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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Fungsi kognitif mengacu pada kemampuan proses mental, serta kemampuan 

ingatan, pengetahuan, perhatian, penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman.
1
 

Kemunduran pada fungsi kognitif dapat mempengaruhi pola interaksi seseorang 

dengan lingkungan tempat tinggal, dengan anggota keluarga yang lain, juga pola 

aktivitas sosialnya.
2
 Salah satu penyebab yang dapat menimbulkan gangguan pada 

fungsi kognitif adalah heat stress. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa heat 

stress menginduksi berbagai respon fisiologis dan patofisiologis, seperti adaptasi 

panas, hipertermia, hipoglikemia, kehilangan air, perdarahan lambung, disfungsi 

spermatogenik, gangguan metabolisme sistemik, peningkatan tekanan darah, 

peningkatan denyut jantung, penurunan nafsu makan, kenaikan berat badan, 

peningkatan kadar glukokortikoid darah dan pelepasan vasopresin.
3,4

  

 Heat stress terjadi saat tubuh tidak mampu mengendalikan suhu internal 

tubuh. Pengaruh seperti suhu lingkungan atau udara, jenis pekerjaan, kelembaban dan 

pakaian yang dikenakan saat bekerja dapat menentukan terjadinya risiko heat stress.
5
 

Peningkatan mortalitas akibat heat stress diperkirakan akan menjadi salah 

satu dampak yang paling mungkin dari perubahan iklim di masa depan.
6 

Peningkatan 

dampak kesehatan ditunjukkan dari kenaikan suhu rata-rata musiman
7
 dan 
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peningkatan frekuensi serta intensitas kejadian gelombang panas.
8
 Peningkatan 

mortalitas akut terkait dengan suhu tinggi telah diamati di hampir semua populasi.
9
 

Populasi manusia dapat beradaptasi dengan iklim.
10

 Meskipun dapat 

beradaptasi, risiko kematian meningkat di luar kisaran suhu optimum lokasi spesifik. 

Perubahan iklim dikaitkan dengan peningkatan kematian signifikan yang 

berhubungan dengan panas. Estimasi global untuk peningkatan kematian yang 

berhubungan dengan panas (perkiraan tahunan) adalah 92,207 kematian tambahan di 

tahun 2030 dan 255,486 kematian tambahan pada tahun 2050. Dampak yang paling 

besar dapat dijumpai di selatan, timur dan tenggara wilayah Asia.
11

 Mengingat 

pemanasan global, tengah menjadi isu internasional sejak beberapa dekade penyakit 

terkait panas telah menarik banyak perhatian di kalangan peneliti. 

Pekerja yang terpapar panas yang ekstrim atau bekerja di lingkungan panas 

memiliki risiko terhadap heat stress. Paparan panas yang ekstrim dapat 

mengakibatkan penyakit dan kecelakaan kerja. Heat Stress dapat mengakibatkan 

kelelahan panas, kram panas, atau ruam panas, heat stroke. Panas juga dapat 

meningkatkan risiko cedera pada pekerja karena dapat mengakibatkan telapak tangan 

berkeringat, kacamata keselamatan berkabut, dan pusing. Luka bakar juga dapat 

terjadi sebagai akibat dari kontak yang tidak disengaja dengan permukaan yang panas 

atau uap. Pencegahan heat stress pada pekerja merupakan hal yang sangat penting.
12

 

Suhu tinggi lingkungan berperan langsung terhadap kematian akibat gangguan 

kardiovaskular dan pernapasan terutama pada usia lanjut. Di Eropa misalnya, lebih 

dari 70.000 kematian tercatat selama musim panas ditahun 2003.
13

 Menurut Center of 
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Disease Control & Prevention, 8015 kematian dikaitkan dengan paparan panas yang 

berlebihan pada tahun 1979-2003, atau rata-rata sekitar 334 kematian per tahun. 

Kondisi heat stress biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan ibadah haji ke 

Mekah, terutama yang datang dari lingkungan yang dingin.
14 

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa heat stress memiliki dampak besar 

pada struktur dan fungsi otak, yang mengarah ke modifikasi sirkuit saraf, hilangnya 

neuron, cacat neurologis, kejang, heat stroke dan disfungsi otak dini yang disebabkan 

oleh kerusakan jaringan.
15–17

 Heat stress dapat menyebabkan aktivasi sel glial dan 

induksi reaksi inflamasi di hippocampus, yang dapat bertindak sebagai faktor 

penyebab kehilangan memori, kematian neuron, dan gangguan neurogenesis.
18

 

Heat stress dapat memicu peningkatan produksi radikal bebas.
19

 Vitamin E 

mampu melawan radikal bebas dengan cara menetralisir radikal bebas dan 

menghambat perioksidasi lipid.
20

 Vitamin E adalah prototipe dari senyawa fenolik. 

Sebagai antioksidan. vitamin E atau varian sintetis dari vitamin E dapat menembus 

sawar darah otak dan telah menunjukan hasil dalam beberapa gangguan 

neurodegeneratif dimana stress oksidatif terlibat. Seperti pada penyakit alzheimer 

dosis tinggi vitamin E adalah salah satu intervensi yang dapat memperlambat 

perkembangan Alzheimer.
21

 

Suplemen vitamin E telah menunjukan hasil pada beberapa gangguan 

neurodegeneratif. Oleh sebab itu vitamin E akan menjadi salah satu terapi pada 

gangguan neurodegeneratif yang terkait dengan stress oksidatif.
22
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Berdasar pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh 

pemberian vitamin E dalam mencegah penurunan fungsi kognitif visuospasial pada 

tikus yang terpapar heat stress. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Bagaimanakah pengaruh pemberian vitamin E terhadap fungsi kognitif 

visuospasial tikus yang terpapar heat stress? 

1.3       Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian vitamin E dalam mencegah penurunan 

fungsi kognitif visuospasial pada tikus Sprague Dawley jantan yang terpapar heat 

stress. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan pemberian vitamin E dapat mencegah penurunan fungsi 

kognitif visuospasial tikus Sprague Dawley jantan yang terpapar Heat 

stress. 

2. Membuktikan pemberian paparan heat stress 43⁰C selama 15 menit/hari 

dalam 14 hari dapat menurunkan fungsi kognitif visuospasial. 

3. Membuktikan perbandingan antara kelompok Perlakuan (P) yang diberi 

vitamin E dengan dosis 0,1 mg/g bb/ hari dengan cara sonde lambung 2 

jam sebelum diberikan paparan heat stress 43⁰C selama 15 menit/hari 
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dengan kelompok kontrol positif (K2) yang diberi paparan heat stress 

43⁰C selama 15 menit/hari dalam 14 hari. 

1.4        Manfaat penelitian 

1) Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

 Menambah kekayaan ilmu pengetahuan tentang pengaruh vitamin 

E terhadap penurunan fungsi kognitif visuospasial tikus yang 

diberi paparan heat stress. 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan penelitian 

selanjutnya. 

2) Manfaat untuk masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan medis 

tentang pengaruh pemberian vitamin E sebagai pencegahan 

penurunan fungsi kognitif visuospasial terhadap paparan heat 

stress. 

1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian. 

NO Peneliti dan judul 

penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Sampel Hasil 

1 Lee, W., Moon, 

M., Kim, H. G., 

 Post test only 

controlled group 

 Sampel 

penelitian 

Sampel 

menunjukan 
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Lee, T. H. & Oh, 

M. S. Heat stress-

induced memory 

impairment is 

associated with 

neuroinflammation 

in mice.
18

 

design. 

 

ini adalah 

tikus 

dibagi 4 

kelompok 

secara 

acak. 

 

aktivasi sel 

glial yang 

menginduksi 

molekul 

inflamasi di 

hippocampus 

setelah 

paparan panas. 

2 Luhulima, F., 

Tendean, L. & 

Queljoe, E. De. 

Pengaruh 

Pemberian 

Vitamin E 

Terhadap Kualitas 

Spermatozoa 

Mencit Jantan 

(Mus musculus) 

yang diberi 

Paparan Suhu.
23

  

 Penelitian 

observasional 

deksriptif. 

 

 Sampel 

penelitian 

ini adalah 

27 ekor 

mencit 

(Mus 

musculus)  

Kualitas 

spermatozoa 

sampel dapat 

diperbaiki 

dengan 

pemberian 

vitamin E 

setelah 

paparan suhu 

panas 
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3 Ahmad, Z. Bin. 

Hubungan heat 

Stress dengan 

Kelelahan pada 

Mahasiswa 

Semester 1 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Udayana.
24

 

 Penelitian 

observasional 

deksriptif 

 

 Sampel 

penelitian 

ini adalah 

sebanyak 

42 

mahasiswa 

dari 

Semester I 

FK 

UNUD.  

Mahasiswa 

menunjukkan 

kelelahan dan 

juga 

kehilangan 

konsentrasi, 

pada sesi pagi 

lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan sesi 

sore hari. 

 

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Wonil Lee, et al. Pada 

penelitian ini menggunakan Vitamin E sebagai antioksidan sedangkan penelitian 

Wonil Lee, et al. tanpa pemberian intervensi vitamin E. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian Franco Luhulima, dkk, penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental menggunakan tikus Sprague Dawley jantan yang 

terpapar heat stress dan dinilai fungsi kognitif visuospasial, sedangkan penelitian 

Franco Luhulima, dkk, merupakan penelitian observasional deskriptif menggunakan 

mencit (mus musculus) dengan paparan suhu diberi vitamin E serta menilai kualitas 

spermatozoa. 
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 Penelitian ini berbeda dengan penelitian Zakwan Bin Ahmad. Penelitian ini 

menggunakan tikus Sprague Dawley yang dipapar heat stress serta diberi vitamin E 

dan menilai fungsi kognitif visuospasial, sedangkan penelitian Zakwan Bin Ahmad 

menggunakan individu yang terpapar heat stress  dan dinilai derajat kelelahannya. 

 


