyawa pendonor hidrogen, pengikat ion-ion metal, dan 

sebagai inaktivasi singlet oxygen (Muchtadi, 2013).  
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3. Kurma (Phoenix dactiylifra) 

a. Deskripsi tanaman 

 Kurma (Phoenix dactylifera) merupakan buah yang menjadi ciri khas 

negara-negara yang berada di timur tengah (Astawan, 2008). Pohon buah kurma 

berbatang tunggal dengan tinggi 15-25 meter, tumbuhan kurma akan mati atau 

tumbang dengan sendirinya jika sudah berusia sekitar 100 tahun. Daun pohon 

kurma berbentuk sisir seperti bentuk daun kelapa tetapi berukuran lebih besar 

dengan panjang 4-5 meter, ujung daun runcing dan tajam seperti jarum. Pohon 

kurma tumbuh dengan cepat setengah meter per tahun, pohon kurma juga bersifat 

dioecious, yaitu pohon jantan berbeda dengan pohon betina. Namun hanya pohon 

betina saja yang dapat menghasilkan buah (Rostita, 2009). 

b. Jenis buah kurma 

Buah kurma merupakan buah yang memiliki beragam jenisnya 

berdasarkan karakter dan ciri khas dari setiap kawasan antara lain: 

1. Buah kurma Sukkari 

Merupakan jenis buah kurma yang terbaik, berasal dari kawasan Qasim, 

bentuk buahnya sedang, sedikit buncit di bagian tengah, rasa manis dan 

lunak setelah mencapai fase kematangan. 

2. Buah kurma Khudhry 

Berwarna hijau gelap pada sebelum matang dan berwarna kuning setelah 

matang, ukuran besar dan memanjang. Tersebar di kawasan selatan dan 

barat daya Arab Saudi. 

3. Buah kurma Shaqai 

Buah berbentuk silinder, berwarna kuning, buahnya keras, dan tersebar 

dikawasan Riyadh. 

4. Buah kurma Ajwah 

Berbentuk elips, berwarna merah sebelum matang dan berubah menjadi 

lebih gelap saat matang. Merupakan jenis buah kurma yang terkenal di 

Madinah. 

Buah kurma yang di gunakan pada penelitian ini adalah buah kurma jenis 

Sukkari yang (Hammad, 2011).   



7 
 

c. Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Ordo : Arecales 

Keluarga : Arecaceae 

Genus : Phoenix 

Spesies : P. dactylifera 

Nama ilmiah : Phoenix dactylifera  

(Rostita, 2009) 

d. Kandungan zat aktif 

Buah kurma mengandung gula, zat besi, kalium, magnesium asam salisilat, 

hormon potuchsin (Astawan, 2008), kalsium, folat, protein (Marzuki et al, 2012), 

serat diet, selenium, dan buah kurma tidak mengandung kolesterol (Rostita, 2009). 

Selain itu pada ekstrak metanol ekstrak cair buah kurma juga mengandung 

alkaloid, steroid, tannin, esterterpen, karbohidrat (Onuh et al, 2010), flavonoid, 

total fenolik, vitamin dan β-karoten (Saleh et al, 2011; Vyawahare et al, 2009). 

e. Manfaat buah kurma 

Zat aktif yang terkandung dalam buah kurma seperti flavonoid, total 

fenolik, vitamin dan β-karoten mempunyai aktifitas antioksidan dengan cara 

menurunkan konsentrasi lipid peroksida sehingga menghambat terbentuknya 

MDA (Saleh et al, 2011; Vyawahare et al, 2009). Buah kurma juga memberikan 

efek stimulasi pada sumsum tulang untuk aktivitas haemopoietik dan dapat 

menghentikan pendarahan karena trombositopenia (Onuh et al, 2010) dan 

berkhasiat sebagai antikanker, antidiare, hepatoprotektif, antimutagenik, 

antiinflamasi, antihemolitik (Vyawahre et al, 2009),  

 

E. Landasan Teori 

Penyakit degeneratif dapat disebabkan oleh radikal bebas atau kekurangan 

antioksidan endogen yang mengakibatkan terjadinya stres oksidatif (Muchtadi, 

2013; Chen dkk, 1996). Penggunaan parasetamol dalam jangka panjang dan dosis 
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yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan dan nekrosis hati (Wilmana, 2009), 

metabolit NAPQI (N-asetil-p-benzokuinon) yang terbentuk akan menjadi sumber 

radikal bebas yang menghasilkan produk akhir malondialdehid (MDA) dari proses 

peroksidasi lipid (Correia dan Castagnoli, 1989). Buah kurma mengandung 

flavonoid, total fenolik, vitamin dan β-karoten yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan dengan berikatan dengan radikal bebas sehingga menurunkan 

konsentrasi lipid peroksida dan menghambat terbentuknya MDA, karena MDA 

merupakan produk ahkir dari lipid peroksida (Saleh et al, 2011; Vyawahare et al, 

2009). 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol buah kurma Sukkari mempunyai efek antioksidan dengan 

menurunkan kadar malondialdehid (MDA) pada tikus jantan yang diinduksi 

paracetamol. 

 

 

 

 

 

 

 

 




