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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Antioksidan 

2.1.1 Pengertian Antioksidan 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat oksidasi di 

dalam bahan pangan. Penggunaan meliputi bahan, antara lain lemak hewani, 

minyak nabati, produk pangan dengan kadar lemak tinggi, produk pangan 

berkadar lemak rendah, produk daging, produk ikan, dan produk-produk lain. 

 Antioksidan sintetik antara lain butil hidroksilanisol, butil hidroksitoluen, 

propil gallat, dan etoksiquin. Sifat-sifat kimia : sifat-sifat kimia pada antioksidan 

antara lain sinergisme dapat diartikan sebagai peranan gabungan antara dua atau 

lebih agensia sedemikian rupa sehingga masing-masing agensi bila tanpa 

dilakukan penggabungan. Mekanisme kerja antioksidan dalam mencegah 

ketengikan bahan diantaranya secara inhibitor dan pemecah peroksida.  

 Efek terhadap kesehatan : penggunaan antioksidan secara berlebihan 

menyebabkan lemah otot, mual-mual, pusing-pusing, dan kehilangan kesadaran; 

sedangkan penggunaan dosis rendah secara terus-menerus menyebabkan tumor 

kandung kemih, kanker sekitar lambung, dan kanker paru. 

2.1.2 Penggunaan Antioksidan 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat oksidasi di 

dalam bahan pangan. Antioksidan terutama penting dalam melindungi lemak, 
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bahan pangan yang dapat dibuat dengan lemak sabun, produk karet, produk 

petroleum, pelumas, plastik, kosmetika, dan beberapa obat-obatan.  

2.1.3  Mekanisme Antioksidan 

Antioksidan berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi lemak. 

Oksidasi lemak dapat berlangsung melalui tiga jalan, yaitu autooksidasi, 

fotooksidasi, dan oksidasi enzimatis. 

a. Autooksidasi 

 Proses oksidasi lemak dan minyak pada prinsipnya merupakan proses 

yang terjadi di sekitar ikatan rangkap (tidak jenuh) dalam molekul gliserida 

penyusun lemak dan minyak. Ketiga tahap reaksi tersebut adalah sebagai berikut. 

Inisiasi  : RH  R’ + H’ 

Propagasi : R’ + O2   ROO’ 

    ROO’ + RH  ROOH + R’ 

Terminasi : ROO’ + ROO’  ROOR + O2 

    ROO’ + R’  ROOR 

    R’ + R’  RR 

 Proses oksidasi lemak minyak disajikan pada oksidasi lemak dan minyak 

berlangsung dalam suatu seri terhadap reaksi yang disebut mekanisme radikal 

bebas. Tahap permulaan disebut inisiasi yang kemudian diikuti oleh tahap 

propagasi (perkembangan reaksi) dan tahap terminasi atau berhentinya reaksi. 
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 Tahap permulaan merupakan pembentukan radikal bebas lemak baik 

hidrogen (sebenarnya sebuah proton) meninggalkan karbon α-metilena pada 

gugus asam lemak tak jenuh dari molekul lemak (RH). Hasilnya yang berupa 

radikal bebas (R’) menjadi sangat peka terhadap serangan oksigen atmosfer dan 

membentuk radikal peroksi tak stabil (ROO). Hal itu juga merupakan alasan 

pemberian istilah mekanisme radikal bebas untuk oksidasi lemak. Penting sekali 

untuk diketahui, bahwa radikal bebas tersebut berperan sebagai inisiator dan 

pemacu kuat oksidasi berikutnya sehingga pemecahan oksidatif lemak dan 

minyak menjadi proses yang dipacu oleh dirinya sendiri (autokatalitik) atau 

autooksidatif. Akibatnya, terjadi reaksi berantai karena reaksi antara peroksi 

radikal (ROO’) dengan lemak (RH) menghasilkan hidroperoksida (ROOH) dan 

radikal hidrokarbon (R’) baru. Radikal baru itu kemudian berperan dalam reaksi 

berantai karena reaksinya dengan molekul oksigen lain. Hidroperoksida itu 

kemudian dapat mengalami pemecahan menjadi senyawa organik yang lebih 

kecil, seperti berbagai aldehid, keton, dan asam yang memberikan bau dan cita 

rasa tak enak yang dikenal dengan nama tengik. Bila dua radikal bergabung maka 

terjadi terminasi. Jika tidak ada lagi radikal yang tersedia untuk reaksi lebih lanjut 

dengan oksigen, tentu saja diperlukan berlangsungnya reaksi inisiasi yang baru 

apabila oksidasi akan berlangsung. 

 Adanya logam meskipun dalam jumlah yang sangat kecil (trace) dapat 

berperan sebagai peroksidan karena dapat menambah radikal bebas akibat 

peranannnya sebagai pemecah peroksida. Suatu logam mampu untuk berada 

dalam dua keadaan valensi dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

M+ + ROOH  RO + OH + M++ 
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M++ + ROOH  ROO + H+ + M+ 

 

2 ROOH  RO + ROO + H2O 

 Cu+ dan Cu++ atau Fe++ dan Fe+++, hidroperoksida akan mudah mengalami 

pemecahan menjadi radikal RO dan ROO karena logam itu mengalami oksidasi 

reduksi (redoks). 

 Adanya panas akan sangat memacu proses oksidasi terutama pada suhu di 

atas 60̊ C. Diperkirakan bahwa setiap peningkatan suhu sebanyak 15̊ C laju 

oksidasi menjadi dua kalinya. Aerasi membawa oksigen menjadi bersinggungan 

dengan lemak atau minyak sehingga akan meningkatkan laju oksidasi, lebih-lebih 

pada suhu tinggi.  

 Mekanisme klasik autooksidasi linoleat berlangsung melalui pengambilan 

hidrogen dari metilena alilat ganda pada karbon -11 posisi ujung menghasilkan 

campuran sama isomer -9 dan 13 hidroperoksida terkonjugasi dengan konfigurasi 

trans dan cis. Percobaan menunjukkan bahwa dalam jumlah yang nyata terbentuk 

pula hidroperoksida terkonjugasi dengan konfigurasi trans, trans yang jumlahnya 

meningkat dengan naiknya derajat autooksidasi dan suhu. 

 Mekanisme aoutooksidasi linolenat berlangsung serupa dengan 

autooksidasi linoleat. Pengambilan hidrogen dari metilena alilat ganda pada 

karbon -11 dan karbon -14 menghasilkan dua radikal pentadienil. Autooksidasi 

arakhidonat berlangsung dengan mekanisme yang sama dengan linoleat. 

Pengambilan hidrogen tiga karbon alilat ganda -7, -10, dan -13 menghasilkan tiga 

radikal entadienit. Serangan oksigen pada posisi ujung radikal ini menghasilkan 6 
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isomer hidroperoksida dengan sistem diena. Seperti pada linolenat, isomer 

eksternal 5-, dan 15- hidroperoksida terbentuk dalam jumlah yang relatif lebih 

besar daripada isomer internal yaitu 8-, 9-, 11-, dan 12- hidroperoksida yang 

mungkin karena kecenderungan siklisasi. 

b. Fotooksidasi 

Jalan lain oksidasi lemak tak jenuh berkaitan dengan adanya cahaya dan 

sensitator seperti klorofil. Dengan proses nonradikal bebas oksigen mengalami 

aktivasi menjadi bentuk singlet karena adanya alih energi dari fotosensitisator. 

Reaksi fotooksidasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 

c. Oksidasi Enzimatis 

Oksidasi lemak jenuh dapat dikatalisis oleh lipoksigenase yang dalam 

pustaka lama disebut lipoksidase. Lipoksigenase mengkatalisis oksigenasi 

stereospesifik asam-asam lemak tak jenuh, ester-esternya, dan gliserida yang 

mempunyai sistem ikatan rangkap 1,4-pentadiena menghasilkan hidroperoksida 

optis aktif yang mengandung ikatan rangkap cis dan trans terkonjugasi. 
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2.2 Butylated Hydroxytoluene (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; BHT) 

2.2.1 Pengertian BHT 

 

Gambar 1. Struktur Butylated hydroxytoluene7,8 

Butylated hydroxytoluene (BHT) adalah molekul organik lipofilik yang 

sering digunakan dalam industri makanan sebagai bahan tambahan makanan. 

BHT adalah zat yang larut dalam molekul lemak dengan sifat antioksidan yang 

membuatnya cocok sebagai pengawet makanan.2,9 

Butylated hydroxytoluene (BHT) adalah antioksidan yang paling umum 

digunakan, diakui aman untuk digunakan dalam makanan yang mengandung 

lemak, obat-obatan, produk minyak bumi, karet dan industri minyak. BHT 

memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu alternatif antioksidan yang 

digunakan untuk proses pengolahan bahan pangan. Akan tetapi, penggunaan BHT 

yang berlebihan akan menyebabkan keracunan pada dosis tertentu.8,10  

2.2.2 Farmakokinetik BHT 

Beberapa studi menunjukkan bahwa fraksi dari BHT dimetabolisme 

dengan cepat.  BHT dimetabolisme terutama didalam fraksi mikrosomal dari 



15 
 

 

hepar, meskipun  juga terjadi di paru-paru. Absorpsi dan distribusi jaringan dari 

BHT telah diteliti pada beberapa spesies. Kadar BHT rendah ditemukan di dalam 

lemak dan hepar tikus yang diberikan diet BHT dengan konsentrasi 0.5% selama 

5 minggu. Waktu paruh BHT di dalam jaringan bervariasi dari 7 sampai 10 hari. 

Beberapa penelitian tentang tingkat sebaran BHT menunjukkan hasil 

pencernaan yang berbeda di setiap organ. Kadar BHT pada lambung, intestinum, 

vesika urinaria, kandung empedu, hepar, ginjal, pankreas dan kelenjar saliva pada 

tikus dibuktikan sebesar 20 mg/kgBB BHT. Kadar BHT tertinggi ditemukan pada 

hepar, ginjal dan darah setelah 3 jam pemberian BHT. Pada manusia, dosis 

tunggal oral 0,5 mg/kgBB BHT menyebabkan peningkatan level plasma setelah 

75 menit pemberian BHT. 

 Penelitian terkait metabolisme BHT menunjukkan bahwa BHT adalah 

bahan yang digunakan untuk induksi sistem monooksigenasi mikrosomal di mana 

rute mayor degradasinya dikatalisis oksidasi oleh sitokrom p450. Metabolisme 

BHT terjadi di dua tempat berbeda dari jalur utama yaitu oksidasi substansi alkyl 

dan dari cincin benzene (Gambar 2). 

Terdapat 2 metabolisme utama BHT, melalui oksidasi dan konjugasi dari 

BHT alkyl substituent dan melalui phenoxy radical. Studi in vivo  menunjukkan 

bahwa kebanyakan produk biotransformasi berasal dari oksidasi oleh satu atau 

lebih substituent alkyl, dan dieksresikan terutama dalam bentuk konjugat. BHT 

akan dioksidasi menjadi BHT-alc dan selanjutnya menjadi BHT-ald dan BHT-

acid. Metabolit ini ditemukan dalam urin kelinci. BHT juga dapat dioksidasi 

menjadi radikal phenoxyl baik diperantarai enzim maupun tidak melalui abstraksi 
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hidrogen dari grup phenolic hydroxyl. Kemudian, oksigen ini akan berikatan 

dengan karbon dan membentuk BHT-OOH. 

Ekskresi BHT pada manusia pada umumnya dilakukan melalui urine. BHT 

dimetabolisme di dalam hepar menjadi sulfat dan asam glukuronat yang 

dieksresikan melalui urin. Derivat ini akan disekresikan kedalam tubulus 

proksimal nefron melalui sistem yang bertanggung jawab untuk transport anion, 

mekanisme yang sama seperti metabolit xenobiotik biasanya. Akumulasi aktif 

melalui darah ke dalam tubulus, dan juga reabsorpsi air sepanjang nefron, akan 

menghasilkan peningkatan konsentrasi derivat BHT di unit fungsional ginjal.  

Pemberian dosis tunggal oral 40mg/kgBB pada manusia menunjukkan 

bahwa 50% BHT diekskresikan selama 24 jam pertama setelah pemberian dan 

sisanya diekskresikan perlahan 10 hari kemudian. Namun 50-80% ekskresi juga 

dilakukan melalui feses. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian yang 

dilakukan pada tikus. Setidaknya 98% BHT diekskresikan tikus setelah 7 hari 

pada pemberian dosis tunggal oral 20mg/kgBB BHT. Pemberian dosis yang sama 

pada 10 hari berturut-turut memberikan waktu paruh di hepar, ginjal, paru-paru, 

testis, dan darah selama 5-15 hari. Perbedaan waktu dalam mengekskresikan BHT 

pada tikus dan manusia ini menyebabkan adanya perkiraan perbedaan retensi 

jaringan.  

Urin manusia yang diberikan BHT menunjukkan kandungan BHT-COOH 

dan glukuronid ester. BHT-COOH juga ditemukan pada feses dan urin tikus yang 

diberikan BHT, selain itu ditemukan pula ester glukuronid sebagai hasil metabolit 

tikus yang diberikan BHT. Pada jaringan lemak terdapat akumulasi yang lebih 
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tinggi pada manusia dibandingkan pada tikus. Setidaknya biokonsentrasi BHT 

pada sel adiposa manusia 45 kali lebih tinggi dari tikus. 

 

Gambar 2. Degradasi BHT 

2.2.3 Farmakodinamik BHT 

 Salah satu alasannya penurunan kualitas makanan selama proses 

penyimpanan adalah oksidasi lipid. Penurunan kualitas ini tidak hanya terjadi 

pada lipid makanan tetapi juga pada keberadaannya dalam sel dan sistem biologi. 

BHT memiliki konfigurasi molekul seperti antioksidan sintetik fenolik lainnya. 

Sehingga BHT memiliki atom hidrogen labil dalam grup hidroksi yang dapat 

didonasikan dan mengurangi radikal bebas yang ada saat dimulainya oksidasi 

lipid. Adanya oksidasi lipid menyebabkan BHT teroksidasi dan subsequent 

derivat radikal terstabilisasi oleh delokasi elektrik dalam cincin benzene. Proses 
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ini menyebabkan BHT dapat menghentikan proses pembentukan Reactive Oxygen 

Species (ROS) (suatu senyawa radikal bebas seperti superoxide anion (O2
-), 

hydroperoxyl radical (HO2
-) dan lain-lain, yang dapat memicu terjadinya 

oksidasi)  dengan cara memperlambat oksidasi lipid dan meningkatkan umur 

cadangan makanan. BHT dilaporkan memiliki reaksi yang melawan ROS seperti 

singlet oxygen, radikal hidroksil, dan radikal peroksi bergantung dari ROS yang 

terlibat dan lingkungan sekitarnya.  

 Aktivitas antioksidan molekul BHT terjadi saat temperatur tinggi. 

Beberapa penelitian menunjukkan BHT hilang secara cepat pada suhu 1400C dan 

menunjukkan aktivitas yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan terbentuknya 

metabolit pada suhu 70oC dan aktivitas antioksidan yang lebih rendah pada BHT-

OOH, BHT-CHO, dan BHT-Q dibandingkan dengan BHT. 

 BHT juga menunjukkan aktivitas prooksidan dalam keadaaan tertentu 

selain menunjukkan aktivitas sebagai antioksidan. Ketika BHT ditambahkan 

dalam dosis yang cukup tinggi pada media bibit gandum dalam kondisi aerobik, 

perangkat tambahan pada anion superoxide terobservasi. Partikel reaktif ini 

menyebabkan kerusakan struktur seluler pada konsentrasi yang tinggi. 

Peningkatan peroksidase lemak terobservasi pada tikus dengan diet dan diberi 

0,2% BHT selama 30 hari. Karena menunjukkan aktivitas sebagai prooksidan, 

ketika diberikan dalam dosis tinggi, BHT digunakan untuk menginduksi 

penelitian eksperimen mengenai stres oksidatif pada hewan dan jamur yang 

diproteksi dengan bahan lain. 



19 
 

 

 

Gambar 3. Reaksi Aktivitas Antioksidan dan Prooksidan BHT 

 

2.2.4 Fungsi dan Tujuan BHT 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 

Tambahan Pangan Antioksidan, BHT merupakan salah satu dari tiga belas jenis 

BTP Antioksidan yang diizinkan digunakan dalam pangan.  

Komposisi antioksidan fenolik seperti BHT dan BHA, telah digunakan 

bertahun-tahun sebagai antioksidan untuk menjaga dan mempertahankan 

kesegaran, nilai gizi, rasa, dan warna produk makanan dan makanan untuk 

binatang.11–13  

Penggunaan BHT pada makanan dinyatakan relatif aman untuk konsumsi 

karena kinerja BHT hampir mirip seperti kinerja vitamin E. Penggunaan bersama 

α-tokoferol dan BHT sebagai antioksidan pada gelatin ikan, masing-masing 

dengan konsentrasi 200 ppm. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa 

penggunaan BHT dapat meningkatkan stabilitas minyak makan. Selain itu, 
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aktivitas antioksidan sintetik seperti BHT juga dapat diambil dari bahan alami 

seperti buah pome dengan aktivitas antioksidan yang mirip.  

2.2.5 Dosis Penggunaan BHT 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 

Tambahan Pangan Antioksidan, jumlah BHT yang dapat digunakan tiap hari per 

kg berat badan (acceptable daily intake, ADI) adalah 0-0,3 mg/kg berat badan. 

Sementara batas maksimum penggunaanya dalam bahan makanan adalah sebagai 

berikut (dalam mg/kg lemak):14   

No Kategori Pangan 

Batas Maksimum (mg/kg 

lemak) 

1 

Lemak susu anhidrat, minyak mentega anhidrat, 

dan minyak mentega, ghee 

75 

2 Lemak dan minyak nabati 100 

3 

Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak 

ikan dan lemak hewani lainnya 

200 

4 Margarin dan produk sejenis 75 

5 Campuran margarin dan mentega 200 

6 

Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 

80% 

100 mg/kg lemak 
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7 

Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 

termasuk produk campuran emulsi lemak 

dengan atau berperisa 

200 

8 

Makanan pencuci mulut berbasis lemak 

tidak termasuk makanan pencuci mulut 

berbasis susu 

200 

9 

Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian 

Kering 

200 

No Kategori Pangan 

Batas Maksimum 

(mg/kg) 

10 

Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian 

(misalnya selai kacang) 

200 

11 Produk kakao dan cokelat 200 

12 Produk cokelat analog/pengganti cokelat 200 

13 Kembang gula karet/permen karet 200 

14. Serelia untuk sarapan, termasuk rolled oats 100 

15 Pasta dan mi pra masak 200 

16 

Ikan dan produk perikanan termasuk 

moluska, krustasea dan echinodermata yang 

100 
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diasap, dikeringkan, difermentasi dengan 

atau tanpa garam 

17 

Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 

krustasea dan echinodermata yang semi awet 

100 

18 

Saus teremulsi (misalnya mayonais, salad 

Dressing) 

100 

19 

Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus 

keju, saus krim, gravi cokelat) 

100 

20 Saus kedelai lainnya 100 

21 

Makanan ringan-berbahan dasar kentang, umbi, 

serelia, tepung, atau pati (dari umbi dan kacang) 

100 mg/kg lemak 

Tabel 2. Dosis Penggunaan BHT14 

BHT dan BHA adalan antioksidan kimia yang paling sering digunakan. 

Antara 2011 dan 2012, European food safety authority (EFSA) mengevaluasi 

ulang informasi dari kedua antioksidan ini, termasuk data kontraindikasi yang 

telah dipublikasikan. EFSA merevisi ADI dari BHT menjadi 0.25 mg/kg BB/hari 

untuk BHT dan dicatat bahwa paparan BHT untuk dewasa dan anak-anak tidak 

boleh melewati batas tersebut.12 
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2.2.6 Sintesis BHT dalam Tubuh Manusia 

2.2.6.1 Aktivitas Antioksidan BHT dan metabolitnya  

Antioksidan pada BHT didasarkan pada konfigurasi antioksidan sintetik 

fenolik lainnya, BHT memiliki atom hidrogen labil dalam grup hidroksi yang 

dapat didonasikan dan mengurangi radikal bebas yang ada saat dimulainya 

oksidasi lipid. Maka, BHT itu sendiri akan teroksidasi dan kemudian radikal yang 

tertinggal distabilisasi dengan delokasi eletrktrik dalam cincin benzen.15 

BHT menunjukkan mudahnya voltasi, jika dibandingkan dengan BHA dan 

TBHQ, yang mencapai 28% selama pemanggangan kue 195 ºC untuk 10 menit 

dan 49% setelah memasak kentang pada suhu 190-200 ºC selama 1 jam. Hasil 

yang mirip didapatkan oleh penelitian lain yang menilai PG, BHT, TBHQ, dan 

BHA untuk evaluasi stabilitas termal pada 110 ºC dan menyimpulkan bahwa BHT 

mengalami voltasi selama beberapa jam pertama setelah pemanasan. 15 

2.2.6.2 Metabolisme BHT  

Eksresi BHT pada manusia kebanyakan di urin, namun juga 50-80% 

melalui feses yang dibuktikan pada tikus. Ketika dosis tunggal oral 20mg/kgBB 

BHT diberikan pada tikus, kurang lebih 98% BHT dieksresikan setelah 7 hari. 

Dengan dosis yang sama pada 10 hari berturut-turut, waktu paruhnya di hepar, 

ginjal, paru, testis, dan darah adaah 5-15 hari. Pada manusia, 50% BHT 

dieksresikan selama 24 jam pertama setelah dosis tunggal oral 40mg/kgBB. 

Sisanya dieksresikan secara perlahan selama 10 hari kemudian, yang 

menyebabkan perkiraan adanya perbedaan retensi jaringan pada manusia dan 

tikus. Setelah memberi makan tikus dengan BHT dengan lebih dari 43 metabolit 
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yang diidentifikasi di urin dan feses, yang terutama juga adalah BHT-COOH dan 

ester glukuronide. Dengan angka akumulasi pada manusia, BHT mencapai 

konsentrasi pada jaringan lemak manusia lebih tinggi dibandingkan pada tikus. 

Telah diestimasikan bahwa biokonsentrasi BHT pada sel adiposa manusia sekitar 

45 kali lebih banyak dari tikus. 15 

2.2.6.3 Toksikologi BHT 

BHT dosis tinggi (4 dan 80 gram tanpa resep medis) yang diingesti secara 

oral telah dilaporkan dapat menyebabkan neurotoksisitas akut dan gastritis. 

Penelitian jangka pendek melaporkan BHT dapat meningkatkan insidensi 

nefrotoksik, pneumotoksik, dan hepatotoksik.15 

2.3 Paru (Pulmo) 

2.3.1 Anatomi paru 

 Paru merupakan organ respirasi dan terletak di masing-masing sisi 

mediastinum yang dikelilingi oleh cavitas pleuralis dexter dan sinister. Udara 

masuki dan meninggalkan paru melalui bronchus principalis, yang merupakan 

cabang trakea. Normalnya pulmo dexter sedikit lebih besar dibandingkan pulmo 

sinister karena mediastinum medium, yang berisi jantung, lebih menonjol ke kiri 

dibandingkan ke kanan. Tiap paru memiliki bentuk separuh kerucut, dengan basis, 

apex, dua permukaan, dan tiga batas-batas (Gambar 4).16  



25 
 

 

 

Gambar 4. Anatomi Paru16 

1. Pulmo dexter 

Pulmo dexter memiliki tiga lobus dan dua fissura. Normalnya, lobus 

bergerak bebas terhadap satu dengan yang lain karena lobus-lobus ini terpisah, 

hampir sampai hilum, oleh invaginasi pleura visceralis.16 

2. Pulmo sinister 

 Pulmo sinister lebih kecil dibandingkan pulmo dexter dan memiliki dua 

lobus yang terpisah oleh fissura obliqua. Fissura obliqua pulmo sinister sedikit 

lebih serong dibandingkan dengan fissura yang sesuai pulmo dexter.16 

2.3.2 Histologi paru 

1. Bronkiolus Intrapulmonal 

Bronkus intrapulmonal biasanya dikenali dari adanya beberapa lempeng 

tulang rawan yang letaknya berdekatan. Epitelnya adalah epitel bertingkat semu 
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silindris bersilia dengan sel goblet. Sel goblet adalah sel penghasil lendir, 

berbentuk mirip piala. Sisa dindingnya terdiri dari lamina propria tipis, selapis 

tipis otot polos, submukosa dengan kelenjar bronkial, lempeng tulang rawan 

hialin, dan adventitia.17 

2. Bronkiolus 

Bronkiolus merupakan segmen saluran konduksi yang terdapat di dalam 

lobulus paru. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan maupun kelenjar dalam 

mukosanya tetapi rongganya masih mempunyai silia dan di bagian ujung 

mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Selain silia, bronkiolus juga 

menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai pembersih udara. Epitelnya adalah 

epitel bertingkat semu silindris bersilia dengan sel goblet (kadang-kadang). 

Mukosanya berlipat dan otot polos yang mengelilingi lumennya relatif banyak.17 

3. Bronkiolus Terminalis 

Bronkiolus terminalis merupakan bagian konduksi saluran napas terkecil 

yang menampakkan mukosa berombak dengan epitel silindris bersilia dan sudah 

tidak dijumpai lagi sel goblet. Lamina propria tipis, selapis otot polos yang 

berkembang baik, dan masih ada adventisia. Pada bronkiolus terminalis terdapat 

sel kuboid tanpa silia, yang disebut sel clara. Fungsi sel ini adalah mensekresi 

surfaktan.17 

4. Bronkiolus Respiratorius 

Setiap bronkiolus terminalis bercabang menjadi dua atau lebih bronkiolus 

respiratorius yang berfungsi sebagai peralihan antara bagian konduksi dan bagian 

respirasi dari sistem pernapasan. Bronkiolus respiratorius langsung berhubungan 
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dengan duktus alveolaris dan alveoli. Epitel pada bronkiolus ini adalah selapis 

silindris rendah atau kuboid dan dapat bersilia di bagian proksimal. Sedikit 

jaringan ikat menunjang lapisan otot polos, serat elastin lamina propria, dan 

pembuluh darah yang menyertainya. Setiap alveolus terdapat pada dinding 

bronkus respiratorius berupa kantung-kantung kecil. Jumlah alveoli makin 

bertambah ke arah distal. Epitel dan otot polos pada bronkiolus respiratorius distal 

tampak sebagai daerah terputus-putus dan kecil di muara alveoli.17 

5. Duktus Alveolaris 

Bagian terminal setiap bronkiolus respiratorius bercabang menjadi 

beberapa duktus alveolaris. Dinding duktus alveolaris biasanya dibentuk oleh 

sederetan alveoli yang saling bersebelahan.17 

6. Alveolus 

Jumlah alveolus (Gambar 5) mencapai 300 juta buah. Dengan adanya 

alveolus, luas permukaan seluruh alveolus diperkirakan mencapai 100 kali lebih 

luas daripada luas permukaan tubuh. Dinding alveolus mengandung kapiler darah 

yang memungkinkan terjadinya difusi gas. Alveoli dilapisi selapis sel alveolar 

gepeng dan sangat tipis (sel alveolar tipe I). Sel ini letaknya rapat pada endotel 

pelapis kapiler dan membentuk sawar udara darah untuk respirasi. Sel alveolar 

tipe I merupakan lapisan tipis yang menyebar menutupi lebih dari 90 % daerah 

permukaan paru. Selain itu, alveoli juga mengandung sel alveolar besar (sel 

alveolar tipe II). Sel ini menghasilkan produk kaya fosfolipid, yang disebut 

surfaktan. Surfaktan menutupi permukaan sel alveolar, membasahinya, dan 

menurunkan tegangan permukaan alveolar. Makrofag alveolar terdapat di dalam 
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jaringan ikat septa interalveolar dan di dalam alveoli. Di dalam septa interalveolar 

juga terdapat banyak kapiler darah, arteri dan vena pulmonalis, duktus limfatik, 

dan saraf.17 

 

Gambar 5. Struktur Alveolus pada Paru17 

2.3.3 Fisiologi paru 

Pernapasan terjadi karena terdapat perbedaan tekanan antara atmosfer dan 

alveolus akibat kerja mekanik otot pernafasan. Selama inspirasi, volume toraks 

bertambah besar karena diafragma turun dan iga terangkat akibat kontraksi 

beberapa otot pernapasan antara lain: sternokleidomastoideus, otot seratus, 

skalenus dan  interkostalis eksternus.Selamaekspirasi terjadi gerakan pasif akibat 

elastisitas dinding dada dan paru. Ketika otot interkostalis eksternus relaksasi, 

dinding dada turun dan lengkung diafragma naik ke atas ke dalam rongga toraks, 

menyebabkan volume toraks berkurang. Pengurangan volume toraks ini 

meningkatkan tekanan intrapleura maupun tekanan intrapulmonal. Selisih tekanan 
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antara saluran udara dan atmosfer menjadi terbalik, sehingga udara mengalir 

keluar dari paru sampai udara dan tekanan atmosfer menjadi sama kembali pada 

akhir ekspirasi.18 

 Pernapasan mencakup proses difusi gas melintasi membran alveolus 

kapiler yang tipis (kurang dari 0,5 µm). Kekuatan untuk melakukan difusi berupa 

selisih tekanan parsial antara darah dan gas. Perbedaan tekanan oksigen dan  

karbondioksidaantara darah dan alveolus menyebabkan oksigen berdifusi ke 

dalam aliran pembuluh darah sedangkan karbondioksida berdifusi kedalam 

alveolus lalu dikeluarkan ke atmosfer.18  

 Kecepatan difusi oksigen di kapiler darah paru dan alveolus dalam 

keadaan beristirahat normal berlangsung kira-kira 0,25 detik, menyebabkan paru 

normal memiliki cadangan waktu difusi yang cukup. Beberapa penyakit seperti 

fibrosis paru, emfisema daninfeksi saluran pernafasan atasdapat menyebabkan 

penebalan dinding paru sehingga difusi melambat terutama ketika melakukan 

olahraga, blok difusi tersebut dapat mengakibatkan hipoksemia.19 

 Faktor yang berkaitan dengan ventilasi paru salah satunya 

hemoglobin.Hemoglobin merupakan protein yang berperan paling besar dalam 

transpor oksigen ke jaringan dan karbondioksida ke paru. Hemoglobin merupakan 

protein heme sama seperti myoglobin, myoglobin yang bersifat monomerik 

(mengandung satu subunit) banyak ditemukan di otot, sedangkan hemoglobin 

yang ditemukan di darah memiliki empat subunit polipeptida maka disebut 

tetramerik.20 
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2.3.4 Patologi Paru 

Patologi pada saluran napas yang terjadi terutama pada paru dapat 

disebabkan oleh iritan, inhalasi alergen dan toksik obat-obatan. Bahan-bahan 

kimiawi dan toksik seringkali menyebabkan iritasi membran mukosa di saluran 

napas. Pada gambaran mikroskopis tampak inflamasi akut pada mukosa dengan 

gambaran infiltrasi sel radang, edema paru dan destruksi dinding alveoli. 

 Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) merupakan suatu kontinum 

gagal napas progresif yang didefinisikan adanya tanda dispneu akut, penurunan 

tekanan oksigen arteri, hipoksemia, timbulnya infiltrat paru bilateral pada 

radiografi dan tidak adanya tanda klinis gagal jantung kiri pimer. ARDS biasanya 

diawali dengan Acute Lung Injury (ALI) dengan kelainan ringan pada fungsi 

respirasi yang berkembang menjadi ARDS yang secara klinis lebih parah. The 

American-European Consensus on ARDS menemukan  insidensi Acute 

Respiratory Distress Syndrome (ARDS) antara 12,6-28,0 kasus / 100.000 

penduduk / tahun serta kematian akibat gagal napas dilaporkan sekitar 40%. 

 ARDS integritas sawar ini terganggu karena adanya cedera endotel atau 

epitel yang mengalami kerusakan. Konsekuensi akut kerusakan pada membran 

kapiler alveolus adalah permeabilitas vaskuler meningkat dan banyaknya 

alveolus, hilangnya kapasitas difusi dan kelainan permukaan surfaktan akibat 

kerusakan pada pneumosit tipe II. Kerusakan epitelium alveolar yang berat 

menyebabkan kesulitan dalam mekanisme perbaikan paru dan menyebabkan 

fibrosis. Kerusakan pada fase akut terjadi pengelupasan sel epitel bronkial dan 

alveolar, diikuti dengan pembentukan membran hialin yang kaya protein pada 

membran basal epitel yang menipis. Cedera paru ini disebabkan pula oleh 
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ketidakseimbangan sitokin proinflamasi dan antiinflamasi. Pengeluaran sitokin 

IL-8, IL-1 dan TNF menyebabkan sekuestrasi dan pengaktifan neutrofil. Neutrofil 

memasuki endotel kapiler yang rusak dan jaringan interstitial dipenuhi cairan 

yang kaya akan protein. Neutrofil ini yang diperkirakan berperan dalam 

patogenesis ARDS. 

 Paru tampak warna merah tua, padat, tidak mengandung udara dan berat 

pada pemeriksaan makroskopis. Secara mikroskopis pada fase eksudatif atau akut 

hingga hari ke 7 ditandai dengan kongesti kapiler, nekrosis sel epitel alveolus, 

edema dan perdarahan interstisium dan intraalveolus serta penumpukan neutrofil 

di kapiler. Duktus alveolaris melebar dan alveolus cenderung kolaps karena 

gangguan sekunder pada sintesis surfaktan. Trombus fibrin juga terbentuk di 

kapiler dan pembuluh darah besar, namun temuan khas adalah membran hialin 

yang terutama melapisi duktus alveolaris yang melebar. 

 

Gambar 6. A. Alveolus normal B. Fase awal cedera akut dan sindrom gawat 

napas akut 
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2.3.5 Mekanisme Kerusakan Paru akibat Paparan BHT 

Sel alveolar dan sel epitel bronkus dapat mengalami cedera melalui dua 

cara, yaitu melalui inhalasi dan melalui jalur vaskular(Campbell and Senior, 1981; 

Kay, 1986; Shimabukuro et al, 2003). Cedera akut ini kemudian bisa berkembang 

menjadi peradangan kronis dengan bantuan limfosit-T dan makrofag. Paparan 

yang berlanjut oleh antigen atau kegagalan mekanisme antiinflamasi intrinsik paru 

dicurigai sebagai penyebab peradangan yang menetap pada paru. Apapun 

penyebabnya, peradangan ini dalam beberapa kasus memungkinkan untuk 

menyebabkan terjadinya perubahan fibrotik yang pada akhirnya mengganggu 

pertukaran gas. Dalam beberapa bentuk ILD (Inflammatory Lung Diseases), 

alveoli terisi dengan lipoprotein, darah atau eosinofil, pada beberapa orang juga 

ditemukan adanya proliferasi otot polos yang tidak dapat dijelaskan, sementara 

yang lain menghasilkan endapan amiloid pada alveolus dan membran kapiler 

alveolar, sedangkan perubahan patologis yang kurang ekstensif berpotensi 

reversibel.21–25 

Patogenesis cedera sel terkait obat biasanya melibatkan partisipasi 

metabolit obat beracun yang memicu respons imun atau  secara langsung 

mempengaruhi biokimia sel (Kaplowitz, 2002). Beberapa obat mengalami 

biotransformasi secara berbeda di paru dengan di hepar. Memang ada sejumlah 

agen pneumotoksik eksperimental yang telah terbukti menjalani metabolisme 

spesifik di paru dan menyebabkan cedera secara selektif di paru. Sebagai contoh, 

pemberian naphtalene pada tikus jantan Swiss menghasilkan nekrosis epitel 

bronchiolar yang parah pada dosis di mana tidak terjadi kerusakan pada hepar dan 

ginjal (Warren et al, 1982). Butylated Hydroxytoluene (BHT) juga menyebabkan 
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toksisitas paru. Paru dari tikus betina yang disuntik secara intraperitoneal dengan 

BHT mengalami cedera (Marino dan Mitchell, 1972).21–25 

Pemberian BHT per oral sebanyak lebih dari 100 mg / kgBB memicu 

proliferasi sel pada paru tikus. Hubungan respon-waktu dan dosis-efek sangat 

mirip dengan apa yang ditemukan pada penelitian sebelumnya dimana BHT 

dengan dosis yang sama diberikan secara parenteral. Meski begitu, nampaknya 

sangat mungkin bahwa urutan kejadian pada paru tikus setelah pemberian BHT 

secara oral sama seperti pada pemberian BHT secara parenteral, yaitu: kerusakan 

sel yang terjadi pada awal dan diikuti dengan perbaikan sel di paru kemudian. 

Harus ditekankan kembali bahwa urutan peristiwa semacam itu tidak khusus 

diakibatkan oleh BHT, namun merupakan respons paru yang umum terhadap 

kerusakan yang disebabkan oleh beberapa inhalansia seperti oksigen, ozon atau 

nitrogen dioksida serta beberapa agen yang mencapai paru melalui aliran darah.21–

25  

Ditemukan bahwa BHT cepat terserap dari saluran cerna dalam percobaan 

dengan menggunakan BHT. Nilai puncak muncul dalam darah cukup cepat dan 

diikuti oleh penurunan yang cukup cepat. Berikut ini perbandingan data yang 

diukur berdasarkan penyerapan dan distribusi setelah injeksi intraperitoneal 400 

mg/kg: konsentrasi puncak dalam plasma adalah 40% lebih tinggi dari pada 

setelah injeksi. Namun, radioaktivitas yang terkait dengan BHT atau metabolitnya 

menghilang lebih lambat dari sirkulasi setelah injeksi. Alih-alih mendapatkan 

konsentrasi maksimal antara 2 dan 4 jam, yang didapatkan justru fase plateau 

antara 2 dan 12 jam. Dua puluh empat jam setelah BHT diberikan secara 

intraperitoneal, didapatkan kadar dalam plasma sekitar 2,5 kali lebih banyak 
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seperti yang ditemukan saat pemberian oral. BHT diberikan dengan menggunakan 

sonde lambung nampaknya bisa diserap lebih cepat dan mungkin lebih cepat 

dieliminasi. Dengan demikian, 24 jam setelah pemberian BHT per oral, 

konsentrasi di paru-paru, hati,dan ginjal sekitar 50% dari jumlah BHT yang 

ditemukan di organ ini jika dibandingkan pemberian BHT secara injeksi 

intraperitoneal. Akan tetapi, mulai hari ke 2, konsentrasi dalam plasma dan organ 

paru, hepar, dan ginjal sangat mirip, tidak tergantung dari rute administrasinya. 21–

25 

BHT yang diberikan secara per oral menghasilkan efek akut yang sama 

pada paru tikus seperti halnya BHT yang diberikan dengan cara injeksi 

intraperitoneal. Meskipun sudah ada beberapa hasil dari penelitian sebelumnya, 

studi bahwa BHT menyebabkan kerusakan paru pada tikus, apakah itu melalui 

injeksi intraperitoneal atau secara per oral dengan menggunakan sonde lambung, 

mekanisme pastinya masih belum diketahui. Interferensi BHT dengan integritas 

struktural dan fungsi dari membran seluler merupakan salah satu hipotesis yang 

menarik.21–25  

Data yang menunjukkan bahwa BHT memiliki efek toksik pada protozoa, 

pada sel yang dikultur secara in vitro,dan mengganggu sistem membran pada 

virus dengan lipid-rich coat, menunjukkan bahwa lokasi utama serangan BHT 

memang bisa jadi adalah membran sel epitel alveolar, dan kapiler endotelium. 

Hipotesis ini perlu dipelajari lebih lanjut.21–25 
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2.3.6 Gambaran Histopatologi Paru Post Mortem pada Mencit akibat 

Paparan BHT 

Katalase adalah enzim peroksisom yang memecah hidrogen peroksida dan 

melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal hidroksil. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Chevillard et al. telah terjadi reduksi pada aktivitas 

katalase secara signifikan pada mencit yang dipaparkan dengan BHT. Toksisitas 

pada paru mencit tergantung pada usia mencit yang dipakai sebagai hewan coba; 

mencit yang berusia lebih muda (usia 8-24 minggu) mengalami kerusakan paru 

yang lebih berat, sedangkan mencit yang berusia lebih tua (usia 35-50 minggu) 

cenderung lebih bersifat toleran terhadap paparan BHT. 6 

 BHA dan BHT adalah antioksidan fenolik yang digunakan secara luas 

sebagai bahan tambahan makanan untuk mencegah ketengikan yang disebabkan 

oksidasi lemak. Karena penggunaannya yang luas, maka BHA dan BHT dilteliti 

lebih lanjut. Ketika dipaparkan pada mencit, BHA dapat ditoleransi dengan baik, 

sedangkan BHT menunjukkan sifat lebih toksik. Toksisitas BHT dan metabolitnya 

telah diteliti dengan menggunakan hewan coba mencit baik secara sistemik 

maupun per oral. Pemaparan BHT diketahui menyebabkan terjadinya kerusakan 

paru secara transien dikarenakan rusaknya sel alveolar tipe I. Paru dari tikus yang 

dipaparkan dengan BHT menunjukkan kerusakan pada alveolus dengan edema 

masif dan perdarahan.4 
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Gambar 7. Gambaran Kerusakan Akibat Paparan BHT Dengan Dosis 400 

mg/kgBB Secara Intraperitoneal Pada Mencit4,6 
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2.4 Kerangka Teori  

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Bagan Kerangka Teori 

Keterangan : 

   : Mempengaruhi secara langsung 

   : Mempengaruhi secara tidak langsung 
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2.5 Kerangka Konsep 

 
 

 

Gambar 9. Bagan Kerangka Konsep 

2.6 Hipotesis 

2.6.1 Hipotesis Mayor 

 Pemberian BHT per oral dengan dosis bertingkat berpengaruh pada 

gambaran histopatologi paru tikus Wistar. 

 

2.6.2 Hipotesis Minor 

1) Terdapat perbedaan gambaran histopatologi paru tikus Wistar antara tikus 

pada pemberian BHT per oral dosis bertingkat dengan tikus yang tidak 

diberikan BHT. 

2) Terdapat perbedaan minimal gambaran histopatologi paru tikus Wistar antara 

tikus pada pemberian BHT per oral dosis bertingkat dengan tikus yang tidak 

diberikan BHT. 

3) Terdapat perbedaan minimal gambaran histopatologi paru tikus Wistar antara 

tikus yang diberikan BHT per oral dosis bertingkat pada masing-masing dosis 

yang akan digunakan (1/2 LD-50, LD-50, dan 2 LD-50).  

BHT per oral 

dosis bertingkat 

Gambaran histopatologi paru 

berupa edema, destruksi 

septum, infiltrasi radang 


