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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia memiliki iklim tropis dan merupakan tempat yang baik untuk 

perkembangan nyamuk. Dampak dari kondisi tersebut adalah tingginya prevalensi 

penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria, demam berdarah, demam 

kuning, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan obat nyamuk menjadi salah satu 

kebutuhan di Indonesia.1 

Obat nyamuk tersedia dalam berbagai bentuk seperti bakar, semprot, dan 

elektrik. Obat nyamuk bakar menjadi pilihan utama bagi masyarakat kelas 

menengah ke bawah karena merupakan obat nyamuk yang murah.2 Masyarakat 

Indonesia membeli sekitar 7 milyar obat nyamuk bakar setiap tahunnya.3 

Berdasarkan hasil dari RISKESDAS pada tahun 2013, sekitar 48,4% rumah tangga 

di Indonesia memilih obat nyamuk bakar sebagai usaha pencegahan gigitan nyamuk 

dalam rumah, diikuti oleh penggunaan kelambu (25,9%), repellent (16,9%), obat 

nyamuk semprot (12,2%), dan penutupan ventilasi dengan kasa (8%).4 

Obat nyamuk bakar mengandung zat aktif allethrin yang merupakan tipe I 

dari pyrethroid. Pyrethroid bekerja pada sistem saraf dengan menginhibisi kanal 

sodium dan sodium-potasium ATPase. Senyawa pyrethroid adalah senyawa yang 

hepatotoksik, karsinogenik, immunosupresif, estrogenik, dan anti-progestagenik. 

Pyrethroid juga menginduksi stres oksidatif dan mengubah profil biokimia plasma.5 
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Meskipun konsentrasi pyrethroid rendah pada obat nyamuk bakar, penggunaan 

jangka panjang dan berulang dapat menyebabkan kecacatan pada tikus.6,7 

Pyrethroid secara aktif dimetabolisme di hepar dan menghasilkan radikal bebas 

yang dapat merusak integritas membran sel dan menyebabkan kematian sel. 

Radikal bebas yang dihasilkan pyrethroid menyebabkan stres oksidatif dan 

mempengaruhi tingkat antioksidan pada organ tikus.8 Berdasarkan penelitian 

dengan hewan coba, pemberian perlakuan dengan asap obat nyamuk bakar 

menyebabkan peningkatan jumlah aspartat transaminase (AST), alanin transferase 

(ALT), alanin fosfatase (ALP), kreatinin, dan bilirubin, serta penurunan jumlah 

hemoglobin (Hb), hematokrit, serum albumin, dan total protein. Sedangkan pada 

analisis histopatologi, hepar tikus yang terpapar asap obat nyamuk bakar 

menunjukkan gambaran nekrosis dan perdarahan.9 

Buah naga (Hylocereus spp.) adalah buah kaktus yang berasal dari daerah 

tropis di Amerika, namun sekarang juga telah dibudidayakan di berbagai negara di 

Asia termasuk Indonesia.10 Buah naga merupakan tanaman yang dapat menangkal 

bahaya radikal bebas karena mengandung antioksidan. Kulit buah naga belum 

banyak dimanfaatkan dan selama ini hanya dibuang sebagai sampah. Hal ini sangat 

disayangkan karena kulit buah naga memiliki kandungan antioksidan yang lebih 

tinggi dibandingkan daging buah naga.11 

Penelitian mengenai pengaruh ekstrak kulit buah naga putih terhadap 

masih terbatas. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai pengaruh pemberian dosis bertingkat ekstrak kulit buah naga putih 

(Hylocereus undatus) pada mencit yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 
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1.2 Rumusan masalah 

Apakah pemberian dosis bertingkat ekstrak kulit buah naga putih 

(Hylocereus undatus) berpengaruh terhadap gambaran mikroskopis hepar mencit 

Balb/c yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan pengaruh pemberian dosis bertingkat ekstrak kulit buah 

naga putih (Hylocereus undatus) terhadap gambaran mikroskopis hepar pada 

mencit Balb/c yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis hepar pada mencit 

yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar dengan mencit yang 

tidak diberi perlakuan apapun. 

2) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis hepar pada mencit 

yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar dan diberi ekstrak kulit 

buah naga putih dengan dosis 7,5 mg/ml dengan mencit yang hanya 

diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 

3) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis hepar pada mencit 

yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar dan diberi ekstrak kulit 

buah naga putih dengan dosis 15 mg/ml dengan mencit yang hanya 

diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 
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4) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis hepar pada mencit 

yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar dan diberi ekstrak kulit 

buah naga putih dengan dosis 30 mg/ml dengan mencit yang hanya 

diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 

5) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis hepar mencit antar 

kelompok perlakuan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan 

Memberikan dasar ilmiah mengenai pengaruh pemberian ekstrak kulit 

buah naga putih (Hylocereus undatus) dengan dosis bertingkat terhadap gambaran 

mikroskopis hepar pada mencit yang diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 

1.4.2 Manfaat dalam bidang kesehatan masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat ekstrak kulit 

buah naga putih dan dampak penggunaan obat nyamuk bakar bagi kesehatan. 

1.4.3 Manfaat dalam bidang penelitian 

Memberikan informasi mengenai referensi penelitian yang berhubungan 

dengan pengaruh pemberian ekstrak kulit buah naga putih (Hylocereus undatus) 

dengan dosis bertingkat terhadap gambaran mikroskopis hepar pada mencit yang 

diberi paparan asap obat nyamuk bakar. 
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1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

No. Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1. Fathir, Ahmad. 

Pengaruh Ekstrak 

Jahe Merah 

(Zingiber 

officinale Rosc) 

terhadap Kadar 

SGPT dan 

Gambaran 

Histologis Hepar 

Tikus Putih 

(Rattus 

nurvegicus) yang 

Terpapar 

Allethrin. 2010.12 

- Desain penelitian: 

true experimental 

dengan post test 

randomized control 

group design. 

- Subjek penelitian: 

48 ekor tikus putih 

(Rattus norvegicus) 

yang dibagi menjadi 7 

kelompok. 

- Intervensi: 

Kelompok I: kontrol 

positif 

Kelompok II: kontrol 

negatif 

Kelompok III: ekstrak 

jahe merah 100 

mg/kgBB 

Kelompok IV: ekstrak 

jahe merah 125 

mg/kgBB 

Kelompok V: ekstrak 

jahe merah 150 

mg/kgBB 

Kelompok VI: ekstrak 

jahe merah 175 

mg/kgBB 

Kelompok VII: ekstrak 

jahe merah 200 

mg/kgBB 

- Variabel bebas: 

ekstrak jahe merah 

- Variabel terikat: 

kadar SGPT dan 

gambaran histologis 

hepar 

- Pemberian ekstrak 

jahe merah 

berpengaruh 

terhadap kadar 

SGPT dan 

gambaran histologis 

hepar tikus yang 

terpapar allethrin. 

- Ekstrak jahe merah 

dengan dosis 200 

mg/kgBB/hari 

berpengaruh 

terhadap penurunan 

kadar SGPT hepar 

tikus yang terpapar 

allethrin. 

- Ekstrak jahe merah 

dengan dosis 175 

mg/kgBB/hari 

berpengaruh 

terhadap penurunan 

gambaran kerusakan 

histologis hepar 

tikus yang terpapar 

allethrin. 
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Tabel 1. Keaslian penelitian (lanjutan) 

2. Nasution, A. S. 

Pengaruh 

Pemberian 

Ekstrak Kulit 

Buah Naga 

Super Merah 

(Hylocereus 

costaricensis) 

terhadap 

Malondialdehid 

dan Gambaran 

Histopatologi 

Paru Tikus 

Wistar yang 

Dipapar Asap 

Rokok. 2014.13 

-  Desain penelitian: 

true experimental dengan 

randomized post test 

control group design. 

- Subjek penelitian: 

25 ekor tikus jantan yang 

dibagi menjadi 5 kelompok 

- Intervensi: 

Kelompok I: kontrol 

negatif 

Kelompok II: kontrol 

positif 

Kelompok III: ekstrak kulit 

buah naga super merah 

1,575 g/ml 

Kelompok IV: ekstrak 

kulit buah naga super 

merah 3,15 g/ml 

Kelompok V: ekstrak kulit 

buah naga super merah 

4,725 g/ml 

- Variabel bebas: 

ekstrak kulit buah naga 

super merah 

- Variabel terikat: 

kadar MDA dan 

histopatologi paru 

Paparan asap rokok 

meningkatkan kadar 

MDA serum dan 

jumlah makrofag 

paru. 

Pemberian ekstrak 

kulit buah naga 

super merah 

signifikan 

menurunkan kadar 

MDA dan jumlah 

makrofag paru tikus 

yang terpapar asap 

rokok. 

   

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal subjek 

penelitian, variabel, perlakuan, metode, dan lokasi penelitian. Penelitian ini 

menggunakan mencit strain Balb/c sebagai subjek penelitian. Perlakuan pada 

penelitian ini adalah dengan pemberian dosis bertingkat ekstrak kulit buah naga 

putih yaitu 7,5 mg/ml; 15 mg/ml; dan 30 mg/ml dan paparan asap obat nyamuk 

bakar 8 jam per hari selama 21 hari. Variabel terikat penelitian ini adalah gambaran 

mikroskopis hepar. Lokasi penelitian adalah di Laboratorium Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Semarang, Laboratorium Sentral Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro, dan Laboratorium PA RSUD. Dr. Soeratno Gemolong.


