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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi Memori

2.1.1 Pengertian Fungsi Memori

Memori ( daya ingat ) merupakan tempat penyimpanan dari berbagai 

informasi yang nantinya dapat dipergunakan kembali disaat seorang manusia 

membutuhkan ingatan tersebut pada suatu waktu23 , dan untuk dapat lebih 

memahami mengenai fungsi penyimpanan ingatan, maka diperlukan pula 

pemahaman tentang fungsi kognitif. 24

Fungsi kognitif meliputi proses pengumpulan informasi oleh semua sensor 

yang ada pada tubuh seperti sensori taktil, visual, dan auditorik, yang kemudian 

akan diubah, diolah dan disimpan agar seluruh informasi tersebut dapat 

dipergunakan kembali pada hubungan interneuron disaat seorang manusia akan 

melakukan fungsi penalaran. 24

Domain pada fungsi kognitif terdiri atas lima hal, yaitu : 25

a. attention ( pemusatan perhatian )

b. language ( bahasa )

c. memory ( daya ingat ) 

d. visuospatial ( pengenalan ruang ) 
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e. executive function ( merupakan fungsi otak dalam hal perencanaan, 

pengorganisasian serta pelaksanaan ). 

Adanya gangguan pada fungsi kognitif akan mengakibatkan beberapa gejala, 

diantaranya adalah terjadinya kesulitan dalam berpikir, Intelligence-Quotion yang 

mengalami penurunan, terjadi hilangnya ingatan secara episodik, amnesia, afasia, 

kesulitan dalam memecahkan sebuah masalah, kesulitan dalam 

mengkoordinasikan fungsi - fungsi motorik serta yang paling menonjol adalah 

terjadi perubahan pada kondisi emosi penderita. 26

Menurut Lezak ( 1995 ), terdapat klasifikasi dari fungsi kognitif yaitu : 27

1. Fungsi Reseptif

Merupakan kemampuan otak memilih, menerima, mengelompokkan atau 

menggolongkan serta menggabungkan berbagai informasi sensoris yang 

diterima

2. Fungsi Belajar dan Fungsi Mengingat

Merupakan kemampuan menyimpan serta memanggil kembali informasi 

sensoris yang didapat

3. Fungsi Berpikir

Merupakan kemampuan otak melakukan kontrol pada emosi serta 

menyusun dan menilai ulang semua informasi yang diperoleh

4. Fungsi Ekspresif

Merupakan kemampuan otak mengekspresikan diri terhadap informasi 

yang dimiliki
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Pada proses belajar dan proses mengingat, seseorang yang menginginkan 

untuk memanggil kembali informasi sensoris yang diterimanya dimasa lalu harus 

melalui tiga proses : 23, 25, 28

1. Belajar ( Learning ) : proses encoding serta pencatatan informasi 

yang diterima

2. Retensi ( Retention ) : proses penyimpanan informasi

3. Retrival ( Retrieval ) : proses memanggil kembali ingatan yang 

telah tersimpan

Pada tahap pertama informasi dicatat dalan area korteks sensorik, kemudian 

informasi ini akan diproses melalui sistem limbik sampai terbentuknya suatu 

ingatan, selanjutnya proses pembelajaran baru yang secara klinik berdasarkan jeda 

waktu antara stimulus dan proses pemanggilan ingatan. 28

Memori atau ingatan dibedakan berdasarkan waktu kemampuan memanggil 

kembali ingatan : 28

1. Immediate Memory

Kemampuan memanggil kembali ingatan dalam waktu beberapa detik

2. Recent Memory

Kemampuan memanggil kembali ingatan akan kejadian sehari hari atau 

saat menerima informasi baru dalam hitungan menit, jam, bulan dan tahun. 

Dalam hal ini, daerah yang memegang peranan penting adalah 

hipokampus, amigdala, dan diensefalon
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3. Remote Memory

Kemampuan memanggil kembali ingatan yang terjadi pada bertahun-tahun 

lalu. Dalam hal ini, daerah otak yang memiliki peran penting adalah 

korteks asosiasi kanan dan kiri.

Hipokampus merupakan area otak yang terletak diantara lobus temporal otak, 

dimana area ini memiliki peran dalam mempertahankan ingatan serta mengingat 

lingkungan dan atau ruangan disaat suatu kejadian sedang terjadi. 29, 30, 31 Pada 

stimulus berulang, lama kelamaan akan menimbulkan terbentuknya Long Term 

Potentiation di hipokampus, yang merupakan suatu peningkatan transmisis sinaps 

pada stimulasi yang memiliki frekuensi tinggi dari serabut aferen. 30 Proses Long 

Term Potentiation menggunakan aktifasi dari reseptor N-Methyl-D-Aspartate

yang merupakan satu reseptor glutamat. 30

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Memori

2.1.2.1 Usia

Seiring dengan bertambahnya usia, terjadi pula perubahan pada proses 

kognitif dan juga proses mengingat bersamaan dengan adanya perubahan 

neurokimiawi serta morfologi otak, 32 disertai dengan menurunnya pula aliran 

darah menuju sistem saraf pusat. 33

Mekanisme yang melatarbelakangi hal ini adalah terjadinya akumulasi radikal 

bebas seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan pada distribusi energi di otak, 
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menurunnya hormon seiring dengan pertambahan usia 33 ( hormon estrogen yang 

berfungsi sebagai neuroprotektor pada wanita 34), terjadi pula penurunan 

oksigenasi otak akibat adanya aterosklerosis pada usia lanjut, terjadi perubahan 

pada gaya hidup dan menurunnya absorbsi nutrisi penting bagi tubuh.33

2.1.2.2 Gangguan Perfusi Darah Ke Otak

Penurunan aliran darah pada fungsi otak akan memberikan pengaruh sangat 

besar, misalnya penurunan fungsi kognitif, terutama terjadi pada usia lanjut 35, Hal 

ini utamanya bila terjadi pada daerah hippocampal CA1 pyramidal neurons, 

cerebellar purkinje cells, medium sized striatal neurons, pyramidal neuron, serta 

pada daerah neocortex yang merupakan daerah yang sangat sensitif pada keadaan 

iskemia. 34

Penurunan aliran darah otak dapat mengakibatkan terjadinya hipoperfusi dari 

otak sehingga tubuh menjadi gagal dalam memenuhi kebutuhan jaringan otak 

seperti O2 dan juga glukosa yang mempunyai peranan penting pada proses 

metabolisme jaringan otak. Pada akhirnya kesemuanya ini akan berakhir pada 

terganggunya fungsi kognitif serta penurunan pada proses mengingat dalam 

fungsi memori spasial yang berkaitan erat dengan hipokampus.35
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2.1.2.3 Penyakit Infeksi dan Sistemik

Efek samping dari pemakaian monosodium glutamat selain merangsang 

seorang manusia untuk memakan makanan dalam jumlah banyak, juga dapat 

mempengaruhi Hypothalamus – Pituitary – Axis yang selanjutnya membuat 

sistem saraf pusat mengalami neuroendocrine effect sepeti contohnya obesitas 36

serta perubahan pada proses metabolisme tubuh yang ditandai dengan adanya 

resistensi insulin, hiperinsulinemia, hipertrigliserida dan hiperlipidemia 37,38 yang 

dapat berakhir sebagai gangguan vaskuler. Gangguan vaskuler yang terjadi dapat 

menyebabkan terjadinya hipoksia pada jaringan otak sehingga mengganggu fungsi 

otak. 39,40,41 Terlebih jika hasil akhir dari sindroma metabolik tersebut berupa 

Diabetes Melitus (DM) Tipe II, karena DM tipe II dapat menyebabkan kerusakan 

otak yang disebut Cognitive Impairments Associated With Hippocampal 

Dysfunction Underlying Diabetic Encephalopathy yang dapat berakhir dengan 

kemunduran dari proses kognitif dengan cara berupa kemunduran proses 

mengingat akibat adanya resistensi insulin yang menimbulkan terjadinya 

penurunan metabolisme glukosa tubuh. Penurunan glukosa tubuh dapat 

mengakibatkan penurunan pasokan glukosa pada otak sehingga dapat 

mengakibatkan kerusakan terutama fungsi kognitif dan fungsi ingatan. 42

Sedangkan pada proses infeksi, gangguan fungsi memori dapat terjadi setelah 

agent penyebab infeksi dapat melewati Blood Brain Barrier otak, dimana 

selanjutnya dapat bermanifestasi dalam berbagai kelainan sebagai akibat fokus 

infeksi yang beragam dan sesuai dengan fungsi setiap area pada otak. Hal ini 
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terlebih jika mengenai fungsi kognitif, fungsi mengingat dan fungsi pengambilan 

keputusan sehingga tak jarang pasien dengan gangguan ini akan mempunyai 

kualitas hidup yang menurun. Sebagai contoh, pada kerusakan pada area limbic 

akibat adanya infeksi baik disebabkan oleh virus maupun bakteri akan 

menyebabkan terjadinya penurunan dalam pemahaman dan pengartian dari bahasa 

lisan serta kerusakan pada proses mengingat.43

2.1.2.4 Stress, Depresi dan Ansietas

Stress merupakan gejala atau suatu kelainan yang tidak mudah untuk 

dijelaskan. Hanya saja menurut para ahli, stress merupakan respon tubuh pada 

rangsangan dari luar yang dapat mengubah kondisi homeostasis dan merupakan 

tanda bahwa suatu homeostasis tubuh telah terganggu. 44

Menurut penelitian, respon stress dapat menghasilkan keadaan yang 

menguntungkan atau dapat merugikan, sehingga terdapat perbedaan antara respon 

tubuh pada saat stress akut dan stress kronik. Pada terjadinya stress akut, reaksi 

tubuh menghadapi respon tersebut memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dan 

fungsi otak serta menjaga homeostasis. Akan tetapi jika terjadi terus menerus 

secara kronik, respon terhadap stress akan tetap tinggi secara terus menerus atau 

terkadang pada akhirnya tubuh dapat gagal mengakhiri respon tersebut. Saat hal 

ini terjadi, respon tubuh akan kehilangan keseimbangannya sehingga 

mengakibatkan efek yang merugikan. 44
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Pada stress yang terjadi secara akut, akan mengaktifkan 3 sistem pada sistem 

saraf pusat yang mengatur regulasi tubuh. Sistem yang pertama merupakan proses 

pengaktifan dari Voluntary Nervous System yang akan mengirimkan sinyal pada 

otot untuk menghindari stimulus stress melalui respon sensoris. Sedangkan yang 

kedua akan mengaktifkan Autonomic Nervous System yang merupakan kombinasi 

dari sistem simpatis, yang menyebabkan aliran darah ke otot menjadi bertambah 

menyebabkan otot menjadi relaks agar lebih mempermudah aliran darah 

memasuki otot tetapi pada saat yang sama sistem ini akan mengurangi pasokan 

darah ke kulit, ginjal dan sistem pencernaan, serta sistem parasimpatis yang 

menyebabkan efek menenangkan serta menormalkan kembali tubuh setelah 

stressor lewat. Pada tahap terakhir, peranan neuroendocrine system yang akan 

mengeluarkan berbagai hormon stress. Hormon stress tersebut akan mengalir 

melewati darah untuk menjaga keadaan tubuh serta dapat juga mengaktifkan 

hormon lain diantaranya yang berfungsi pada proses metabolisme dan fungsi seks. 

Hormon stress utama yang dihasilkan adalah epinephrine dan cortisol. 44

Pada saat terjadi paparan stressor, epinephrine akan dikeluarkan secara cepat 

menuju pembuluh darah mengikuti aliran darah sehingga tubuh dapat mengatasi 

keadaan akut dari paparan stressor tersebut. Selanjutnya kelenjar adrenal akan 

mensekresikan glucocorticoid ( cortisol ) yang berfungsi untuk memfasilitasi 

terjadinya respon terhadap stress dan juga memperlambat proses reaksi segera dari 

paparan stressor sehingga dapat mencapai homeostasis. Singkatnya, epinephrine

akan memobilisasi energi dan juga aliran darah menuju otot dalam jumlah besar 

sedangkan cortisol akan membantu tubuh untuk pulih dari kerja adrenalin. 
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Cortisol sendiri memiliki fungsi menaikkan tekanan darah, bekerja mensupresi 

imun, memperbaiki fungsi alat reproduksi serta mengatasi depresi. Sehingga pada 

proses stress akut, cortisol akan membantu mengaktifkan sistem imun serta 

melindungi tubuh dari serangan patogen. 44

Sedangkan pada proses stress yang terjadi secara kronik, kerja epinephrine

dan cortisol akan menjadi diperlama dan hal ini sangat tidak baik untuk tubuh, 

seperti contohnya menimbulkan kemunduran dalam proses mengingat, supresi 

imun dan cenderung terjadi penyimpanan energi dalam bentuk lemak. 44

Pada kondisi stress yang terjadi secara kronik, terjadi paparan berlebih dari 

cortisol yang dapat mengakibatkan perlemahan otot beserta supresi pada berbagai 

sistem tubuh. Sedangkan paparan berlebih dari epinephrine akan mengakibatkan 

meningkatnya tekanan darah. Sehingga pada keadaan stress kronik, bersama sama 

antara cortisol dan epinephrine akan menyebabkan hipertensi kronik, abdominal 

obesity dan aterosklerosis. Epinephrine juga meningkatkan terjadinya proses 

inflamasi yang akan menambah beban pada keadaan stress kronik sehingga dapat 

mencetuskan terjadinya aterosklerosis, arthritis dan kerusakan otak pada daerah 

hipokampus yang mengakibatkan kemunduran dalam proses belajar dan 

kemunduran dalam proses mengingat. 44
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2.1.2.5 Latihan

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat baik bagi kesehatan, hal ini 

telah dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa dengan 

berolahraga dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular. Akan tetapi jika 

dihubungkan kaitannya dengan manfaat meningkatnya fungsi kardiovaskular 

dengan fungsi kognitif maka dapat dikatakan bahwa dengan berolahraga dapat 

merangsang tumbuhnya kapiler - kapiler darah sehingga menaikkan pasokan 

darah ke otak, serta dengan berolahraga dapat meningkatkan dendritic 

connections dan juga meningkatkan afinitas dari proses fungsional pada sistem 

saraf pusat. 45

Begitu pula dengan manfaat olahraga dalam hal lain salah satunya yaitu 

dengan berolahraga dapat mengurangi efek dari radikal bebas dan juga berbagai 

penyakit yang berkaitan dengan bertambahnya usia. Manfaat berolahraga dalam 

hal meningkatkan fungsi otak dapat pula mempengaruhi beberapa hal lain seperti 

diantaranya menginduksi Fibroblast Growth Factor, Antioxydant Enzyme 

Activities serta menginduksi bertambahnya sekresi cathecholamine yang 

kesemuanya dapat menghasilkan fungsi kognitif menjadi lebih baik.45

Pada olahraga terutama jenis aerobik juga mempunyai efek positif terhadap 

kesehatan manusia dan termasuk pula sistem saraf, dikarenakan pada olahraga 

aerobik juga dapat menginduksi Neurotrophic Factor yang nantinya akan 

berakibat pada Hippocampal Neuron sehingga dapat menyebabkan peningkatan 

pada proses belajar dan proses mengingat. 46
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2.1.2.6 Hormonal

Fungsi hormonal pada seorang manusia dipengaruhi oleh Hypothalamus –

Pituitary – Axis, dan jika terjadi kerusakan pada area tersebut dapat dipastikan 

terjadi pula gangguan pada fungsi memori. 47

Pada seorang laki laki, terjadinya penurunan pada hormon testosteron dapat 

menyebabkan menurunnya fungsi jantung, menurunnya masa otot serta densitas 

tulang, menurunnya jaringan lipid abdomen serta dapat memberikan pengaruh 

pada fungsi mengingat. Sedangkan pada wanita, hormon estrogen dapat berfungsi 

sebagai zat antioksidan sehingga dapat melindungi otak dari kerusakan otak akibat 

proses terbentuknya radikal bebas. 48

2.1.2.7 Lingkungan

Pengaruh lingkungan sangat besar efeknya pada fungsi otak, sebab manusia 

yang telah menerima stimulus lingkungan sejak awal kehidupan akan memiliki 

potensi neurogenik otak yang baik, dan jika stimulus yang diterima dalam bentuk 

lebih kompleks dari stimulus sebelumnya maka terjadi proses adaptasi pada 

hipokampus berupa proses plastisitas32. Sedangkan bila pada hewan coba, proses 

pemaparan lingkungan dengan stimulus yang baik adalah dengan menggunakan 

Environment Enrichment. 46
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Environment Enrichment merupakan proses eksperimen pada hewan coba 

yang melibatkan pengaruh sosial, latihan fisik serta interaksi dengan benda yang 

memberikan stimulus pada fungsi otak, seperti contohnya meningkatkan fungsi 

memori spasial, kemampuan belajar serta meningkatkan fungsi kognitif. Hal ini 

diperoleh dari penerapan Environment Enrichment terhadap meningkatnya fungsi 

otak disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan neuron yang diinduksi oleh 

Environment Enrichment seperti contohnya Dendritic Branching, Presynaptic 

Vesicle Number dan Density of Dendritic Spine pada area neocortal. Sedangkan 

pada area hipokampus, Environment Enrichment dapat memperbaiki beberapa 

fungsi dari hipokampus seperti contohnya memperbaiki fungsi Long Term 

Potentiation, Neurogenesis, Dendritic Branching, Presynaptic Vesicle Number & 

Synaptophysin Level, Dendritic Spine Growth, dan Neurotrophins mRNA 

Expression.  46

Pada percobaan menggunakan hewan coba yang berusia tua didapatkan 

kesimpulan bahwa Environment Enrichment berfungsi pula dalam mengurangi 

penurunan fungsi otak khususnya pada memori spasial, sedang pemberiannya 

pada usia muda dapat menginduksi terjadinya Brain Reserve yang ditandai 

sebagai otak yang lebih besar dan juga berisi lebih banyak neuron serta sinaps 

yang nantinya dapat memberikan efek pada memori spasial secara lebih baik. 

Dikarenakan oleh hal inilah, Environment Enrichment sebaiknya diberikan pada 

hewan coba yang berusia masih muda, sebab pengaruhnya pada hewan usia muda 

lebih menunjukkan hasil pesat dibandingkan dengan saat diberikan pada usia 

menengah atau tua. Hal ini mempunyai alasan bahwa pada usia tua telah terjadi 
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pembatasan dalam proses plastisitas serta telah pula terdapat penurunan proses 

neurogenesis pada hipokampus. 46  

2.1.2.8 Intoksikasi Zat Kimia

Bahan kimia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari 

dikarenakan bahan kimia tersebut secara langsung dapat meningkatkan daya 

hidup manusia. Akan tetapi, bahan kimia tersebut selain dapat memperbaiki daya 

hidup manusia juga dapat menjadi bahan yang berbahaya bagi kesehatan, 

khususnya zat kimia yang berhubungan dengan neurotoksik yang dapat berupa 

sisa bahan kimia pabrik, zat pelarut, pestisida, obat – obatan, penyalahgunaan 

NAPZA, makanan, food additive dan kosmetik. 49

Paparan bahan kimia tersebut tidak serta merta langsung dapat menyebabkan 

efek pada kesehatan manusia, akan tetapi juga bergantung pada beberapa faktor 

seperti toksisitas dari bahan tersebut, frekuensi terpapar serta usia dari manusia 

yang terpapar tersebut, serta dikarenakan sifat saraf yang sangat lemah pada 

paparan zat toksik dikarenakan : 1) sel saraf tidak seperti sel lainnya yang dapat 

memperbaiki diri dengan segera, karena pada kenyataannya sel saraf tidak dapat 

memperbaiki diri setelah terkena zat toksik dan akan mengalami kematian sel 

yang bersifat permanen, 2) ada beberapa bagian dari otak yang tidak mempunyai 

Blood Brain Barrier sehingga mudah terkena paparan zat toksik dari luar. 49

Pada beberapa tahun terakhir, pengawasan serta kesadaran pada bahan 

neurotoksin pada bahan kimia semakin meningkat disebabkan oleh banyaknya 
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kejadian bahwa paparan bahan kimia yang bersifat neurotoksik dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan otak dengan efek jangka panjang serta 

dikarenakan bahan kimia tersebut dapat memicu terjadinya penyakit neurologis 

seperti Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease dan Amyotrophic Lateral 

Sclerosis 49.

Zat pelarut yang sering dijumpai oleh manusia adalah sebagai bahan pelarut 

yang digunakan pada bahan bakar kendaraan. Zat ini bersifat neurotoksik pada 

sistem saraf pusat melalui mekanisme inhalasi sehingga menyebabkan depresi 

pada sistem saraf pusat. Paparan toluene secara singkat ( 100 – 1500 ppm ) telah 

dapat menimbulkan gejala seperti kebingungan, gangguan pengendalian gerak 

otot, serta gangguan koordinasi dan persepsi; sedangkan pada paparan yang tinggi 

( 10.000 – 30.000 ) dapat menyebabkan nekrosis serta kematian dari sel otak.  50

2.1.2.9 Diet

Monosodium glutamat adalah garam natrium yang berasal dari asam 

glutamat3,1 dan digunakan sebagai zat aditif. Monosodium glutamat sering sekali 

digunakan sebagai bumbu penyedap pada berbagai masakan.3 Sehingga pada 

masakan tersebut dapat memunculkan rasa umami yaitu sebuah rasa gurih yang 

menyerupai rasa daging 7  yang dapat meningkatkan proses mastikasi serta sekresi 

saliva dan pada akhirnya akan membuat seorang manusia akan cenderung 

memakan makanan dalam jumlah banyak.3
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Efek samping dari pemakaian monosodium glutamat selain merangsang 

seorang manusia untuk memakan makanan dalam jumlah banyak, juga dapat 

mempengaruhi Hypothalamus – Pituitary – Axis yang selanjutnya membuat 

sistem saraf pusat mengalami neuroendocrine effect 36 yang dapat berakhir 

sebagai gangguan vaskuler sehingga mempengaruhi aliran darah menuju 

otak.39,40,41

Lain halnya pada kondisi seseorang sedang berpuasa, beberapa keadaan yang 

berhubungan dengan proses penuaan, penyakit neurodegeneratif akan berkurang 

serta dapat meningkatkan angka usia hidup pada mamalia dikarenakan dengan 

berpuasa akan meringankan kerusakan dari sel saraf yang sedang terjadi serta 

dapat memberi kesempatan pada otak untuk menyembuhkan diri secara 

fungsional dan fisiologis terhadap kerusakan yang dialami. 51

2.2 Monosodium Glutamat

Monosodium glutamat adalah garam natrium yang berasal dari asam glutamat, 

dan asam glutamat sendiri merupakan asam amino non esensial dengan jumlah 

berlimpah pada alam3,1,52 serta dapat ditemukan dalam bentuk glutamat bebas atau 

dalam bentuk terikat pada asam amino lain dalam bentuk protein, yaitu pada 

protein hewani dan juga protein nabati. Pada protein hewani, persentase asam 

glutamat yang terkandung didalamnya sebanyak 11% sampai 22% sedangkan 

pada protein nabati dapat mengandung asam glutamat dengan persentase lebih 

tinggi hingga mencapai 40%. 52
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Asam glutamat pertama kali ditemukan dalam bentuk murni pada tahun 1866 

oleh seorang ahli kimia bernama Ritthausen yang berasal dari Jerman melalui 

reaksi hidrolisis dari bahan yang bernama Gliadin, yaitu suatu bahan yang 

menjadi bahan penyusun dari Wheat Gluten.53 Sedangkan di negara Jepang sendiri, 

pada tahun 1907, Profesor Kikunae Ikeda memulai suatu penelitian untuk 

mengidentifikasi substansi yang berada pada Kelp ( Laminariaceae ) dikarenakan 

telah menghasilkan rasa yang unik pada masakan sup sehingga banyak digunakan 

pada negara Jepang. Penelitian yang dilakukan oleh beliau ini dilakukan berdasar 

pada hipotesis bahwa rasa unik yang terdapat pada Kelp tidak dapat 

diklasifikasikan pada keempat rasa klasik yang telah diketahui sejak lama, yaitu 

rasa pahit, asin, asam dan manis, sehingga beliau menamakan rasa unik tersebut 

sebagai umami. 54,3 Akhirnya pada tahun 1908 Profesor Kikunae Ikeda berhasil 

mengidentifikasi rasa umami yang berada dalam Kelp sebagai L-Glutamate, dan 

pada akhirnya beliau mematenkan hasil temuannya tersebut sebagai produk 

bumbu masak terbaru yang terdiri dari bentuk garam dari L-Glutamic acid. 

Sehingga pada tahun 1909, Saburousuke Suzuki, seorang enterpreneur dalam 

biadang kimia dan farmasi bekerja sama dengan Profesor Kikunae Ikeda untuk 

mengkomersialkan produk tersebut menjadi AJI-NO-MOTO.54

Segera setelah penemuannya oleh Profesor Kikunae Ikeda, monosodium 

glutamat dalam bentuk food additive selalu dipergunakan sebagai bahan tambahan 

penyedap pada masakan untuk menambahkan rasa pada makanan khususnya pada 

makanan yang tidak terlalu mempunyai rasa sehingga kegunaannya sebagai bahan 

masakan mempunyai peran penting dalam pemenuhan nutrisi 55 , terutama pada 
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orang lanjut usia serta orang dengan nutrisi buruk dikarenakan stimulasi oral dari 

rasa umami akan meningkatkan nafsu makan sehingga dapat meningkatkan 

jumlah ambilan vitamin, mineral, dan protein dalam makanan. Khususnya pada 

orang usia lanjut , hal ini dapat memperbaiki status nutrisi sehingga pada akhirnya 

dapat memperbaiki kualitas hidup para lansia tersebut, 3 dan karena hal inilah, 

berbagai pabrik memproduksi monosodium glutamat secara besar besaran.55   

2.2.1 Sifat dan Kandungan Zat Kimia Monosodium Glutamat

Monosodium glutamat merupakan produk hasil dari berbagai macam cara, 

diantaranya yaitu proses ekstraksi dari bahan asalnya, proses sintesis secara kimia, 

proses fermentasi, serta proses sintesis secara enzimatik, sehingga menjadikan 

struktur kimia dari monosodium glutamat tidak memiliki perbedaan yang terlalu 

jauh berbeda dari struktur kimia asam glutamat, kecuali pada gugus karboksil ( R 

– COOH ) yang mengandung ikatan hidrogen didalamnya diubah menjadi ikatan 

karboksil yang mengandung natrium ( R – COONa ) menjadi dalam bentuk 

garamnya. Perubahan ini mengakibatkan pengaktifan dari stimulasi pada indra 

pengecap. 53

Asam glutamat dan monosodium glutamat, keduanya memiliki struktur kimia 

yang sama serta struktur fisik yang sama pula, yaitu berbentuk serbuk kristal 

berwarna putih yang mudah larut dalam air serta tidak berbau. 53, 7 Monosodium 

glutamat juga merupakan zat yang bila dilarutkan didalam air atau saat melarut 

pada saliva dirongga mulut akan terdisosiasi menjadi natrium yang bertindak 
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sebagai kation serta glutamat sebagai anion, 7 dan karena hal inilah pada proses 

pengenalan rasa pada rasa umami yang terdapat dalam monosodium glutamat

membutuhkan respon dari reseptor ionotropik dan juga reseptor metabotropik. 

Setelah glutamat tertangkap pada reseptor tersebut, akan mengakibatkan naiknya 

konsentrasi ion kalsium 56 dalam intraselular sehingga sebagai hasil akhirnya akan 

menyebabkan terjadinya proses depolarisasi. 57 Setelah proses depolarisasi terjadi, 

maka selanjutnya akan mengaktifkan saraf afferent pada daerah lidah sehingga 

akan memberikan sinyal pada otak dan pada akhirnya akan diterima sebagai 

sensasi dari rasa umami 55.

Tabel 2. Sifat dan Kandungan Kimia Monosodium Glutamat

Nama IUPAC Sodium (2S) – 2 - amino - 5 hydroxy – 5 – oxo –

pentanoate – 2 aminopentanedioic acid – 2 – aminoglutaric 

acid

Chemical abstract 

service registry 

number

CAS 142 – 47 - 2

Kandungan molekul C5H8NnaO4

Synonim L-Glutamate ; Sodium Glutamate ; Glutamic acid 

monosodium salt ; L-Glutamic acid monosodium salt ; 

MSG ; Chinese seasoning

Berat molekul 169.111 molar

Penampilan Bubuk kristal putih
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Kelarutan Mudah larut dalam air tapi tidak mudah larut pada ethanol

Sifat -Higroskopik

-Cukup stabil saat disimpan pada suhu ruangan

Titik cair 225 o C

58

Diatas ini merupakan Gambar 1. Rumus Kimia dari Asam Glutamat dan 

Monosodium Glutamat53, 72

2.2.2 Cara Pemakaian

2.2.2.1 Secara Oral

Dalam waktu beberapa tahun, food additive selalu digunakan sebagai bahan 

penambah rasa pada masakan, dikarenakan bahan penambah rasa dapat membuat 

masakan menjadi lebih nikmat untuk dikonsumsi sehingga dikarenakan oleh 
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alasan ini menjadikan bahan penambah rasa mempunyai nilai penting dalam dunia 

industri makanan. 3,7

Sementara itu kandungan yang berada dalam monosodium glutamat, yaitu L-

Glutamate, merupakan asam amino nonessensial yang secara alami terdapat 

dalam jumlah banyak di alam, terutama dalam bentuk sebagai protein dan peptida. 

Glutamat juga diproduksi oleh tubuh serta berikatan membentuk struktur protein 

yang berperan penting bagi tubuh, dilain pihak, glutamat juga terdapat pada 

sayuran dan juga buah serta beberapa produk alami seperti contohnya pada daging 

( daging sapi, daging babi, dan daging ayam ), susu, makanan laut ( ikan, rumput 

laut, kepiting, udang, dan kerang ), beberapa jenis sayuran ( tomat, kentang, kol, 

jamur, wortel, kecap dan teh hijau ) 4

Dibawah ini jadi Tabel 3. Daftar Makanan Alami di Alam yang Mengandung 

Asam Glutamat
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3,59
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2.2.3 Penggunaan Monosodium Glutamat Sebagai Bumbu Masak

Monosodium glutamat sebagai flavour enhancer adalah salah satu dari bahan 

aditif yang banyak ditemukan di negara maju8, seperti di Asia 9 dengan angka 

konsumsi berkisar antara 1,2 – 1,7 gram / hari dengan konsumsi tertinggi 

sebanyak 4 gram / hari 8 dan Afrika Barat 9 terutama di Cina, Thailand1, Jepang 

serta Korea dengan angka konsumsi 1,2 – 1,7 gr/hari 8 dan telah menjadi gaya 

hidup modern.1 Pada negara barat, telah pula dimulai gaya hidup yang bergantung 

pada pemakaian monosodium glutamat sehingga menyebabkan kenaikan  dalam 

jumlah konsumsinya, seperti contohnya pada negara Eropa dengan angka 

konsumsi berkisar antara 0,3 – 0,5 gram / hari dengan konsumsi tertinggi pada 1 

gram / hari sedangkan pada negara Amerika berkisar antara 0,3 – 1 gram / hari 60

dan atau antara 0,2 – 0,5 gram / hari.61 Sedangkan untuk pemakaian di Indonesia 

sendiri sebesar 0,6 gram / hari 62 .

Peningkatan produksi monosodium glutamat di dunia juga telah meningkat 

pesat pada beberapa tahun ini, dikarenakan meningkatnya gaya hidup yang 

bergantung pada pemakaian monosodium glutamat 63 sejak ditemukannya ekstrak 

dari asam glutamat oleh Profesor Kikunae Ikeda dari jepang 58 dengan sebutan 

khas untuk rasa unik 60 meaty flavour 4,58,5,64 dan dapat dideskripsikan sebagai rasa 

gurih yang menyerupai rasa daging 59 yang disebut sebagai umami 58,59 , berkaitan 

dengan meningkatnya produksi di Cina yang mencapai 73 % pada tahun 2009 

serta berkaitan dengan peningkatan ekspor dari negara tersebut mencapai 37% 63.
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2.2.4 Kandungan Monosodium Glutamat Pada Bumbu Masak

Asam glutamat merupakan salah satu dari asam amino yang pada lingkungan 

terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk L-Glutamic acid dan D-Glutamic acid. 

Bentuk asam glutamat yang terdapat pada protein hanya terdapat dalam bentuk L-

Glutamic acid, sedangkan asam glutamat dalam bentuk D-Glutamic acid tidak 

digunakan pada organisme tingkat tinggi dikarenakan asam glutamat dalam 

bentuk D-Glutamic acid hanya dapat dipergunakan oleh organisme tingkat rendah 

seperti beberapa jenis bakteri yang memiliki fungsi sebagai penyusun dinding sel 

bakteri tersebut. Sedangkan pada proses pembuatan monosodium glutamat oleh 

pabrik, yang berasal dari asam glutamat, selalu terdapat bentuk D-Glutamic acid

didalamnya selain adanya bentuk L-Glutamic acid, dan pada manusia bentuk D-

Glutamic acid ini tidak dapat digunakan karena tidak termasuk dalam rangkaian 

peptida tubuh dan juga tidak dapat digunakan dalam proses sintesis protein, 

sehingga jika bentukan D-Glutamic acid ini masuk kedalam tubuh, akan 

menghambat beberapa kerja dari enzim yang ada didalam tubuh. Oleh karena 

alasan inilah, D-Glutamic acid tidak boleh dikonsumsi. 65

Selain itu, monosodium glutamat yang dihasilkan dari proses pabrik 

merupakan bentukan molekul tunggal sehingga tidak memerlukan proses 

pemecahan dan lebih mudah diserap oleh tubuh langsung menuju sirkulasi. Hal ini 

sangat berbeda pada asam glutamat yang berada pada makanan secara alami 

dalam bentuk protein ( molekul polipeptida ) sehingga pada konsumsinya tetap 

memerlukan proses pencernaan yang melibatkan proses pemecahan molekul 
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sehingga terdapat adanya jeda waktu demikian pula pada manusia sampai manusia 

tersebut menjadi lapar kembali. 65

2.3 Pengaruh Monosodium Glutamat Terhadap Fungsi  Memori

2.3.1 Glutamat

Sebagai asam amino nonesensial serta sebagai salah satu zat yang juga

berfungsi sebagai neurotransmitter, L-glutamate secara terus menerus diubah 

menjadi bentuk a ketoglutarate melalui reaksi deaminasi dengan bantuan enzim 

glutamate dehidrogenase atau melalui proses transaminasi oleh enzim 

transaminase, dan selanjutnya akan dimetabolisme melalui Trycarboxylic Acid 

Cycle menjadi succinate, fumarate dan malate. 66

Glutamat juga merupakan hasil produk dari reaksi deaminasi yang berasal 

dari glutamine dengan bantuan phosphate activated glutaminase di mitokondria 

serta pada neuron - specific enzyme. 66

Pelepasan glutamat secara sinaptik akan mengaktifasi ligand gated ion 

channels ( reseptor ionotropik ) dan juga G protein – coupled receptors ( reseptor 

metabotropik ), sedangkan sebagai pengendali aksi dari glutamat akan diterminasi 

oleh sistem re-uptake yang spesifik terlokasi terutama pada daerah astrosit yang 

terlatak mengelilingi daerah sinaps. 66

Pada astrosit, glutamat selanjutnya akan diubah menjadi glutamine yang 

berarti, pada perubahannya sebagai glutamine tidak memiliki fungsi sebagai 
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neurotransmitter, dapat dilepaskan oleh astrosit menuju neuron. Didalam neuron,

glutamine akan diubah kembali menjadi glutamat melalui glutamine-reuptake 

system, selanjutnya akan diangkut oleh vesicular glutamate transporters menuju 

synaptic vesicle dan terakhir akan siap untuk dilepaskan kembali sebagai 

neurotransmitter. 66

Diatas ini merupakan Gambar 2. Pembagian Macam-Macam Reseptor 

Glutamat 71

Terdapat pembagian tiga jenis macam reseptor pada reseptor metabotropik

dan juga pembagian tiga jenis pula pada reseptor ionotropik. Reseptor ionotropik 

terbagi menjadi 3 jenis, yaitu N-methyl-D-aspartic acid receptor, a-amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor dan kainate, sedangkan 

reseptor metabotropik terbagi menjadi metabotropic Class I, II dan III.66

Pada sistem saraf pusat, kadar glutamat terutama pada mamalia, sangat tinggi 

dibandingkan dengan kadar dari semua jenis neurotransmitter yang ada meliputi 5 

– 10 mmol / Kg berat jaringan. 66
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Pada kondisi fisiologis, kadar glutamat pada ekstrasel terjaga dalam 

konsentrasi submicromolar, meskipun pada saat terjadi pelepasan glutamat 

sebagai neurotransmitter kadar ini akan meningkat dalam range milimolar, 

sehingga kadar ini seharusnya sangat rendah untuk sebagai penyebab dari 

teraktivasinya High – Affinity – Glutamate Receptor. 66

Glutamat dapat dikurangi jumlahnya dari celah sinaps dengan bantuan 

transporter. Tidak seperti asetilkolin yang dapat dihilangkan dari celah sinaps 

secara proses enzimatik, pada glutamat tidak terdapat proses enzimatik yang 

terjadi. Sehingga pengurangan glutamat dapat dilakukan oleh bagian dari 

Glutamate-Transporter Protein yang terdiri atas 5-High-Affinity-Na-Dependent-

Glutamate-Receptor, yaitu EAAT 1 – 5 atau yang pada tikus dapat dikenali 

sebagai GLAST, GLT-1, EAAC-1 dan EAAC4-5. 66

Pada manusia, EAAT 1-5 terletak pada daerah yang berbeda-beda pada otak, 

seperti contohnya EAAT 4 dan EAAT 5 yang terlokalisir terutama pada sel 

purkinje pada serebelum, sedangkan pada EAAT 1 dan EAAT 2 terlokalisir 

terutama di astrosit ( akan tetapi dengan daerah yang berbeda, EAAT 1 terutama 

terletak pada serebelum sedangkan EAAT 2 tersebar pada seluruh sistem saraf 

pusat ). 66
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2.3.2 Peran Glutamat Terhadap Otak

Neurotransmitter merupakan media yang sangat penting sebagai alat untuk 

bertukar informasi pada sel saraf. Neurotransmitter akan dilepaskan dari 

Presynaptic Terminal menuju ke celah sinaps sehingga selanjutnya menuju 

reseptor yang terletak pada Postsynaptic Terminal sehingga membentuk sebuah 

ikatan antara neurotransmitter dengan reseptornya. Ikatan ini akan menginduksi 

terjadinya aliran ion sehingga terjadi depolarisasi. 6

Diatas ini merupakan Gambar 3. Proses Neurotransmission dari Glutamat 66
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Pada proses Neurotransmission yang baik harus berpedoman pada dua hal, 

yaitu yang pertama kadar neurotransmitter pada celah sinaps yang harus tetap 

rendah sehingga dapat memaksimalkan Signal – To – Noise – Ratio disaat 

neurotransmitter berikatan dengan reseptor dan yang kedua adalah perlunya 

pergantian secara cepat dari neurotransmitter yang dilepaskan oleh Presynaptic 

Terminal melalui proses re-uptake atau re-sintesis dari neurotransmitter dalam 

Presynaptic Terminal. 6

Asam Glutamat merupakan neurotansmitter eksitatori utama di sistem saraf 

pusat dan efek eksitatori ini terjadi akibat ikatan antara glutamat dengan reseptor 

glutamat yaitu reseptor ionotropik serta reseptor metabotropik sehingga 

menyebabkan proses eksitatori pada sel saraf, terutama sistem saraf yang 

berfungsi pada proses vital, yaitu enconding of information, the formation & 

retrieval of memories, spatial recognition, dan the maintenance of conciousness.6

Asam amino eksitatori merupakan zat yang sangat penting terutama terhadap

fungsi pada cortical association, hal ini dikarenakan glutamat mempunyai 

peranan sebagai neurotransmitter pada hampir semua sinaps yang berada dalam 

sistem saraf pusat sehingga sebagai hasilnya, nyaris semua neuron akan tereksitasi 

oleh glutamat. 67

Selain sebagai neurotransmitter, asam amino eksitatori juga mempunyai 

peran dalam proses fisiologis serta patofisiologis pada tubuh, terutama pada 

perkembangan sistem saraf pusat, termasuk didalamnya adalah regulasi dari 

neuronal survival, dendritic & axonal structure, synaptogenesis & activity –
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dependent synaptic plasticity serta pada shaping neuronal circuity dan juga pada 

proses belajar & mengingat. Pada proses perkembangan sistem saraf pusat normal 

membutuhkan kadar optimum dari aktivitas asam amino eksitatori yang pada 

keadaan kurang akan menyebabkan keterlambatan atau gangguan perkembangan 

otak serta pada kadar berlebih akan mengakibatkan kerusakan otak. 67

2.3.3 Excitotoxicity

Pada keadaan normal, ikatan antara glutamat pada a-amino-3-hydroxy-5-

methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor akan menyebabkan terjadinya 

pertukaran aliran ion antara natrium dan kalium yaitu dengan terjadinya aliran 

influks dari natrium dan effluks dari kalium sehingga menyebabkan depolarisasi 

dari Postsynaptic Terminal, yang selanjutnya pada N-methyl-D-aspartic acid 

receptor akan terjadi pula reaksi depolarisasi akibat terjadinya ikatan glutamat 

dengan reseptor namun dengan cara yang sedikit berbeda. Pada N-methyl-D-

aspartic acid receptor, baik dikarenakan induksi oleh glutamat, glisin serta karena 

reaksi depolarisasi akibat teraktifasinya a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid receptor sehingga ikatan magnesium yang berada pada 

N-methyl-D-aspartic acid receptor terlepas. Proses  terlepasnya magnesium 

menyebabkan pertukaran aliran ion antara natrium, kalium serta kalsium yaitu 

dengan terjadinya aliran influks dari natrium dan kalsium serta aliran effluks dari 

kalium. Influks dari ion kalsium inilah yang menyebabkan terjadinya Long Term 

Potentiation yang berkaitan dengan proses ingatan jangka panjang, plastisitas 

sinaptik, proses belajar yang berkaitan dengan fungsi kognitif dan juga proses 
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mengingat.67,66,19,68,69

Diatas ini merupakan Gambar 4. Proses Excitotoxicity 66

Pada reaksi excitotoxicity, terjadi kelebihan dari influks ion kalsium yang 

disebabkan oleh kadar glutamat yang berlebihan sehingga hal ini mengakibatkan 

kerja yang berlebihan serta dysregulated activation dari reseptor glutamat 66, 70, 18, 

71, 20 terlebih pada N-methyl-D-aspartic acid receptor yang merupakan reseptor 

glutamat yang mempunyai sifat permeable terhadap ion kalsium.71 Pada proses 

excitotoxicity, akibat dari influks ion kalsium berlebih selanjutnya akan 

menyebabkan proses kematian sel saraf dengan cara mencetuskan cascade 

reaction yaitu berupa terbentuknya radikal bebas 20, 47 , produksi eicosanoid 20 , 

terbentuknya enzim phospholidase, protease, endonuclease, phospatase, nitric 
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oxidesynthase ( yang selanjutnya enzim enzim ini akan mengakibatkan kerusakan 

saraf yang berlanjut pada kematian saraf ) 72 dan terbentuknya lipid peroxydation

( yang merupakan indikator utama dari terjadinya proses Oxidative Damage yang 

diinisiasi oleh adanya Reactive Oxygen Species 36 ) serta pula akibat neuron yang 

kelelahan akibat tereksitasi secara terus menerus. 20 Secara ringkasnya,   proses 

kerusakan saraf akibat ion kalsium berlebih ini terjadi melalui dua macam cara, 

yaitu dengan cara excitotoxic dan cara oxidative. Pada proses excitotoxic, hal ini 

akan berkaitan dengan aktivitas berlebih dari reseptor glutamat sehingga 

menyebabkan influks ion kalsium berlebih, sedangkan pada proses oxidative akan 

berkaitan dengan proses rusaknya Glutamate – Cystin Antiporter dan juga 

menurunnya kadar gluthatione sehingga berakibat pada terbentuknya Reactive 

Oxygen Species ( ROS ). 17

Diatas ini merupakan Gambar 5. Proses Excitotoxicity 71
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Diatas ini merupakan Gambar 6. Proses Excitotoxicity Mencetuskan 

Cascade Reaction72
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2.3.4 Efek Monosodium Glutamat Pada Manusia

2.3.4.1 Farmakokinetik dan Farmakodinamik MSG

Pada manusia, paparan glutamat berasal dari dua hal, yaitu berasal dari proses 

pencernaan yang memberi arti bahwa manusia mencerna bahan protein entah itu 

berasal dari protein hewani atau nabati dengan kandunga glutamat didalamnya 

serta berasal dari bahan penyedap masakan yaitu monosodium glutamat. 52

Glutamat akan diabsorbsi melalui usus dengan cara transport aktif yang 

spesifik untuk asam amino, akan tetapi proses ini bergantung pada konsentrasi ion 

natrium. Selanjutnya, asam glutamat akan dicerna serta dipecah menjadi asam 

amino bebas serta beberapa peptida. Kedua bahan tersebut akan terabsorbsi pada 

sel - sel mukosa usus dimana peptida akan dihidrolisa menjadi asam amino bebas 

52 dan glutamat akan dimetabolisme di hati 52, 47 untuk selanjutnya di ekskresi 

melalui ginjal. 47

Pada proses absorbsi glutamat di usus diketahui bahwa 95% dari glutamat 

yang diabsorbsi oleh mukosa usus akan melalui proses metabolisme di usus . 

Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa glutamat merupakan sumber energi 

utama dari enterosit usus. 52, 13 Hal ini juga dapat memberi arti bahwa hanya 10 % 

dari glutamat yang diabsorpsi akan digunakan pada sintesis protein. 52  

Pada saat glutamat diabsorbsi oleh saluran cerna, tubuh tidak membedakan 

apakah glutamat tersebut berasal dari bahan alami ataukah buatan sebab keduanya 
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akan diserap melalui lumen usus secara kinetik yang dipengaruhi oleh waktu 

pengosongan usus serta keadaan dinding usus. 3

Akan tetapi pada penggunaan monosodium glutamat yang berlebihan dapat 

meningkatkan kadar glutamat di dalam plasma darah secara drastis sehingga 

selanjutnya glutamat dalam kadar besar beredar diseluruh tubuh termasuk sistem 

saraf pusat. 67

2.3.4.2 Efek Negatif dari MSG

Monosodium glutamat disamping kegunaannya sebagai bahan yang dapat 

menstimulasi rasa sebagai bahan aditif, juga merupakan zat toksik bagi manusia 

dan hewan coba.20

Sebagian besar otak dilindungi oleh Blood Brain Barrier yang berfungsi 

untuk melindungi sistem saraf pusat yang sangat lemah dan mudah terpapar toksin 

baik yang berasal dari internal atau eksternal termasuk pula paparan excitotoxin. 

Akan tetapi ada beberapa bagian dari otak yang tidak mempunyai Blood Brain 

Barrier sehingga toksin dapat dengan mudah menembus otak sehingga 

menyebabkan kerusakan otak. Bagian otak tersebut yang tidak mempunyai Blood 

Brain Barrier adalah hipotalamus, circumverential organ, pineal gland, dan small 

nucleus of the brain system.20

Selain dikarenakan adanya area otak yang tidak terlindungi oleh Blood Brain 

Barrier sehingga mudah terpapar oleh toksin khususnya excitotoxin, terdapat pula 

area pada otak dengan jumlah reseptor glutamat yang tinggi seperti korteks, 
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striatum, hipokampus, hipotalamus, talamus, serebelum, dan visual-auditory 

sytem yang juga menjadi sangat sensitif dengan adanya jumlah glutamat berlebih 

ditubuh. 20

Russel & Blaylock ( 1994 ) memaparkan bahwa sebagian besar zat aditif

yang beredar dipasaran merupakan zat excitotoxin yang dapat menyebabkan 

kerusakan otak, kerusakan retina, neuro-endocrine disorder 4 serta menjadi 

penyebab terjadinya stunted skeletal development, behavioral aberation, kesulitan 

belajar, kejang, hiperglikemia, 13 obesitas dan disfungsi gonad yang disebabkan 

oleh adanya gangguan pada central endocrine axis. 47 Tingginya kadar excitotoxin

pada hewan coba menyebabkan kerusakan pada daerah otak yang tidak 

terlindungi oleh Blood Brain Barrier khususnya jika dikonsumsi pada keadaan 

tanpa makanan. 13

Dikarenakan meluasnya pemakaian monosodium glutamat pada masyarakat 

yang dalam pemakaiannya tanpa disertai takaran pemakaian yang jelas serta tanpa 

disertainya label peringatan dalam kemasan menimbulkan permasalahan 11 seperti 

yang dilaporkan oleh Kwok tahun 1968 pada New England Journal menyebutkan 

bahwa terdapat suatu gejala seusai mengkonsumsi masakan cina yang ditandai 

dengan numbness pada leher yang menjalar ke tangan dan punggung , kelemahan 

serta palpitasi, yang selanjutnya akan disebut sebagai trias gejala 12, dengan 

tambahan gejala lainnya seperti rasa terbakar di mulut, rasa baal pada wajah, nyeri 

pada dada, flushing, nyeri kepala, tingling, numbness, lacrimation, periorbital 

fasciculation dan syncope 12 ,13 , yang disebut sebagai Chinesse Restaurant 
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Syndrome, serta menurut Blaylock ( 1994 ) dapat menyebabkan sakit kepala, 

mual-muntah, diare, irritable bowel syndrome dan serangan asma. 73

Disamping munculnya Chinese Restaurant Syndrome, pemakaian 

monosodium glutamat juga dapat menimbulkan gejala seperti mati rasa, 

kelemahan, flushing, berkeringat banyak, pusing, dan nyeri kepala, serta dapat 

menyebabkan kekambuhan  dari beberapa kondisi yang telah ada seperti asma 74, 

urtikaria, dermatitis atopik, ventricular aritmia, neuropathy dan abdominal 

discomfort.12

2.3.4.3 Lethal Dose & Toxic Dose

Monosodium glutamat mempunyai toksisitas akut yang sangat rendah, yang 

pada keadaan normal mempunyai Lethal Dose secara oral pada 50% subjek 

penelitian berupa hewan coba tikus mencapai 15.000 – 18.000 mg / KgBB.8

Namun untuk mencapai timbulnya Chinesse Restaurant Syndrome atau dapat pula 

disebut sebagai Monosodium Glutamate Symptom Complex diperkirakan mulai 

muncul pada satu jam12 atau lima belas hingga tiga puluh menit52 dari proses 

pencernaan lebih dari 3 gram oral bolus monosodium glutamate dalam keadaan 

perut kosong. 12, 52 Selain dapat menyebabkan timbulnya Chinesse Restaurant 

Syndrome, pemberian monosodium glutamat dapat pula menyebabkan 

kekambuhan pada penderita asma pada dosis 1,5 – 2,5 gram peroral dalam 

keadaan perut kosong. 52 Sedangkan pada percobaan tikus betina selama lima 

belas hari dengan pemaparan monosodium glutamat sebanyak 0,04 mg / KgBB 

dan 0,08 mg / KgBB melalui cara peroral untuk melihat histopatologi dari tuba 
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falopi didapatkan adanya hasil abnormal pada penampang histopatologi tersebut.11

Pada percobaan lain menggunakan tikus berusia sepuluh minggu dengan 

pemberian 4 mg / KgBB monosodium glutamat per intraperitoneal selama empat 

belas hari menunjukkan adanya perubahan histopatologi dari testis. 4

2.3.4.4 Proses Nekrosis Neuron

Dampak yang diakibatkan oleh pemberian monosodium glutamat pada hewan 

uji menunjukkan adanya perubahan degenerative dan atrophic. Perubahan 

degenerative ini selanjutnya akan menjadi kematian sel secara permanen , dengan 

proses kematian sel yang meliputi apoptosis dan nekrosis. Kedua proses ini 

berbeda dari segi morfologis, biokimiawi serta pada proses patologisnya, yaitu 

pada proses nekrosis yang terjadi adalah disaat sel menerima paparan dari luar 

( bisa berupa toksin, proses osmotik, rangsangan suhu atau dikarenakan proses 

trauma ) sehingga menyebabkan kematian sel. 11

Proses nekrosis dan apoptosis merupakan dua bentuk dari proses kematian 

sel yang berbeda. Proses Nekrosis merupakan proses yang pasif, ditandai dengan 

pembengkakan sel dan organela-organela didalamnya beserta pengeluaran isi 

intraselular menuju ekstraselular sehingga menghasilkan reaksi inflamasi yang 

selanjutnya mengarah pada local cellular infiltartion, kerusakan vaskular, 

kerusakan pada jaringan sekitar dan juga dapat disertai dengan adanya jaringan 

fibrosis. Sedangkan pada proses apoptosis ditandai dengan penyusutan sel,

organelle relocalization dan pemadatan dari sel, chromatin condensation, dan 

terakhir disertai pembentukan apoptotic bodies. 75


