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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu 

atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, 

Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetiknya yang mengandung 

nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan lainnya. Tiap hisapan rokok 

mengandung jumlah oksidan yang besar meliputi aldehida, epoxide, 

peroxide, dan radikal bebas lain (Arief, 2007). Selain mengandung oksidan, 

asap rokok dapat memicu aktivitas sel-sel antiinflamasi untuk membentuk 

radikal bebas secara tidak langsung dalam tubuh sehingga jumlah oksidan 

yang ada dalam tubuh bisa melebihi jumlah antioksidan yang tersedia (Diniz 

MF, 2013). 

Masalah yang ditimbulkan rokok belum bisa tertangani secara optimal 

hingga saat ini. Jumlah perokok di seluruh dunia dari tahun ke tahun 

menunjukkan peningkatan. Sekitar hampir 6 juta orang terbunuh akibat rokok 

dan 5 juta orang di antaranya adalah perokok dan mantan perokok. Jika 

belum ada penaggulangan yang optimal untuk mengurangi dampak dari 

rokok, diperkirakan terjadi kematian lebih dari 8 juta orang pada tahun 2030. 

Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal 

prevalensi perokok dewasa per hari. Menurut data Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) tahun 2011, sebanyak 67% laki-laki dewasa dan 2,7% wanita 

dewasa atau sekitar 59,9 juta orang dewasa keseluruhan di Indonesia adalah 

perokok. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan bahwa 

prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 30,4% 

pernah merokok dan 20,3% dari seluruh pelajar di usia tersebut adalah 

perokok aktif. Pada rentang usia tersebut, terjadi peningkatan sebanyak 2 kali 

lipat antara rentang tahun 2006 hingga 2009 (Legowo, 2015). 
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Selain itu, merokok juga menyebabkan berbagai macam gangguan 

kesehatan yang disebabkan oleh banyaknya kadar radikal bebas yang 

terkandung di dalam rokok. Salah satunya adalah kerusakan pada organ 

hepar. Hepar merupakan salah satu organ utama tubuh kita yang amat rentan 

karena merupakan filter dari bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam tubuh, 

selain itu hepar memiliki sistem sirkulasi ganda sehingga akumulasi bahan-

bahan toksik di hepar lebih besar (Muliartha, et al., 2009). Perokok berat 

menghasilkan toksin yang menginduksi necroinflamasi dan meningkatkan 

keparahan lesi pada hepar (fibrosis dan skor aktivitas) bila dikaitkan dengan 

virus hepatitis C (HCV) atau infeksi virus hepatitis B (HBV). Merokok 

meningkatkan risiko terjadinya karsinoma hepatoseluler (HCC) di antara 

pasien yang menderita penyakit hepar kronis (CLD) terlepas dari status 

hepar. Asosiasi merokok dengan karsinoma hepatoseluler (HCC) terlepas dari 

status HBV telah dilaporkan (Zayadi, 2006). Oleh karena itu tubuh 

memerlukan suatu substansi penting yakni antioksidan yang dapat membantu 

melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang ditimbulkan oleh zat-zat 

aktif dalam rokok (Parwata et al, 2010). Salah satunya menggunakan 

pengobatan alami yaitu propolis  (Krisnansari, et al., 2014). 

Propolis adalah resin yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai 

tumbuhan, yang bercampur dengan saliva dan berbagai enzim sehingga 

menghasilkan resin baru yang berbeda. Propolis mempunyai aktivitas 

antibakteri, antikapang, antivirus dan aktivitas biologis lain seperti 

antiinflamasi, anestesi lokal, hepatoprotektor, antitumor, dan imunostimulan  

(Bankova, et al., 2002). Daya antimikroba propolis telah dipergunakan oleh 

bangsa Yunani dan Romawi sejak berabad-abad yang lalu. Sifat unik propolis 

menarik perhatian para peneliti sejak akhir tahun 1960-an. Selama 40 tahun 

terakhir, telah dipublikasikan mengenai komposisi kimia, aktivitas biologis, 

farmakologis propolis dan terapi penggunaannya  (Khismatullin, 2005). 

Senyawa kimia utama dalam propolis terdiri atas senyawa golongan 

flavonoid, fenolik dan berbagai senyawa aromatik. Menurut Hegazi (1997) 

tingginya kandungan flavonoid dalam propolis memiliki aktivitas antioksidan 
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yang tinggi pula. Bhadauria et al. (2012) mengemukakan bahwa propolis 

berpotensi sebagai hepatoprotektor pada cedera hepar kronis dengan cara 

mempertahankan aktivitas antioksidan yang dimiliki. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa propolis 

dapat mencegah kerusakan sel hepar mencit yang diinduksi parasetamol dan 

peningkatan dosis propolis dapat meningkatkan daya proteksi kerusakan sel 

hepar mencit yang diinduksi parasetamol (Wulan, 2011). Krisnansari et al 

(2014), juga membuktikan bahwa propolis 0,054 gram dan 0,108 gram 

menunjukkan aktivitas hepatoprotektif terhadap kerusakan hepar yang 

diinduksi karbon tetrakhlorida yang ditunjukkan dengan menurunnya IL-6 

dan SOD dan persentase kerusakan sel hepar yang lebih rendah. Dalam 

penelitian lainnya, Krisnansari (2014) membuktikan bahwa sebagai langkah 

pencegahan, penggunaan propolis bersamaan dengan pakan tinggi kolesterol 

dapat membantu hati dalam menjalankan fungsi metabolisme. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan hewan uji mencit jantan untuk melihat pengaruh pemberian 

dosis bertingkat propolis madu alam khas kalimantan terhadap kerusakan 

struktur morfologi sel pada hepar yang diberi paparan asap rokok. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah efek hepatoprotektor propolis madu alam khas Kalimantan 

terhadap kerusakan struktur morfologi (fokus nekrosis) sel hepar mencit 

jantan (Mus musculus, L.) yang diberi paparan asap rokok? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kemampuan hepatoprotektor propolis madu alam khas 

Kalimantan terhadap kerusakan struktur morfologi (fokus nekrosis) sel hepar 

mencit jantan (Mus musculus, L.) yang diberi paparan asap rokok. 



4 

 

4 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menambah informasi 

tentang khasiat propolis madu alam khas Kalimantan sebagai 

hepatoprotektor. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efek hepatoprotektor 

propolis madu alam khas Kalimantan terhadap kerusakan struktur 

morfologi sel hepar mencit jantan (Mus musculus, L) yang diberi paparan 

asap rokok. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Untuk masyarakat 

Propolis madu alam khas Kalimantan dapat dijadikan sebagai salah 

satu obat alami yang ekonomis sebagai hepatoprotektor. 

b. Untuk institusi 

Dapat memberikan informasi pada institusi tentang efek 

hepatoprotektor propolis madu alam khas Kalimantan. 

c. Untuk peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan informasi penelitian 

selanjutnya. 


