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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prasetyowati dkk., (2016) menyatakan bahwa berdasarkan 

survei terhadap 300 responden, sebesar 75,67% masyarakat 

menggunakan insektisida rumah tangga dalam upaya pengendalian 

nyamuk. Jenis insektisida yang paling banyak digunakan salah 

satunya adalah aerosol. Aerosol banyak digunakan sebagai media 

pengusir nyamuk karena kemasannya yang praktis dan aplikasinya 

yang mudah digunakan dan efisien. Selain itu, harganya yang 

ekonomis dan dianggap efektif mengusir nyamuk juga menjadi salah 

satu daya tarik konsumen. 

Insektisida rumah tangga memiliki banyak kandungan yang 

berbahaya bagi tubuh manusia. Salah satu bahan yang terkandung 

dalam obat insektisida rumah tangga jenis aerosol adalah 

transfluthrin yang merupakan salah satu senyawa turunan 

pyerethroid (WHO, 2015). Dalam buku karya Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga Rumah Sakit Pendidikan Dr. Soetomo 

Surabaya (2015), pyerethroid merupakan salah satu senyawa 

neurotoxins yang jika masuk dalam tubuh mamalia termasuk 

manusia, dapat menimbulkan iritasi pada mata, kulit, dan sistem 

pernapasan. Jika telah terjadi keracunan akut, dapat menyebabkan 

dilatasi kapiler. Menurut WHO (2015) dalam Niswah dan Sany 

(2018) transfluthrin yang terkandung dalam insektisida rumah 

tangga jenis aerosol memiliki tingkat toksisitas rendah yang 

kemudian dapat menimbulkan radikal bebas dalam sel darah merah 

mencit. 

Darah merupakan salah satu komponen dari sistem 

hematologi yang memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai 

media transport dalam pengangkutan oksigen dan karbon dioksida 

dalam tubuh (Handayani dan Andi, 2008). Salah satu komponen 

hematologi dalam darah adalah eritrosit yang kemudian dapat 

menjadi indikator toksisitas dalam makhluk hidup (Sitasiwi dan 

Isdadiyanto, 2017). Eritrosit atau sel darah merah mencit dalam 

keadaan normal akan diproduksi dan dihancurkan untuk 

mempertahankan keseimbangan. Radikal bebas yang ditimbulkan 
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oleh transfluthrin merupakan radikal bebas yang bersifat prooksidan 

yang kemudian dapat memicu terjadinya oksidasi. Di dalam eritrosit 

terdapat autooksidasi yang diproduksi sebanding dengan banyaknya 

radikal bebas dalam sel darah merah. Namun, produksi autooksidasi 

atau penangkal radikal bebas dalam sel darah merah yang disebut 

superoksida dismutase (SOD) yang harusnya sebanding dengan 

banyaknya reaksi oksidatif, tidak dapat bekerja secara normal jika 

produksi oksigen tidak terkendali (Niswah dan Sany, 2018). 

Radikal bebas merupakan senyawa oksidatif yang seringkali 

disamakan dengan oksidan. Keduanya memiliki aktivitas yang 

sama, juga memiliki karakteristik yang sama. Baik oksidan maupun 

radikal bebas merupakan senyawa yang dalam susunan atom, 

memiliki elektron tidak berpasangan. Radikal bebas tidak selalu 

dihasilkan oleh bahan-bahan atau senyawa-senyawa radikal bebas, 

namun senyawa-senyawa yang bukan radikal bebas juga dapat 

berubah menjadi radikal bebas. Banyak faktor yang kemudian dapat 

memengaruhi perubahan senyawa-senyawa bukan radikal bebas ini 

(Winarsi, 2007). Seperti yang dijelaskan dalam paragraf 

sebelumnya, bahwa radikal bebas dapat ditangani oleh bahan anti 

senyawa oksidatif atau biasa disebut dengan antioksidan. Menurut 

Mukono (2011), antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menjadi penyeimbang senyawa oksidatif dengan memberikan 

elektronnya kepada elektron tidak berpasangan milik senyawa 

oksidatif. Antioksidan dapat menjadi penawar bagi radikal bebas 

yang menyerang sel-sel dalam tubuh manusia dengan memberikan 

elektron. Sehingga, senyawa oksidatif tidak lagi berbahaya bagi sel-

sel dalam tubuh manusia. 

Berdasarkan sifat biolistrik yang dimiliki oleh setiap jaringan 

biologi, maka identifikasi mengenai kondisi sel atau jaringan dapat 

dilakukan dengan menggunakan impedansi. Sistem biolistrik suatu 

jaringan dalam pengukuran impedansi digambarkan dalam susunan 

RLC (Putri dkk., 2017). Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti 

melakukan identifikasi kerusakan atau kondisi jaringan darah 

dengan memanfaatkan impedansi dan sifat biolistrik dalam jaringan 

tersebut. Selain itu, kerusakan atau tosisitas dalam darah dapat 

diidentifikasi dengan mengamati bentuk eritrosit sebagai salah satu 

komponen hematologi darah. 
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Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga jenis antioksidan 

diantaranya adalah ekstrak jahe merah, temulawak, dan buah 

mengkudu. Antioksidan dipilih berdasarkan hasil tabulasi yang 

dilakukan oleh peneliti berdasarkan efektifitasnya sebagai 

antioksidan terhadap radikal bebas yang masuk dalam sel darah 

merah mencit. 

Jahe merah tanaman obat yang tentunya banyak dikenal akan 

khasiat dan manfaat positif jika di konsumsi oleh tubuh. Dalam 

penelitian ini, ekstrak jahe merah digunakan sebagai salah satu 

sumber antioksidan. Hasil penelitian yang dilakukan Ibrahim dkk., 

(2015), menyebutkan bahwa jahe merah merupakan salah satu 

tanaman dengan aktivitas antioksidan yang cukup tinggi yaitu 

79,85%. Selain itu, dalam ekstrak jahe merah juga terkandung bahan 

fenol yang merupakan salah satu jenis antioksidan dengan total 

542,15 ppm. Daryono dkk., (2015) menyebutkan komponen aktif 

non volatile fenol yang terkandung dalam jahe merah diantaranya 

adalah gingerol, shogaol, dan zingeron. Kandungan minyak atsiri 

dalam jahe merah juga lebih besar jika dibandingkan dengan jahe 

gajah dan jahe kecil. Selain jahe, juga digunakan tanaman jenis 

rimpang lain yaitu temulawak. Keduanya dikenal sebagai tanaman 

obat dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional. 

Menurut penelitian Setyowati dan Suryani (2013), dalam temulawak 

ditemukan kandungan fenol dengan aktivitas antioksidan tinggi 

yaitu 78,00%. Selain itu, dalam temulawak juga terkandung jenis 

antioksidan lain yaitu kurkuminoid dengan aktivitas antioksidan 

80,11%. 

Dalam penelitian ini juga digunakan buah mengkudu sebagai 

bahan antioksidan yang akan diujikan pada hewan uji mencit (Mus 

musculus). Buah mengkudu dipilih sebagai bahan antioksidan 

karena kandungannya. Anwar dan Triyasmono (2016) menjelaskan 

bahwa dalam ekstraksi buah mengkudu, ditemukan kandungan 

antioksidan seperti fenolik dan flavonoid. Buah mengkudu memiliki 

banyak manfaat salah satunya sebagai anti inflamasi yang 

diperkirakan salah satunya karena kandungan dalam antioksidan. 

Buah mengkudu termasuk dalam antioksidan sedang dengan nilai 

IC50 sebesar 104,73±4,56 μg/mL. 
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Dalam menentukan hewan uji coba terdapat prinsip-prinsip 

yang harus diterapkan oleh peneliti dalam menentukan hewan uji. 

Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah reduce, replace, dan 

refine (Nugroho dan Dwi, 2018). Berdasarkan tiga prinsip tersebut, 

penulis memutuskan untuk menggunakan mencit sebagai hewan uji 

coba. Mencit digunakan sebagai hewan uji coba karena memiliki 

kesamaan gen dan fisiologi dengan manusia. Mencit yang 

digunakan adalah mencit jantan. Hal ini didasarkan pada 

karakteristik mencit jantan yang tidak memiliki siklus hormonal 

sehingga tidak memengaruhi hasil penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

diantaranya adalah bagaimana kondisi radikal bebas yang muncul 

pada jaringan darah mencit yang terpapar obat nyamuk one push 

aerosol. Bagaimana kondisi jaringan darah yang terpapar obat 

nyamuk one push aerosol ditinjau dari kelainan bentuk eritrositnya. 

Bagaimana nilai impedansi dari jaringan darah mencit yang 

diberikan paparan obat nyamuk dengan kandungan bahan aktif 

transfluthrin 25% ditambah antioksidan dan yang tanpa diberikan 

antioksidan. Serta bagaimana pengaruh pemberian antioksidan dari 

produk ekstrak jahe merah, temulawak, dan buah mengkudu 

terhadap kerusakan jaringan darah yang terpapar transfluthrin dalam 

siklus harian ditinjau dari morfologi eritrosit. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya obat nyamuk one push aerosol yang digunakan hanya 

satu jenis, yaitu obat nyamuk semprot tipe X yang mengandung 

bahan aktif transfluthrin 25%. Hewan uji yang digunakan adalah 

mencit karena sistem fisiologisnya yang mirip dengan sistem 

fisiologis manusia. Dalam penelitian ini, kondisi psikologis dan 

daya regenerasi sel darah serta imunitas mencit yang berbeda-beda 

diabaikan. Mencit yang digunakan adalah mencit jantan dengan usia 

2-3 bulan dengan massa rata-rata 20-40 gram. Pada usia 2 sampai 3 

bulan, kondisi metabolisme dalam tubuh mencit berkembang dengan 

baik. Antioksidan yang digunakan adalah jahe merah, temulawak 

dan buah mengkudu dengan dosis yang sama untuk setiap 
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antioskidan pada setiap mencit. Dengan dosis masing-masing 

antioksidan telah ditentukan. Hanya meneliti kerusakan pada 

jaringan darah mencit berdasarkan morfologi sel darah merah karena 

fungsi sel darah yang kompleks pada setiap sistem dalam tubuh. 

Analisis kerusakan sel darah merah mencit didasarkan pada kelainan 

bentuk sel darah merah mencit serta nilai impedansi jaringan darah 

mencit. Analisis kerusakan dilakukan dalam siklus harian. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi radikal bebas yang muncul pada jaringan 

darah mencit yang terpapar bahan aktif obat nyamuk one push 

aerosol dengan menggunakan uji ESR (Electron Spin Resonance). 

Mengidentifikasi kondisi jaringan darah yang terpapar obat nyamuk 

one push aerosol ditinjau dari kelainan bentuk eritrositnya. 

Mengidentifikasi pengaruh paparan obat nyamuk terhadap nilai 

impedansi jaringan darah mencit dan korelasinya dengan kerusakan 

jaringan darah mencit. Serta menganalisis pengaruh antioksidan 

ekstrak jahe merah, temulawak, dan buah mengkudu terhadap 

kerusakan jaringan darah mencit yang terpapar bahan aktif 

transfluthrin yang terkandung dalam obat nyamuk one push aerosol. 

Penelitian ini juga dilakukan dengan melihat kondisi jaringan darah  

dalam siklus harian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

mengenai radikal bebas yang muncul pada jaringan darah mencit 

yang terpapar bahan aktif transfluthrin yang terkandung dalam obat 

nyamuk one push aerosol serta pengaruh antioksidan jahe merah, 

temulawak, dan buah mengkudu terhadap kerusakan jaringan darah 

dalam siklus harian. Selain itu, untuk memberikan informasi 

mengenai bahaya kandungan obat nyamuk one push aerosol berupa 

transfluthrin bagi kondisi jaringan darah serta pengaruhnya terhadap 

nilai impedansi. Peneliti dapat melakukan identidikasi perbedaan 

nilai impedansi jaringan darah sehat dan yang terpapar obat nyamuk 

one push aerosol dengan kandungan transfluthrin 25%. Selain itu, 

masyarakat dapat mengetahui manfaat ekstrak jahe merah, 

temulawak, dan buah mengkudu sebagai antioksidan. Sehingga, 

dapat dilakukan upaya dalam melakukan kontrol penggunaan bahan 
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aktif transfluthrin dalam kehidupan sehari-hari dan bahan alami 

yang dapat mengatasi radikal bebas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Insektisida Rumah Tangga 

Insektisida rumah tangga dapat dibedakan atas beberapa jenis 

insektisida. Jenis-jenis insektisida diantaranya adalah insektisida 

anorganik, organik, fumigan, botanikal, penolak, dan insektisida 

penarik. Masing-masing jenis insektisida memiliki beragam anggota 

insektisida lain yang kemudian memiliki efek yang berbeda-beda 

bagi tubuh manusia (Sembel, 2015). 

Obat nyamuk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah 

salah satu bentuk insektisida rumah tangga. Jenis insektisida rumah 

tangga tidak hanya obat pengusir nyamuk, namun juga bisa dalam 

bentuk obat-obat lain yang biasa digunakan dalam mengusir kecoak 

ataupun serangga lain di dalam rumah. Jenis insektisida yang 

banyak digunakan adalah jenis bakar, semprot, dan elektrik ataupun 

oles. Insektisida dalam bentuk semprot memiliki efek langsung jika 

terpapar pada manusia seperti pusing, mual, dan dan lemas. 

Insektisida dalam bentuk bakar juga memiliki efek langsung seperti 

batuk, iritasi pada mata, bahkan dapat menyebabkan asma. Jenis-

jenis atau merek pada obat nyamuk semprot sangat beragam. Setiap 

merek memiliki kandungan bahan aktif yang berbeda-beda dengan 

konsentrasi yang juga berbeda-beda. Dalam obat nyamuk 

terkandung jenis insektisida botanikal yaitu pyrethroid. Bahan aktif 

yang terkandung dalam obat nyamuk semprot diantaranya adalah 

transfluthrin, cyfluthrin, imiprothrin, sipermethrin, siflothrin, 

prolathrin, dan phenothrin (Mukono, 2014). 

Pyerethroid merupakan salah satu jenis insektisida botanikal 

yang berbahaya jika berinteraksi dengan tubuh manusia. Pyerethroid 

merupakan salah satu jenis senyawa aktif sintetis yang di produksi 

oleh bunga pyrethrums. Pyerethroid banyak digunakan sebagai 

bahan penyusun insektisida rumah tangga utamanya obat nyamuk 

setelah bahan DTT ditetapkan sebagai salah satu bahan aktif 

berbahaya dan dilarang digunakan (Sembel, 2015). 
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2.2 Transfluthrin 

Transfluthrin (lihat Gambar 2.1) memiliki rumus kimia 

C15H12CL2F4O2 dan merupakan senyawa yang termasuk dalam 

golongan pyrethorid. Transfluthrin merupakan salah satu zat yang 

biasa digunakan dalam insektisida rumah tangga utamanya yang 

berjenis insektisida semprot. Transfluthrin memiliki kecenderungan 

merusak kesehatan jaringan dan sel jika terjadi kontaminasi terhadap 

tubuh. Ketika transfluthrin dihirup dan masuk dalam tubuh manusia, 

kemudian terjadi interaksi dengan sel utamanya hati, maka akan 

terjadi penurunan metabolisme kerja hati. Jika hal tersebut terjadi, 

transfluthrin dapat menyebabkan hati mengalami penurunan fungsi 

dalam detoksifikasi. Muncul metabolit sekunder yang kemudian 

berperan sebagai radikal bebas. Radikal bebas yang terbentuk 

kemudian akan bercampur dengan peredaran darah dan menyebar ke 

seluruh tubuh. Maka yang terjadi selanjutnya adalah kerusakan pada 

tingkat sel ataupun jaringan bahkan organ (Elia dkk., 2015). 

 

Gambar 2. 1 Struktur transfluthrin (Tyrell, 2014) 

Menurut Paranjape et al. (2015), transfluthrin merupakan 

salah satu bahan aktif dalam insektisida yang diperuntukkan untuk 

serangga seperti nyamuk, ngengat dan lain-lain yang akan aktif dan 

bereaksi dalam tubuh setelah dihirup atau terjadi kontak langsung 

dengan organ dalam tubuh. Transfluthrin merupakan bahan yang 

memiliki ciri-ciri tidak berwarna, mudah menguap, larut dalam air 

maupun pelarut organik. Interaksi dengan sinar matahari langsung 

dapat menyebabkan reaksi yang berbahaya. Transfluthrin memiliki 

sifat racun jika berinteraksi langsung dengan tikus secara oral 

dengan nilai LD50 >5000 mg/kg BB. Besarnya nilai LD50 inhalasi 

untuk bahan aktif transfluthrin pada tikus adalah sebesar 0,513 mg/l. 
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Ketika melakukan interaksi dengan tubuh, maka akan terjadi gejala-

gejala seperti iritasi pada kulit dan mata, sakit kepala, pusing, mual, 

muntah, diare, air liur berlebihan, terdapat cairan di paru-paru, otot 

berkedut, dan kejang. Tanda-tanda tersebut adalah sebagai akibat 

dari sifat transfluthrin yang merupakan bahan aktif beracun jika 

digunakan secara terus menerus. 

2.3 Darah 

Darah merupakan salah satu komponen dari sistem 

hematologi. Dalam sistem hematologi akan dibahas mengenai darah 

dan tempat darah di produksi. Darah di produksi pada tempat-tempat 

seperti limpa dan sumsum tulang. Darah pada manusia merupakan 

organ yang berbeda dengan organ lain dalam tubuh manusia karena 

bentuknya yang berupa cairan dan fungsinya yang kompleks yaitu 

sebagai alat transportasi. Pada manusia, volume darah akan berbeda-

beda pada masing-masing individu. Volume darah dapat 

dipengaruhi oleh usia, aktivitas tubuh, jenis kelamin, dan aktivitas 

jantung. Dalam tubuh manusia, volume darah dapat mencapai 6-7% 

dari berat badan normal dengan jumlah berkisar 5 liter (Handayani 

dan Andi, 2008). 

Menurut Firani (2018), darah tersusun atas dua komponen 

penyusun utama (lihat Gambar 2.2) yaitu plasma darah dan sel-sel 

darah. Plasma darah mengisi ±55% bagian darah, ±45% bagian 

lainnya adalah sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang di 

dalamnya terkandung nutrisi dan substansi penting yang diperlukan 

oleh tubuh manusia. Nutrisi dan substansi yang terkandung dalam 

plasma darah diantaranya adalah protein albumin, globulin, faktor 

pembekuan darah, dan beberapa elektrolit meliputi elektrolit 

natrium, kalium, klorida, magnesium, dan hormon. Sel-Sel darah 

terdiri dari tiga komponen diantaranya eristrosit, leukosit, dan 

trombosit. Eritrosit merupakan sel darah merah yang memiliki peran 

dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit memiliki 

dominasi dalam jumlah sebagai penyusun sel-sel darah. Volume 

eritrosit sebanyak ±41% dari keseluruhan volume sel-sel darah. 

Sedangkan leukosit adalah sel darah putih yang memiliki peran 

dalam imunitas dan pertahanan tubuh terhadap benda asing atau pun 

mikroorganisme. Dalam mekanisme kerja sel-sel darah, terdapat 

trombosit yang berperan sebagai komponen pembekuan darah. 



10 
 

Handayani dan Andi (2008) juga menjelaskan mengenai 

fungsi darah selain sebagai media transportasi dalam tubuh. Fungsi 

darah lainnya adalah sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam 

tubuh, mengatur pH cairan dalam tubuh, mengatur kondisi panas 

dalam tubuh, melindungi tubuh dari infeksi luar, dan mencegah 

terjadinya pendarahan dari dalam tubuh. Fungsi-fungsi tersebut 

merupakan fungsi darah secara umum dalam tubuh manusia. Darah 

sebagai media transportasi juga memiliki fungsi spesifik seperti 

mengangkut karbon dioksida dari membran perifer dan 

mengeluarkannya melalui paru-paru. Karbon dioksida kemudian 

akan digdistribusikan ke seluruh tubuh untuk organ-organ dan 

jaringan yang membutuhkan. 

 

Gambar 2. 2 Komponen darah manusia (Firani, 2018) 

Dalam tubuh manusia, darah memiliki banyak fungsi yang 

kompleks. Firani (2018), menjelaskan bahwa darah juga berperan 

dalam meneruskan sinyal transmisi yang di dalamnya terdapat 

hormon tertentu kepada organ target. Selain itu, salah satu 

komponennya yaitu plasma darah juga memiliki peranan penting. 

Plasma darah berperan penting sebagai buffer dalam sistem tubuh 

manusia. Buffer difungsikan sebagai media untuk mempertahankan 

kondisi asam basa dalam tubuh manusia. Dalam plasma darah 

terkandung albumin, globulin, dan faktor koagulasi (pembekuan 

darah). Masing-masing dari protein plasma tersebut memiliki peran 

yang berbeda-beda dalam tubuh manusia. Misalnya saja kemampuan 

membran untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid yang 

memerlukan peran albumin di dalamnya. Kadar albumin dalam 

darah memengaruhi tekanan osmotik koloid. Ketika tekanan 

osmotik koloid menurun, maka cairan dari pembuluh darah akan 
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keluar dan terjadi ekstravasasi. Protein plasma lain seperti globulin 

juga memiliki peranan penting dalam tingkat imunitas sel atau 

jaringan dan organ. Globulin dalam plasma darah memiliki fungsi 

untuk membentuk imunoglobin yang kemudian digunakan dalam 

proses pembentukan imunitas dalam tubuh. Kemudian bagian lain 

dari plasma darah yaitu faktor pembekuan darah akan berpengaruh 

terhadap terjadinya pendarahan pada tubuh, organ, maupun jaringan. 

Jika terjadi defisiensi faktor koagulasi, maka pembekuan darah tidak 

dapat berlangsung dengan semestinya dan akan mengakibatkan 

terjadinya pendarahan. 

Sel darah merah diproduksi di dalam sumsum tulang 

belakang ataupun jaringan limpa. Dalam sumsum tulang belakang, 

pembentukan sel darah merah diawali dengan proses pronormoblas. 

Pronormoblas berada dalam darah dan masih memiliki inti sel. 

Prosesnya ketika menjadi sel darah merah atau eritrosit adalah 

ketika inti sel yang ada dalam pronormoblas keluar melalui bagian 

tepinya. Pronormoblas yang semula masih memiliki inti kemudian 

berubah menjadi retikulosit. Retikulosit inilah yang kemudian 

berubah menjadi eritrosit dewasa yang sudah tidak memiliki inti sel 

(Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 3 Morfologi sel darah merah jika dilihat dari atas (kiri) 

dan dari samping (kanan) (Firani, 2018) 

Sel darah merah atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan 

eritrosit merupakan bagian darah yang memiliki bentuk unik (lihat 

Gambar 2.3). Eritrosit memiliki bentuk menyerupai cakram dengan 

cekungan ke dalam (bikonkaf). Bentuknya yang menyerupai cakram 

bikonkaf ini tentunya memiliki fungsi tertentu. Bentuk ini 

memudahkan oksigen untuk mengalir keluar dan masuk dengan 

cepat ke dalam sel. Besarnya diameter cekungan bikonkaf eritrosit 

rata-rata adalah ±8,6 μm. Selain bentuknya yang menyerupai 

cakram bikonkaf, eritrosit juga memiliki bagian-bagian lain 

diantaranya adalah membran luar, hemoglobin, dan karbonik 

anhidrase. Membran luar merupakan bagian yang menjadi lapisan 
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terluar dari eritrosit. Sedangkan hemoglobin merupakan protein 

dalam darah yang di dalamnya mengandung besi (Fe). Hemoglobin 

dalam eritrosit biasa disebut dengan Hb. Bagian ketiga yaitu 

karbonik anhidrase merupakan suatu enzim yang terlibat langsung 

dalam transport karbon dioksida. Dalam tubuh manusia, jumlah 

eritrosit normal akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

Jumlah eritrosit atau sel darah merah pada laki-laki lebih banyak 

jika dibandingkan dengan jumlah eritrosit pada perempuan. Jumlah 

eritrosit normal pada laki-laki berjumlah antara 4,5 triliun sampai 

6,5 triliun per 1 liter darah. Sedangkan jumlah eritrosit pada 

perempuan lebih sedikit, yaitu antara 3,9 triliun sampai 5,8 triliun 

per 1 liter darah (Gibson, 2002). 

2.4 Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan suatu senyawa, molekul, atom, 

beberapa atom, ataupun ion yang dalam susunannya terdapat satu 

atau lebih elektron yang tidak memiliki pasangan pada orbit luarnya. 

Elektron yang tidak memiliki pasangan cenderung berubah sifat 

menjadi sangat reaktif dan tidak stabil. Suatu molekul atom, 

beberapa atom, senyawa, ataupun ion akan stabil jika seluruh 

elektron penyusun orbit luarnya memiliki pasangan. Elektron yang 

tidak berpasangan kemudian akan berpotensi mengganggu 

keberadaan ion-ion, molekul, atom, ataupun senyawa lain yang ada 

dalam susunan suatu bahan. Dalam penggolongannya, radikal bebas 

dapat dikategorikan dalam beberapa macam atau jenis diantaranya 

reactive oxygen species (ROS), reactive nitrogen species (RNS), 

dan radikal-radikal lain yang mungkin muncul dan termasuk dalam 

dua jenis radikal tersebut (Puspitasari dkk., 2015). 

Proses oksidasi terjadi secara terus menerus beriringan dengan 

aktivitas metabolik dan aktivitas fisik. Oksigen yang masuk dalam 

metabolisme tubuh akan diubah menjadi singlet oksigen sekitar 2% 

sampai 3% bagiannya. Selain sebagai singlet oksigen, oksigen yang 

dikonsumsi juga diubah menjadi superoksid, hidrogen peroksid, dan 

radikal hidroksil. Hasil perubahan oksigen ini kemudian akan 

terakumulasi menjadi reaktive oxygen species (ROS) (Aman, 2017). 

Produksi ROS yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

stres oksidatif. Jika keberadaan oksigen reaktif terlalu tinggi, maka 
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kerusakan sel, jaringan, atau organ juga meningkat karena 

antioksidan dalam tubuh menurun (Marlinda and Linirinwidiastuti, 

2016). 

Dalam tubuh manusia, terdiri atas sel-sel aktif yang umumnya 

adalah sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang dalam 

mempertahankan kehidupannya memerlukan adanya metabolisme 

dan respirasi yang terjadi secara alami dari dalam tubuh. Respirasi 

ini dilakukan untuk mendapatkan energi yang dihasilkan oleh 

proses-proses oksidasi kimiawi intraseluler. Namun, dalam 

mekanismenya, tubuh memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

keseimbangan. Keseimbangan ini dapat terjadi jika proses oksidasi 

juga dibarengi dengan terjadinya proses reduksi yang berlangsung 

terus menerus. Jika proses oksidasi adalah pengurangan elektron dan 

terjadi peningkatan muatan positif, maka reduksi adalah 

penambahan jumlah elektron dari substrat yang menerima elektron 

(Yuslianti, 2018). 

Tabel 2. 1 Tahap pembentukan radikal bebas (Wiendarlina dan 

Sukaesih, 2019) 

Tahapan pembentukan 

radikal bebas 
Reaksi 

Inisiasi HRRH


  

Propagasi 
RROOHRHROO

ROOOR











2

 

Terminasi 

RRRR

ROORRROO

OROORROOROO


















2  

Tahap pembentukan radikal bebas meliputi tiga proses 

diantaranya adalah insisiasi, propagasi, dan terminasi yang masing-

masing memiliki reaksi ditunjukkan pada Tabel 2.1 (Wiendarlina 

dan Sukaesih, 2019). Menurut Afriliana (2018), tahap yang pertama 

adalah tahap inisiasi (lihat Gambar 2.4) yang merupakan proses 

dimana radikal lemak akan terbentuk ketika hidrogen yang adalah 

sebuah proton meninggalkan karbon α-metilena ditunjukkan pada 

Tabel (2.1). Letak dari α-metilena adalah pada gugusan asam lemak 

tak jenuh dari molekul radikal hidrogen. Reaksi ini kemudian 

menghasilkan suatu radikal bebas yang diberikan simbol dengan 

tanda R
*
. Radikal bebas yang terbentuk memiliki sifat yang sensitif 
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terhadap molekul oksigen tidak murni. Jika keduanya melakukan 

interaksi maka akan membentuk radikal peroksi tidak stabil yang 

dituliskan dengan ROO
*
. 

Interaksi antara radikal dengan oksigen atmosfer merupakan 

proses dari tahapan ke dua yaitu propagasi. Radikal peroksi yang 

tidak stabil kemudian akan membentuk reaksi autokatalitik dengan 

memacu dirinya sendiri melakukan pemecahan lemak dan minyak. 

Ketika radikal peroksi ROO
*
 melakukan interaksi dengan lemak 

(RH) maka akan menghasilkan hidroperoksida (ROOH) dan radikal 

hidrokarbon baru. Radikal hidrokarbon ini kemudian akan 

berinteraksi dengan molekul oksigen atmosfer lain yang kemudian 

akan menjadi proses propagasi kembali dan menghasilkan radikal 

peroksi yang kemudian akan berinteraksi dengan radikal peroksi 

lain. Radikal bebas jika berinteraksi dengan sesama radikal bebas R
*
 

maka akan terjadi tahap terminasi. Reaksi akan kembali pada 

tahapan inisiasi jika tidak ada lagi radikal yang tersedia untuk 

melakukan reaksi lanjutan (Afriliana, 2018). 

 

Gambar 2. 4 Tahap pembentukan radikal bebas (Kusnadi, 2018) 

Pada Gambar 2.5 menunjukkan kerusakan atau cedera sel 

yang disebabkan adanya radikal bebas dalam metabolisme tubuh. 

Radikal bebas dapat menjadi perantara adanya cedera sel dengan 

menghasilkan peroksidasi lemak pada membran sel, mitokondria, 

inti sel, dan retikulum endoplasma. Ketika superoksida dan radikal 

hidroksil kemudian menyebabkan adanya peroksidasi lemak maka 

permeabilitas sel akan meningkat. Ketika terjadi peningkatan 

permeabilitas sel, maka ion Ca
2+

 akan masuk ke dalam sel dan 
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menyebabkan kerusakan pada mitokondria. Selain kerusakan pada 

mitokondria, beberapa kerusakan lain pada DNA inti juga 

mengalami oksidasi dan menyebabkan terjadinya pemutusan rantai 

ikatan DNA ataupun kerusakan-kerusakan lain pada sistem dalam 

tubuh (Marks dkk., 2000). 

 

Gambar 2. 5 Kerusakan sel akibat radikal bebas (Marks dkk., 2000) 

Menurut Yuslianti (2018), radikal bebas dalam jumlah normal 

akan sangat bermanfaat bagi kehidupan sel dalam tubuh manusia. 

Namun, jika jumlahnya tidak terkendali maka akan menjadi racun 

dan membahayakan bagi perkembangan sel dalam tubuh. Radikal 

bebas dalam jumlah melebihi batas normal akan mengakibatkan 

terjadinya stres oksidatif yang kemudian menyebabkan terjadinya 

kerusakan oksidatif baik di tingkat sel ataupun jaringan. Dalam 

perkembangannya, radikal bebas dapat menyebabkan penyakit 

dalam tubuh manusia. Molekul-molekul yang dapat membentuk 

radikal bebas diantaranya adalah atom hidrogen, logam transisi, dan 

molekul oksigen. Radikal bebas disebut juga sebagai oksidan yang 

merupakan oksigen reaktif yang muncul karena adanya elektron 

tidak berpasangan. Elektron tidak berpasangan dalam oksigen ini 

kemudian akan membuatnya mudah tertarik oleh medan magnetik 

dan menjadikan oksigen reaktif. Radikal tidak selalu bermuatan 

negatif, namun bisa juga memiliki muatan positif atau bahkan tidak 

bermuatan. 



16 
 

Menurut Wardoyo (2016), radikal bebas yang merupakan 

hidrogen peroksida akan sangat berbahaya jika berada dalam sel 

darah merah manusia dan tercampur dengan sel darah merah. 

Hidrogen peroksida akan menyebabkan fungsi eritrosit dalam proses 

transport oksigen akan bekerja secara tidak normal. Oksigen yang 

seharusnya diedarkan ke seluruh tubuh, akan terhambat dan tubuh 

menjadi kekurangan oksigen. Akibatnya, pada kondisi ini akan 

terjadi anemia karena kurangnya suplai oksigen. Radikal bebas 

memiliki beberapa macam bentuk yang masing-masing terbentuk 

karena reaksi yang berbeda-beda juga. Bentuk-bentuk dari radikal 

bebas ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Bentuk-bentuk radikal bebas (Marks dkk., 2000) 

Bentuk radikal bebas Asal dan karakteristiknya 

O2
* 

Anion superoksida 

Hasil dari rantai transport elektron 

H2O2 

Hidrogen peroksida 

Tidak termasuk radikal bebas, namun 

dapat sebabkan radikal bebas 

OH* 

Radikal hidroksil 

Hasil dari H2O2 yang bereaksi dengan 

Fe
2+

 

R* 

Radikal organik 

Hasil dari RH yang bereaksi dengan 

OH
*
 

RCOO* 

Radikal peroksida organik 

Dapat dihasilkan dari reaksi degradasi 

lemak 

HOCl 

Asam hipoklorit 

Hasil dari proses ledakan pernapasan 

dengan tujuan menghancurkan 

organisme 

O2↑↓ 

Oksigen singlet 

Merupakan oksigen dengan spin 

paralel. Dihasilkan ketika oksigen 

berada dalam tekanan yang tinggi 

ketika proses penyerapan energi 

Radikal bebas dalam eritrosit tentu akan mengganggu proses 

metabolisme sel. Radikal bebas yang dipicu oleh adanya polutan 

salah satunya obat nyamuk dapat meyebabkan konsumsi atau 

penyerapan oksigen dalam tubuh menjadi meningkat. Penyerapan 

oksigen yang semakin tinggi menyebabkan pembentukan oksigen 

reaktif (ROS) yang kemudian menghasilkan reaksi berantai 

membentuk peroksida lemak (OOH). Peroksida lemak dalam sel 
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darah merah akan mengganggu struktur lemak dan menyebabkan 

penurunan fosfolipid pada membran sel sehingga permeabilitas sel 

meningkat. Jika permeabilitas membran sel terus meningkat, 

eritrosit dapat mengalami pembebasan hemoglobin dan terjadi 

hemolisis. Hemolisis tersebut kemudian dapat berujung pada anemia 

(Prihati dan Nugraheni, 2015). 

2.5 Kerusakan Jaringan Darah 

Dalam penelitian Sitasiwi dan Isdadiyanto (2017), komponen 

hematologi dalam darah diantaranya adalah hematokrit, hemoglobin, 

eritrosit, dan sel darah putih. Komponen hematologi digunakan 

sebagai indikator toksisitas dalam makhluk hidup. Hemoglobin dan 

eritrosit sebagai komponen hematologi dapat berfungsi sebagai 

media pengamatan dalam mengukur toksisitas suatu bahan yang 

berpengaruh terhadap sel darah. Hal tersebut berdasarkan fungsi dari 

eritrosit dan hemoglobin bagi tubuh. Hemoglobin dalam tubuh dapat 

bereaksi dengan oksigen yang terkandung dalam darah untuk 

kemudian dibentuk oksihemoglobin. Pembentukan oksihemoglobin 

terjadi selama proses respirasi. Jika oksigen yang terkandung atau 

terbawa dalam darah bermasalah, maka kondisi hemoglobin juga 

akan bermasalah. Sedangkan eritrosit merupakan pembawa 

hemoglobin yang tentunya berkaitan dengan toksisitas dalam darah. 

Kelainan bentuk sel darah merah diantaranya adalah: 

a. Normokrom 

 

Gambar 2. 6 Normokrom (Firani, 2018) 

Normokrom merupakan morfologi sel darah merah ketika 

diberikan warna melalui pewarnaan Wright-Giemsa dan 

menunjukkan penampang berwarna pucat di bagian tengahnya. 

Bagian berwarna pucat yang terlihat pada Gambar 2.6 ini memiliki 
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ukuran ±1/3 bagian dari diameter keseluruhan eritrosit (Firani, 

2018). 

b. Hipokrom 

 

Gambar 2. 7 Hipokrom (Firani, 2018) 

Eritrosit hipokrom dapat dilihat pada Gambar 2.7 yang 

menunjukkan adanya pelebaran warna pucat di bagian tengah 

eritrosit. Hal tersebut menandai kondisi kadar hemoglobin dalam 

darah yang mengalami penurunan (Firani, 2018). 

c. Makrositik 

 

Gambar 2. 8 Makrositik (Firani, 2018) 

Kelainan bentuk eritrosit makrositik seperti pada Gambar 2.8 

merupakan suatu kondisi ketika ukuran eritrosit menjadi lebih kecil 

jika dibandingkan dengan ukuran aslinya. Kelainan makrositik dapat 

dialami oleh penderita penyakit anemia defisiensi besi, thalassemia, 

dan anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis (Firani, 2018). 

d. Anisositosis 

Anisositosis merupakan kondisi dimana pada suatu sampel 

darah terdapat eritrosit dengan berbagai macam ukuran yang 
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bervariasi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9. Eritrosit 

anisositosis dapat terjadi pada penderita kelainan anemia, namun 

tidak dapat ditentukan pada penderita penyakit tertentu. Kondisi ini 

dapat terjadi karena adanya eritrosit makrositik dan mikrositik 

diantara sel darah merah normal. Sehingga morfologi eritrositnya 

tidak spesifik pada satu jenis bentuk saja (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 9 Anisositosis (Firani, 2018) 

e. Akantosit 

Akantosit seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.10 merupakan 

kelainan pada eritrosit yang menjadikan bentuk sel-nya seperti isi buah 

kedondong. Terdapat spikula pada permukaan sel yang menyerupai duri 

dan tidak teratur letaknya. Bentuk eritrosit akantosit ini ditemukan pada 

splenektomi dan hiposplenisme. Selain itu, penderita penyakit limpa kronis 

juga akan memiliki bentuk eritrosit yang dominan berupa akantosit. 

Akantosit juga berkaitan dengan metabolisme fosfolipid yang abnormal. 

Selain itu, protein membran eritrosit bawaan yang mengalami kelainan 

pada fenotip McLeod juga dapat menghasilkan eritrosit dengan bentuk 

akantosit (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 10 Akantosit (Firani, 2018) 

f. Schistosit (Fragmentosit) 

Schistosit atau fragmentosit merupakan kelainan pada bentuk 

eritrosit yang ditemukan pada thalassemia dan microangiopathic 
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haemolytic anemia. Eritrosit yang mengalami kelainan ini akan memiliki 

bentuk yang lebih kecil dibandingkan dengan eritrosit normal. Bentuk dari 

eritrosit schistosit (Gambar 2.11) tidak tentu. Terdapat beberapa eritrosit 

schistosit yang memiliki sudut tajam, dan ada juga yang berbentuk 

lengkung dan tidak memiliki sudut tajam (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 11 Schistosit (Firani, 2018) 

g. Sferosit 

Sferosit merupakan kelainan dalam bentuk eritrosit yang biasanya 

terjadi pada penderita anemia hemolitik auto imun. Bentuk eritrosit sferosit 

lebih sferis dan memiliki diameter lebih kecil seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.12. Jika eritrosit normal memiliki perbedaan warna di bagian 

sentral dan tepiannya, maka sferosit hanya memiliki satu warna yang lebih 

gelap dibandingkan eritrosit normal. Sferosit dapat terjadi karena adanya 

kelainan genetik membran sel eritrosit yang disebut sferositosis herediter 

(Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 12 Sferosit (Firani, 2018) 

h. Sel Pensil 

Eritrosit juga dapat mengalami kelainan bentuk seperti sel pensil. 

Sel pensil yang ditunjukkan pada Gambar 2.13 memiliki ciri bentuknya 

yang menyerupai pensil (Firani, 2018). 
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Gambar 2. 13 Sel pensil (Firani, 2018) 

i. Ovalosit (Elliptosit) 

Ovalosit merupakan bentuk eritrosit yang tidak bulat seperti 

eritrosit normal. Namun, ovalosit memiliki bentuk memanjang dan 

memiliki bagian tumpul di ujungnya. Morfologinya seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.14. Bentuk eritrosit ovalosit ini dapat 

ditemukan atau dijumpai pada sel darah penderita kelainan genetik 

elliptositosis herediter, mielodisplasia, defisiensi vitamin B12, dan 

penderita penyakit limpa dan ginjal (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 14 Ovalosit (Firani, 2018) 

j. Sel Sabit 

Eritrosit dengan bentuk sel sabit adalah kelainan dari sel 

darah merah yang memiliki ciri bentuk sel nya menyerupai bulan 

sabit. Terdapat bagian yang berbentuk lengkung (Gambar 2.15) 

dengan dua ujung runcing. Bentuk sel darah merah seperti ini bisa 

ditemui pada penderita penyakit thalassemia (Firani, 2018). 
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Gambar 2. 15 Sel sabit (Firani, 2018) 

k. Sel Target (Leptocyte) 

Sel target atau yang memilki nama lain leptocyte merupakan 

salah satu bentuk eritrosit yang bagian tengahnya berwarna pucat 

dapat dilihat pada Gambar 2.16. Atau dalam bahasa ilmiahnya 

dinamakan area hemoglobinisasi. Bentuk eritrosit sel target sesuai 

dengan namanya, seperti papan target dalam olahraga anak panah. 

Bentuk eritrosit sel target banyak dijumpai pada penyakit 

hemoglobinopati, thalassemia, dan penyakit limpa (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 16 Sel target (Firani, 2018) 

l. Sel Tear Drop (Keratocyte) 

Sel tear drop atau yang memiliki nama lain keratocyte adalah 

salah satu bentuk eritrosit yang menyerupai tetesan air mata. Pada 

Gambar 2.17 terlihat kenapa kelainan sel ini disebut sebagai sel tear 

drop. Bentuk sel tear drop dapat ditemukan pada kelainan 

mielofibrosis, anemia pernisiosa, dan anemia pada penderita 

penyakit ginjal (Firani, 2018). 
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Gambar 2. 17 Sel tear drop (Firani, 2018) 

m. Stomatosit 

Eritrosit stomatosit merupakan salah satu kelainan bentuk 

dari sel darah merah. Ciri-ciri dari eritrosit stomatosit adalah bagian 

tengah dari selnya terbuka dan membentuk seperti lubang 

memanjang seperti terlihat pada Gambar 2.18. Penderita penyakit 

limpa dan paru-paru rata-rata memiliki bentuk sel darah merah 

stomatosit (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 18 Stomatosit (Firani, 2018) 

n. Burr Cell 

 

Gambar 2. 19 Burr cell (Firani, 2018) 

Pada Gambar 2.19 ditunjukkan salah satu kelainan sel darah 

merah yang ditandai dengan adanya tonjolan-tonjolan pendek di 
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sekitar permukaan sel darah merah. Kondisi yang lembap dapat 

menyebabkan perubahan bentuk pada sel darah merah menjadi 

bentuk burr cell. Kelainan ini dapat dijumpai pada penderita 

penyakit ginjal dan limpa (Firani, 2018). 

o. Poikilositosis 

Pada Gambar 2.20 terlihat sel eritrosit yang mengalami 

perbedaan bentuk dengan sel normal. Kelainan tersebut dinamakan 

dengan poikilositosis yang dapat ditandai dengan adanya bentuk 

yang beragam pada satu sampel darah yang diamati. Namun 

karakteristiknya berbeda dengan anisositosis (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 20 Poikilositosis (Firani, 2018) 

p. Aglutinasi Eritrosit 

Aglutinasi eritrosit merupakan kondisi sel darah merah yang 

mengalami penggumpalan atau mengumpul pada satu tempat karena 

adanya antibodi terhadap eritrosit yang dapat disebabkan karena adanya 

virus ataupun penyakit lain. Morfologi aglutinasi eritrosit ditunjukkan pada 

Gambar 2.21 (Firani, 2018). 

 

Gambar 2. 21 Aglutinasi eritrosit (Firani, 2018) 

q. Formasi Rouleaux Eritrosit 
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Gambar 2. 22 Formasi rouleaux eritrosit (Firani, 2018) 

Formasi rouleaux eritrosit merupakan kelainan bentuk sel 

darah merah yang ditandai dengan adanya penumpukan dua atau 

lebih sel darah merah membentuk susunan linear (Gambar 2.22) 

menyerupai tumpukan koin atau semacamnya. Kelainan ini dapat 

terjadi karena tingginya kadar protein plasma seperti fibrinogen dan 

globulin (Firani, 2018). 

2.6 Electron Spin Resonance (ESR) 

Efek Zeeman merupakan suatu peristiwa terjadinya 

pemecahan satu garis spektrum menjadi beberapa garis di dalam 

medan medan magnet (lihat Gambar 2.23). Ketika suatu gas yang 

ditempatkan dalam sebuah tabung lucutan dan diberikan arus listrik 

ke dalamnya, maka akan terbentuk suatu spektrum garis atomik. 

Spektrum garis atomik akan memiliki garis-garis tambahan ketika 

terdapat atom ter-eksitasi yang berada pada medan magnet luar. 

Setiap satu garis spektrum atomik akan memiliki tambahan tiga 

garis spektrum ketika suatu atom diletakkan dalam suatu sistem 

medan magnet. Setiap benda yang bergerak berputar pasti memiliki 

momentum sudut. Elektron juga memiliki momentum sudut ketika 

bergerak melingkar mengitari inti atom. Elektron dari suatu atom 

yang diletakkan pada medan magnet akan memiliki efek Zeeman 

yang nilainya berkaitan dengan orientasi atau arah momentum sudut 

dari gerakan elektron tersebut. Spektrum atomik yang terpecah 

menjadi tiga garis spektrum merupakan wujud dari adanya orientasi 

momentum sudut elektron yang berbeda terhadap sumbu z ketika 

elektron pada suatu atom diletakkan pada medan magnet (Hari, 

2019). 
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Gambar 2. 23 Spektrum garis efek Zeeman (Hari, 2019) 

Electron spin resonance atau dalam bahasa Indonesia dapat 

disebut sebagai resonansi spin elektron merupakan suatu peristiwa 

ketika elektron dalam suatu susunan atom mengalami resonansi 

magnetik. Resonansi magnetik yang terjadi merupakan akibat dari 

adanya interaksi dari elektron dalam atom dengan suatu medan 

magnet dari luar sistem. Ketika kedua elemen ini melakukan 

interaksi, maka akan terjadi resonansi magnetik yang menghasilkan 

sinyal. Berdasarkan sinyal tersebut, kemudian dapat dihitung 

besaran-besaran elektron seperti momen dipole magnet atau faktor 

lande (Mitrayana, 2016). 

Pada awal penemuannya, ESR digunakan dalam beberapa hal 

seperti penentuan faktor Lande dari elektron dan menentukan angka 

perbandingan untuk giromagnetik elektron gamma. Selain itu, 

elektron juga bermanfaat dalam berbagai macam penelitian seperti 

dalam bidang biokimia atau dalam bidang kimia dan material 

Physic. Faktor Lande dapat ditentukan ketika terjadi proses 

resonansi medan magnetik yang dihubungkan dengan arus listrik 

dan terjadi penyerapan energi oleh elektron dari tingkat energi 

rendah ke tingkat energi tinggi. Penyerapan energi oleh elektron 

tersebut kemudian akan menyebabkan deexitasi dan akibatnya akan 

terjadi perubahan pada induksi magnetik yang di deteksi oleh 

osilator. Sinyal keluaran kemudian akan dimunculkan pada layar 

osiloskop. Faktor Lande dapat diketahui atau dihitung jika frekuensi 

resonansi dan medan magnet B0 telah terukur. Maka bukan hanya 

faktor Lande yang akan terukur, namun juga dapat diukur faktor 

giromagnetik gamma dan besarnya nilai momen dipol dari magnet 

dengan spin μ (Soedojo, 2001). 
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Menurut Jati dkk. ( 1992), electron spin resonance merupakan 

alat yang digunakan dalam deteksi kerusakan suatu organ karena 

adanya radikal bebas. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan 

sampel paramagnetik dari suatu jaringan. Sampel paramagnetik 

adalah sampel yang memiliki satu atau lebih elektron tidak 

berpasangan dalam setiap molekul atau atom yang kemudian akan 

mudah tertarik dengan medan magnet yang ada pada rangkaian 

ESR. 

Tabel 2. 3 Nilai faktor g (Chang et al., 2000) 

Nama Radikal Bebas Nilai Faktor g 

O2
-
 2,0356 

O 1,501 

Fe2
+
 1,77 

MnO2 1,8367 

FeS 1,86 

Hidroperoxida 1,9896 

O2
− 1,9921-2,0007 

Cu 1,997 

SO4
− 1,9976 

Hidroksil 2,00047 

Alkoksi 2,0016-2,00197 

Helium 2,002 

Metanol 2,00205 

Alkil 2,00206 

Hidrogen 2,00232 

Metil 2,00255-2,00286 

DPPH 2,0036 

SO3
− 2,0037 

Etil 2,0044 

C 2,00505-2,00548 

Peroksi 2,0155-2,0265 

CuOx 2,098 

CuGeO3 2,154 

Yba2Cu3O7 2,24 

Cu-HA 2,289 

Hg 4,0-4,5 
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Prinsip atau teori yang dimanfaatkan dalam alat ESR adalah 

resonansi magnetik. Elektron tidak berpasangan dalam sampel 

paramagnetik akan memiliki medan magnet dan akan melakukan 

gerakan rotasi terhadap sumbunya sendiri yang kemudian akan 

terlihat sebagai arus listrik. Arus listrik yang timbul kemudian akan 

menyebabkan terjadinya dwi kutub magnet. Dwi kutub magnet akan 

memiliki arah acak apabila sampel paramagnetik tidak mendapatkan 

gangguan radiasi magnetik dari luar. Jika sampel tidak mendapatkan 

gangguan dari luar, maka arah dari dua kutub magnet akan acak. 

Begitu pun sebaliknya jika yang terjadi adalah arah dari dua kutub 

teratur (Jati dkk., 1992). 

Dalam buku karangan Mitrayana (2016), atom tersusun atas 

dua komponen utama diantaranya adalah inti atom dan elektron. 

Dalam inti atom terdapat dua komponen lain yaitu neutron dan 

proton. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan sedangkan 

proton memiliki muatan positif. Sedangkan elektron merupakan 

partikel dengan muatan negatif yang bergerak melingkar dengan 

orbit tertentu mengitari inti atom. Elektron yang berputar pada 

orbitnya memiliki gerakan memutar pada dirinya sendiri. Gerakan 

melingkar mengelilingi inti atom disebut sebagai gerak orbit, 

sedangkan gerakan melingkar terhadap dirinya sendiri disebut 

sebagai spin. Dalam proses tersebut terjadi dua tipe gerakan. Ketika 

elektron melingkar mengelilingi inti atom maka terjadi momentum 

putar orbital dan spin. Sedangkan ketika elektron berputar terhadap 

dirinya sendiri, elektron telah melakukan gerakan momentum spin 

dan orbital. Dalam pergerakannya elektron mengalami energi total 

yang kemudian dapat dituliskan dalam Persamaan 2.1 dibawah: 

𝜇𝑗 = 𝑔𝑙𝑙𝜇0 + 𝑔𝑠𝑠𝜇0  

𝜇𝑗 = 𝑔𝑗𝐽𝜇0                            (2.1) 

𝐽 = 𝑙 + 𝑠   

Pada Persamaan 2.1 terdapat suatu komponen g yang 

merupakan identitas untuk faktor Lande. Terdapat tiga faktor tetapan 

Lande dalam sistem orbital dan spin elektron diantaranya adalah gl, 

gj, dan gs. Tetapan gl merupakan faktor Lande untuk orbital. Tetapan 
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gj merupakan identitas faktor Lande total. Sedangkan gs merupakan 

tetapan untuk faktor Lande spin. Sedangkan variabel l dan s 

merupakan variabel yang menyatakan bilangan kuantum orbital dan 

bilangan kuantum spin. Satuan magneton Bohr yang diwakilkan 

dengan variabel μ0 memiliki nilai 9,273 x 10
-24 

J/T. Sedangkan J 

merupakan variabel untuk momentum putar total elektron. Nilai dari 

bilangan kuantum spin (s) untuk seluruh elektron adalah 1/2 (lihat 

Gambar 2.25). Sedangkan bilangan kuantum orbital (l) memiliki 

nilai berturut-turut 0,1,2 dan seterusnya tergantung pada bentuk 

orbital elektronnya (Mitrayana, 2016). 

 

Gambar 2. 24 Momen dipol magnet spin dalam medan magnet luar 

B0 (Mitrayana, 2018) 

Menurut Mitrayana (2016), jika suatu sampel yang 

dimasukkan dalam ESR merupakan sampel yang bersifat 

paramagnetik, maka harga satuan momen dipol (μ) atom adalah 0. 

Jika harga μ adalah 0 kemudian sampel dimasukkan dalam medan 

magnet yang homogen B0 yang berasal dari luar sistem, maka akan 

terjadi suatu interaksi yang membentuk Persamaan 2.2 di bawah ini: 

�⃗� = 𝜇 × �⃗⃗�0
             

(2.2) 

Sedangkan interaksi antara momen dipol dengan medan 

magnet homogen dari luar sistem seperti yang terlihat pada Gambar 

2.24 yang memiliki nilai cukup tinggi akan membentuk suatu 

perumusan sebagai seperti yang ditunjukkan dalam Persamaan 2.3. 

𝐸 = −𝜇 ∙ 𝐵0⃗⃗ ⃗⃗⃗                 

𝐸 = −𝑔𝑠 ∙ 𝐵0⃗⃗ ⃗⃗⃗            (2.3) 

𝐸 = −𝑔𝑠 cos𝜃𝐵0 𝜇0   
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𝐸 = −𝑔𝑚𝐵0𝜇0   

    

Besarnya θ pada Persamaan 2.3 adalah sudut antara momen 

dipol atom dengan medan magnet dari luar yang bernilai B0 (lihat 

Gambar 2.24). Nilai m=scosθ merupakan proyeksi antara momen 

dipol elektron atom sampel paramagnetik dengan medan magnet 

yang diberikan dari luar sistem sampel. Menurut eksperimen dan 

berdasarkan teori, faktor lande spin (g) memiliki nilai 2 untuk semua 

elektron. Hal tersebut dikarenakan besarnya spin elektron untuk 

harga m terkuantisasi adalah +1/2 dan -1/2 sehingga m hanya terjadi 

dalam dua tingkat. Sehingga energi yang digunakan dalam interaksi 

antara momen dipol atom dengan medan magnet dibagi menjadi dua 

tingkat (lihat Gambar 2.25) yang memiliki selisih energi seperti 

ditunjukkan dalam Persamaan 2.4. 

∆𝐸 = 𝑔𝐵0𝜇0             (2.4) 

 

Gambar 2. 25 Tingkat tenaga interaksi magnetik (Mitrayana, 2018) 

Menurut (Selly dkk., 2015), pengukuran radikal bebas pada 

suatu sampel dapat dilakukan dengan memanfaatkan medan 

magnetik yang ditimbulkan akibat exitasi dan deexitasi pada struktur 

atom sampel. Alat yang digunakan adalah ESR (Electron spin 

resonance). Peralatan yang disusun disambung dengan sumber arus 

listrik yang kemudian dapat menimbulkan medan magnet pada 

kumparan Helmholtz. Medan magnet yang terbentuk akan 

menyebabkan terjadinya efek Zeeman pada kulit atom dari sampel. 

Ketika suatu sampel mengandung radikal bebas, maka dalam 

susunan atomiknya, akan terdapat satu atau lebih elektron tidak 

berpasangan. Elektron tidak berpasangan memiliki sifat yang tidak 

stabil, ketika diberikan gelombang elektromagnetik yang bersumber 
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dari koil, maka elektron-elektron ini akan menyerap energi dari 

gelombang tersebut. Exitasi dan deexitasi akan terjadi dan 

menyebabkan elektron mengalami resonansi. Elektron yang 

beresonansi kemudian membentuk suatu model gelombang 

sinusoidal. Proses resonansi elektron kemudian dijelaskan dengan 

Persamaan 2.5 sebagai berikut: 

ℎ𝑓 = 𝑔𝜇𝐵𝐵𝑒𝑘𝑠            (2.5) 

dengan h merupakan konstanta Planck yang bernilai 6,626 x 10
-34

 Js. 

Frekuensi yang digunakan disimbolkan sebagai f, dan μB merupakan 

konstanta magneton Bohr yang memiliki nilai sebesar 9,273 x 10
-24

 

J/T. Medan magnetik eksternal yang digunakan dirumuskan sebagai 

Beks dan dihitung dengan Persamaan 2.6 sebagai berikut: 

I
r

n
Beks 










5

4
2
3

0            (2.6) 

dengan μ0 merupakan tetapan permeabilitas ruang hampa yang 

bernilai 1,2566 x 10
-6

 Vs/Am. Banyaknya lilitan pada koil 

disimbolkan sebagai n dan r merupakan jari-jari lingkaran koil. 

Dengan diketahui nilai arus I, maka medan magnet eksternal yang 

ditimbulkan dapat diketahui. Jika medan magnet eksternal diketahui, 

maka nilai faktor g pada sampel dapat diketahui. Faktor g dari setiap 

bahan atau sampel berbeda-beda (lihat Tabel 2.3), tergantung pada 

jenis radikal bebas yang menginfeksi sampel atau bahan uji. 

Besarnya intensitas radikal bebas, kemudian dapat ditentukan 

dengan menggunakan kurva Lissajous.  

 

Gambar 2. 26 Kurva Lissajous (Ferawati dan Toifur, 2014) 
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Kurva Lissajous (lihat Gambar 2.26) merupakan kurva yang 

melakukan pemetaan terhadap dua gelombang sinusoidal. Luasan 

dari kurva Lissajous menggambarkan luasan amplitudo dari 

gelombang sinusoidal. Jika dihubungkan dengan konsentrasi radikal 

bebas, maka hubungannya adalah kuadratis. Luas amplitudo 

sebanding dengan kuadrat intensitas radikal bebas. Sehingga 

banyaknya radikal bebas pada suatu sampel dapat diidentifikasi 

berdasarkan luasan kurva Lissajous (Selly dkk., 2015). 

2.7 Impedansi 

Impedansi merupakan suatu rangkaian atau besaran dalam 

elektronika dan kelistrikan yang berperan dalam identifikasi 

jaringan atau sel dalam tubuh dari sifat biolistriknya. Berdasarkan 

sifat biolistrik yang dimiliki oleh setiap jaringan biologi kemudian 

dapat ditarik hubungan dengan kerusakan jaringan biologi. Sistem 

biolistrik suatu jaringan, impedansi digambarkan dalam susunan 

RLC yang terdiri atas komponen resistansi, induktansi, dan 

kapasitansi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.39 (Putri dkk., 

2017). 

 
Cj

RZ





11
            (2.7) 

 
CjG

Z






1

            (2.8) 
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Gambar 2. 27 Jaringan biologis dalam rangkaian impedansi (Putri 

dkk., 2017) 

Berdasarkan rangkaian impedansi jaringan biologis yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.27, kemudian dirumuskan dalam 

Persamaan 2.7 dan Persamaan 2.8. Variabel G menunjukkan nilai 

konduktansi total. Sedangkan nilai C adalah nilai untuk kapasitansi 

total (Putri dkk., 2017). Berdasarkan rangkaian yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.27, dapat diidentifikasi komponen membran sel 

dalam elemen RLC seri sirkuit. Dalam rangkaian tersebut terdapat 

komponen kapasitor dan resistor. Kapasitor dalam membran sel 

adalah cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Sedangkan komponen 

resistor diwakili sebagai pintu voltase Na
+
 dan pintu voltase K

+
. 

Sedangkan yang berperan sebagai induktor adalah protein (Kiftiah 

dan Sunindri, 2015). 

2.12.1 Resistansi 

Komponen dalam rangkaian listrik salah satu diantaranya 

adalah resistor yang berperan dalam pembatasan atau menghambat 

aliran arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Berdasarkan 

pengertian tersebut, resistor dapat diartikan memiliki sifat resistif. 

Sifat tersebut menyebabkan nilai arus listrik yang mengalir dalam 

rangkaian berbanding terbalik dengan nilai resistansinya (Yohandri 

dan Asrizal, 2016). 

 

Gambar 2. 28 Lambang resistor (Mismail, 2011) 

Resistansi dilambangkan dengan huruf R (lihat Gambar 2.28) 

dan merupakan hasil bagi antara tegangan atau potensial dengan 

arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik yang banyak 

dipahami sebagai suatu hukum bernama hukum Ohm. Resistansi 

memiliki dimensi ML
2
T

1
Q

-2
. Menurut Ohm dalam penelitiannya, 

besarnya resistansi dari suatu kawat yang dialiri arus berbanding 

terbalik dengan luas penampang kawat dan berbanding lurus dengan 



34 
 

panjang kawat. Penyataan tersebut ditunjukkan melalui Persamaan 

2.9 (Mismail, 2011). 

A

l
R               (2.9) 

Mismail (2011) menuliskan bahwa besarnya resistansi dapat 

berubah jika dikenai suhu tertentu. Besarnya resistansi memiliki 

pengaruh terhadap sifat suatu benda apakah termasuk dalam 

golongan konduktor atau isolator. Nilai ρ menunjukkan besarnya 

resistivitas suatu bahan yang tentunya memiliki nilai yang berbeda-

beda. Suatu bahan dapat dikatakan memiliki sifat konduktor jika 

nilai resistivitasnya rendah. Sebaliknya jika nilai resistivitasnya 

tinggi, maka bahan tersebut dapat digolongkan memiliki sifat 

sebagai isolator. 

2.12.2 Induktansi 

Komponen lain dalam rangkaian listrik selain resistor adalah 

induktor. Induktor merupakan suatu komponen yang berkaitan 

dengan medan magnet dalam listrik. Bentuk fisik dari induktor (lihat 

Gambar 2.29) dapat berupa coil yang tersusun dari kawat yang dililit 

membentuk kumparan (Yohandri dan Asrizal, 2016). Menurut 

Mismail (2011), induktor memiliki peran dalam rangkaian listrik 

sebagai komponen yang dapat menyimpan energi dalam bentuk 

medan magnet. Energi tersebut akan dialirkan kembali ke rangkaian 

jika sudah tidak ada lagi arus listrik yang mengisi induktor. 

 

Gambar 2. 29 Lambang induktor (Mismail, 2011) 

dt
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Lv             (2.10) 

I

AN
L


2


           (2.11) 
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Induktansi merupakan suatu nilai pembanding antara 

tegangan atau potensial V dengan kecepatan perpindahan arus 

sepanjang kawat yang dilaluinya (lihat Persamaan 2.10). Nilai 

induktansi dinyatakan dalam satuan Henry (H) yang jika diubah 

dalam bentuk dimensi satuan maka memiliki dimensi ML
2
Q

-2
. 

Ketika terdapat suatu kawat berarus yang disusun melingkar 

membentuk suatu lilitan maka akan diperlukan tegangan pada 

masing-masing kutubnya. Maka dalam aplikasinya, induktansi 

memiliki hubungan dengan medan magnet (Mismail, 2011). 

Berdasarkan Persamaan 2.11, nilai induktansi dapat dipengaruhi 

oleh perubahan jumlah lilitan, nilai permeabilitas, dan besarnya luas 

penampang yang meliputi diameter induktor dan panjang induktor 

(Yohandri dan Asrizal, 2016). 

2.12.3 Kapasitansi 

Kapasitor merupakan suatu perangkat atau komponen dalam 

sistem rangkaian listrik yang memiliki sifat dapat menyimpan 

tenaga listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor adalah suatu 

bentuk fisik dari kapasitansi (Mismail, 2011). 

 

Gambar 2. 30 Lambang kapasitor (Mismail, 2011) 

Jika konduktansi adalah suatu konstanta pembanding untuk 

tegangan, maka kapasitansi adalah suatu konstanta pembanding 

untuk nilai arus. Kapasitansi merupakan konstanta untuk hubungan 

antara aliran arus yang nilainya sebanding dengan besarnya turunan 

waktu tegangan antar kutub pada rangkaian listrik ditunjukkan pada 

Gambar 2.30 dan Persamaan 2.12 Nilai kapasitansi berbanding 

terbalik dengan perubahan nilai tegangan dan nilai kapasitansi 

berbanding lurus dengan besarnya konstanta dielektrik (ɛ) dan luas 

penampang permukaan (A) yang ditunjukkan oleh Persamaan 2.13 

(Mismail, 2011).  
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dt

dv
Ci             (2.12) 

d

A
C                (2.13) 

2.8 Antioksidan 

Dalam buku karangan Youngson (2005), antioksidan 

merupakan suatu bahan atau senyawa yang memiliki fungsi 

menghambat kerusakan dalam sel tubuh akibat proses oksidasi yang 

diakibatkan oleh radikal bebas. Antioksidan digunakan sebagai 

penyeimbang dari adanya radikal bebas. Tubuh manusia 

memproduksi antioksidan alami dari dalam sistem keseimbangan. 

Dalam tubuh manusia terdapat antioksidan alami seperti contohnya 

vitamin E, vitamin C dan enzim-enzim tertentu. 

Vitamin E dan vitamin C memiliki karakteristik yang 

berbeda. Vitamin E lebih efektif sebagai antioksidan jika 

dibandingkan dengan vitamin C. Hal tersebut disebabkan sifat dari 

vitamin E yang dapat larut dalam lemak. Sedangkan vitamin C dapat 

larut dalam air. Meski begitu, vitamin C termasuk dalam antioksidan 

kuat yang dapat tersebar ke seluruh tubuh. Selain vitamin E dan 

vitamin C, terdapat enzim-enzim tertentu yang juga efektif sebagai 

antioksidan. Salah satu enzim yang berperan sebagai antioksidan 

adalah enzim dismutase superoksida (SOD) (Youngson, 2005). 

Enzim dapat berperan dalam proses enzimatis dalam 

menghadapi radikal bebas dalam tubuh. Reaksi enzimatis 

merupakan reaksi alami dari dalam tubuh yang dilakukan sebagai 

pertahanan terhadap radikal bebas. Reaksi enzimatis dapat termasuk 

dalam senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan tersebut 

kemudian dapat menstabilkan radikal bebas dan menghentikan 

reaksi berantai yang terjadi (Santoso dkk., 2017). Enzim dismutase 

superoksida memiliki karakteristik khusus yaitu hanya bekerja untuk 

mengubah radikal bebas superoksida menjadi hidrogen peroksida. 

Dalam peranannya, dismutase superoksida dibantu oleh dua enzim 

lain dari dalam tubuh yaitu enzim katalase dan glutation peroksida 

(GPx). Kedua enzim ini berfungsi untuk memecah hidrogen 
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peroksida menjadi oksigen O2 dan air H2O. Karena dalam 

kenyataannya, hidrogen peroksida masih kurang aman bagi tubuh 

manusia. Meski bukan radikal bebas, hidrogen peroksida (H2O2) 

memiliki atom oksigen ekstrak yang membuatnya mudah 

menimbulkan oksidasi (Wresdiyati dkk., 2015). 

Antioksidan dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok. Antioksidan dapat dikelompokkan berdasarkan 

mekanisme kerjanya dan sifat enzimatisnya. Berdasarkan 

mekanisme kerjanya, antioksidan diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok yaitu antioksidan primer (antioksidan endogenus), 

antioksidan sekunder (antioksidan eksogenus), dan antioksidan 

tersier (Wiendarlina dan Sukaesih, 2019). Berdasarkan sifat 

enzimatisnya, antioksidan dibagi atas jenis antioksidan enzimatis 

dan antioksidan non-enzimatis. Enzim dismutase superoksida (SOD) 

termasuk dalam jenis antioksidan enzimatis. Contoh lain dari bentuk 

antioksidan enzimatis adalah enzim katalase dan glutation 

peroksidase yang juga bekerja sama dengan enzim dismutase 

superoksida (SOD) dalam mengatasi oksidasi superoksida. 

Sedangkan untuk jenis antioksidan non-enzimatis masih 

dikelompokkan dalam dua jenis diantaranya adalah antioksidan larut 

lemak dan antioksidan larut air (Winarsi, 2007). 

Menurut (Asih dkk., 2015), dalam suatu bahan utamanya 

tanaman jika terkandung antioksidan di dalamnya, maka dapat 

diidentifikasi berdasarkan nilai IC50. Nilai IC50 merupakan suatu 

nilai yang menunjukkan konsentrasi sampel suatu bahan uji 

antioksidan yang dapat meredam atau menghambat aktivitas DPPH 

sebesar 50%. Besarnya IC50 kemudian dapat digunakan sebagai 

parameter penentu apakah dalam tanaman tersebut terkandung 

antioksidan atau tidak. Besar kandungan antioksidan dalam tanaman 

sampel punya hubungan terbalik dengan nilai IC50 sampel. Jika nilai 

IC50 semakin kecil, maka kemampuan suatu senyawa sebagai 

antioksidan semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai IC50 tinggi, maka 

kandungan antioksidan dalam sampel rendah. Penggolongan 

antioksidan berdasarkan nilai IC50 dilakukan dalam tiga kelompok 

diantaranya antioksidan kuat, sedang, dan kuat. Antioksidan kuat 

ditandai dengan nilai IC50 yang memiliki nilai kisaran 50 ppm 

sampai 100 ppm. Sedangkan suatu sampel dikatakan memiliki 

aktivitas antioksidan sedang jika memiliki nilai IC50 antara 100-500 
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ppm. Sampel tergolong memiliki kandungan antioksidan lemah jika 

di dalam sampel memiliki nilai IC50 lebih dari 500 ppm. 

2.6.1 Vitamin C 

Dalam buku karya Tabbu (2000), banyak dijelaskan 

mengenai antioksidan dan jenis-jenisnya. Salah satunya adalah 

vitamin C yang merupakan salah satu jenis bahan antioksidan yang 

memiliki struktur penyusun lebih sederhana jika dibandingkan 

dengan vitamin E sebagai sesama vitamin antioksidan. Vitamin C 

memiliki fungsi yang berhubungan dengan bahan penyusun struktur 

utama tubuh yaitu kolagen. Kolagen merupakan protein yang 

menjadi bahan penyusun utama tulang dan jaringan lain dalam 

tubuh manusia. Menurut Silalahi (2006), vitamin C merupakan salah 

satu jenis antioksidan kuat dalam interaksinya dengan radikal bebas. 

Vitamin C mampu melakukan reaksi reversibel (lihat Gambar 2.31) 

yang bekerja secara efektif menangkap radikal bebas seperti O2
-
 dan 

peroksil. Sifat vitamin C sebagai vitamin antioksidan ditandai 

dengan adanya potensial reduksi yang rendah, juga reaksi antara 

askorbat dan radikal askorbil dengan radikal bebas. Hasil reaksi ini 

kemudian akan direduksi menjadi oksidan-oksidan. Tanda yang 

kedua adalah sifat reaktif dari radikal askorbil yang rendah dan 

kurang stabil yang terbentuk ketika askorbat menangkap ROS. 

 

Gambar 2. 31 Reaksi reversibel dari oksidasi vitamin C (Silalahi, 

2006) 

Peran vitamin C sebagai penangkap radikal bebas adalah 

ketika proses oksidasi terjadi sampai fase berair. Pada fase ini, 

vitamin C mengikat radikal peroksil sehingga sel dan jaringan 

terlindungi dari kerusakan peroksidatif. Pencegahan radikal bebas 

oleh vitamin C terjadi dalam beberapa mekanisme. Salah satunya 

adalah melalui proses inhibisi oksidasi DNA yang merupakan suatu 
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mekanisme kemoproteksi terhadap senyawa mutagenik dalam 

tubuh. Mekanisme lain yang bisa dilakukan adalah dengan 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Keseimbangan diperlukan 

dalam mekanisme ini karena sistem kekebalan tubuh juga 

memproduksi radikal bebas yang kemudian dapat menimbulkan 

reaksi oksidatif (Silalahi, 2006). 

 

Gambar 2. 32 Molekul vitamin C (A) askorbat, (B) 

dehidroaskorbat, (C) isoaskorbat, (D) monodehidroaskorbat 

(Sumbono, 2016) 

Vitamin C memiliki struktur fisiologis yang merupakan 

campuran dari L-askorbat. Asam L-askorbat ini kemudian dapat 

teroksidasi dan berubah menjadi monodehidroaskorbat dan 

mengalami radikalisasi menjadi dehidroaskorbat yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.32 struktur fisiologisnya. Vitamin C merupakan 

vitamin yang sangat penting keberadaannya bagi sistem 

keseimbangan dalam tubuh. Vitamin C dalam darah sangat 

bermanfaat sebagai jaringan pengembang. Selain itu, vitamin C 

memiliki peran dalam menurunkan stres oksidatif yang dapat dipicu 

oleh adanya radikal bebas dalam tubuh. Perannya sebagai 

antioksidan adalah pada proses perkembangan aterosklerosis 

(pengerasan pembuluh darah) yang dapat diperlambat. Vitamin C 

berperan sebagai reduktor atau penyumbang elektron dan mencegah 

terjadinya oksidasi. Hal tersebut berguna dalam menjaga 

keseimbangan atom besi dan tembaga yang ada dalam tubuh 

(Sumbono, 2016). 
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2.6.2 Vitamin E 

Vitamin merupakan salah satu sumber antioksidan yang 

efektif dalam penanganan radikal bebas. Vitamin E selain sebagai 

antioksidan, vitamin E juga memiliki banyak fungsi lain yang 

berguna bagi tubuh. Manfaat lain dari vitamin E adalah sebagai 

alternatif pengobatan bagi organ reproduksi wanita seperti kelainan 

pada menstruasi. Vitamin E merupakan vitamin antioksidan yang 

dapat larut dalam lemak, namun tidak dapat larut dalam air. Selain 

larut dalam lemak, vitamin E juga dapat larut dalam minyak, 

alkohol, aseton, dan pelarut lemak lain. Vitamin E memiliki sifat 

sebagai komponen basa ketika tidak ada oksigen yang mengenainya. 

Vitamin E dapat dikatakan sebagai antioksidan karena kandungan 

tokoferol di dalamnya. Tokoferol merupakan bentuk antioksidan 

yang dapat melindungi sel dan jaringan tubuh dari pengaruh radikal 

bebas (Tabbu, 2000). 

Pada Gambar 2.33 menunjukkan struktur vitamin E yang 

terdiri atas tokoferol. Tokoferol merupakan salah satu senyawa yang 

termasuk sebagai antioksidan. Tokoferol ketika melakukan interaksi 

dengan radikal bebas yang kekurangan atom hidrogen, akan 

memberikan atom hidrogen miliknya dari susunan gugus hidroksil. 

Proses ini menandai fungsi vitamin E sebagai penghambat proses 

agregasi yang kemudian menjadikan vitamin E sebagai senyawa 

radikal. Namun, vitamin E dalam bentuk radikal memiliki stabilitas 

yang jauh lebih baik karena elektron tidak berpasangan yang ada 

pada oksigen akan mengalami delokalisasi (Silalahi, 2006). 
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Gambar 2. 33 Struktur vitamin E (Silalahi, 2006) 
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Gambar 2. 34 Reaksi vitamin E sebagai antioksidan (Marks dkk., 

2000) 

Tokoferol yang menyusun struktur vitamin E memiliki 

banyak gugusan metil sebagai penyusunnya dengan sebuah rantai 

sisi fitil. Peran vitamin E sebagai antioksidan adalah menghambat 

pertumbuhan atau penyebaran radikal bebas dengan cara resonansi 

sehingga radikal bebas menjadi lebih stabil. Dalam prosesnya 
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menghentikan radikal bebas, tidak melibatkan reaksi suatu karena 

sifatnya yang tidak melakukan ekstraksi atom hidrogen dari 

senyawa lain dalam tubuh atau pun luar tubuh. Seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.34 bahwa vitamin E utamanya 

tokoferol-α dapat melakukan interaksi secara langsung dengan 

radikal peroksi lemak dan melakukan ekstraksi terhadap atom 

hidrogen dari senyawa radikal tersebut. Sehingga radikal peroksi 

lemak kemudian berubah menjadi tokoferil kuinon (Marks dkk., 

2000). 

Tabbu (2000) juga menuliskan bahwa vitamin E efektif 

bekerja dalam perlindungan selaput sel. Mekanisme perlindungan 

sel oleh vitamin E dilakukan dengan mengubah vitamin E menjadi 

radikal dalam tubuh. Kemudian akan terjadi proses regenerasi 

sehingga vitamin E akan berubah menjadi vitamin aktif. Proses 

regenerasi yang dilakukan vitamin E membutuhkan bantuan dari 

vitamin C dan glutation yang kemudian menghasilkan proses 

biokimia dalam tubuh. Selain itu, kehadiran vitamin E juga berperan 

penting dalam menjaga keseimbangan dalam sel darah. Jumlah 

vitamin E dalam sel darah dapat memengaruhi volume sel darah 

juga. Jika darah kekurangan vitamin E, maka dapat menyebabkan 

terjadinya anemia. Demikian pula jika jumlahnya melebihi batas 

normal, maka akan berakibat buruk bagi sistem keseimbangan 

dalam tubuh manusia. 

2.6.3 Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa yang menyusun 

senyawa polifenol alami yang bersumber dari tumbuhan dan buah-

buahan. Flavonoid merupakan salah satu jenis antioksidan yang 

berperan penting dalam menurunkan peroksidasi pemicu radikal 

bebas dalam lipid. Selain itu, flavonoid juga berperan dalam 

menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah (Nur dan 

Siregar, 2015). Hal tersebut dikarenakan karakteristik flavonoid 

yang mampu menurunkan hiperlipidemia. Flavonoid memiliki 

delapan macam zat aktif yang masing-masing memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Delapan jenis flavonoid tersebut diantaranya 

adalah antosianin, katekin, isoflavon, hesperidin, naringin, rutin, 

kuersetin, dan tanin (Astawan dan Andreas, 2008). Flavonoid 

merupakan senyawa fenol yang memiliki nama lain yaitu vitamin P 
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atau citrin. Flavonoid memiliki susunan atom yaitu 15 atom karbon 

dengan 2 cincin benzene (C6) yang terikat pada rantai propane (C3) 

sehingga membentuk susunan senyawa C6-C3-C6 (Yuslianti, 2018). 

 

Gambar 2. 35 Struktur flavonoid dan senyawa turunannya 

(Silalahi, 2006) 

Senyawa flavonoid merupakan senyawa dengan beberapa 

senyawa turunan meliputi flavonol, flavan, flavon, dan isoflavon 

(lihat Gambar 2.35). Flavonoid memiliki susunan gugus hidroksil 

yang kemudian berperan sebagai reduktor. Hal tersebut yang 

menjadikan flavonoid memiliki fungsi sebagai antioksidan. Sifatnya 

sebagai reduktor mampu menangkap radikal bebas dengan 

mendonorkan hidrogen pada radikal bebas. Jenis-jenis dari senyawa 

flavonoid sangat beragam. Dalam beberapa tanaman, terdapat 

kandungan senyawa fenolik yang juga bagian dari senyawa 

flavonoid (Silalahi, 2006). Flavonoid memliki manfaat sebagai 

senyawa antiinflamasi yang yang dapat menstabilkan reactive 

oxygen species (ROS). Dalam proses stabilisasi ROS, flavonoid 

akan berinteraksi dengan senyawa reaktif yang terdapat dalam 

radikal bebas yang sifatnya reaktif menjadi inaktif (Prakasa, 2015). 
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2.6.4 Fenolik 

Fenolik merupakan senyawa yang banyak terdapat dalam 

tanaman. Fenolik tersusun atas gugus karbonil yang melekat pada 

cincin aromatik dengan rangka karbon (C). Struktur senyawa fenolik 

tidak selalu sama. Struktur senyawa fenolik diklasifikasikan 

berdasarkan tiga kategori. Ketegori-kategori tersebut diantaranya 

adalah berdasarkan banyaknya gugus hidroksil (OH), komposisi 

kimia, dan berdasarkan jumlah cincin aromatik yang menempel 

pada rantai karbon penyusun fenolik. Berdasarkan banyaknya gugus 

hidroksil (OH), senyawa fenolik terbagi atas 1-,2- dan fenol 

poliatomik. Istilah lain dari fenolik dengan kategori ini adalah 

polifenol. Polifenol merupakan fenolik yang dalam susunannya ada 

lebih dari satu gugus hidroksil. Berdasarkan komposisi kimia, 

senyawa fenolik dibagi atas beberapa jenis diantaranya adalah 

mono, di, oligo, dan polifenol. Polifenol dapat dimasukkan dalam 

dua jenis kategori. Sedangkan pada kategori terakhir, yaitu jenis 

fenolik menurut prinsip jumlah cincin aromatik yang terikat pada 

gugus, dibagi atas empat kategori. Empat kategori tersebut 

diantaranya adalah senyawa fenol dengan satu cincin aromatik, dua 

cincin aromatik, senyawa fenolik kuinon, dan senyawa fenolik 

polimer. Senyawa fenolik memiliki peranan penting dalam tubuh 

manusia yaitu sebagai anti inflamasi, anti karsinogenik, dan sebagai 

antioksidan. Selain tiga fungsi tersebut, fenolik juga memiliki 

fungsi-fungsi farmakologis lain yang berguna bagi tubuh manusia 

dalam interaksinya dengan radikal bebas (Widaryanto dan Nur, 

2018). 

Manfaat suatu bahan sebagai antioksidan memiliki hubungan 

yang signifikan dengan besarnya kandungan fenol dalam bahan 

tersebut. Kandungan fenol dalam suatu bahan memengaruhi 93% 

aktivitas antioksidan pada bahan tersebut. Aktivitas antioksidan 

dengan kadar fenol suatu bahan memiliki hubungan yang positif 

yang dipengaruhi oleh efektivitas donor hidrogennya (Ibrahim dkk., 

2015). Dalam bukunya, Yuslianti (2018) menuliskan bahwa 

senyawa fenolik dapat menjadi senyawa antioksidan dengan 

memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Kondisi khusus yang menjadi 

syarat senyawa fenolik dapat menjadi antioksidan adalah ketika 

fenolik berada dalam konsentrasi yang relatif rendah jika 



46 
 

dibandingkan dengan substrat yang akan dioksidasi dan dapat 

menghambat, mencegah, serta mengurangi terjadinya autooksidasi. 

Kondisi kedua adalah ketika radikal yang dihasilkan setelah proses 

scavenging memiliki bentuk yang stabil sehingga dapat digunakan 

sebagai pengganggu untuk reaksi rantai oksidasi lainnya. 

 

Gambar 2. 36 Mekanisme kerja antioksidan dari turunan fenol 

dengan radikal bebas (Silalahi, 2006) 

Dalam perannya sebagai antioksidan (lihat Gambar 2.36) 

fenolik dalam polifenol melakukan tindakan donor atom hidrogen 

sehingga radikal peroksi yang terbentuk pada tahap propagasi akan 

terhambat dalam prosesnya melakukan peroksidasi lemak. Hasil dari 

donor atom hidrogen adalah formasi alkil hidroperoksidan (ROOH) 

yang ditunjukkan pada Persamaan 2.14 di bawah ini: 

𝑅𝑂𝑂∗ + 𝑃𝑃𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑃𝑃∗   (2.14)
 

yang menghasilkan PP* yang kemudian dapat distabilkan dengan 

melakukan donor atom hidrogen dan membentuk kuinon. Selain itu, 

dapat juga dilakukan stabilisasi melalui reaksi dengan radikal bebas 

lainnya sehingga tahap inisiasi akan terganggu. Jika di tarik 

kesimpulan, maka peran antioksidan fenolik dalam menghambat 

radikal bebas adalah dengan memutus reaksi inisiasi radikal bebas 

dengan cara donor atom hidrogen dengan cara membentuk kation 

radikal fenoksil (Ar*OH*) yang kemudian akan mengalami 

deprotonasi dan membentuk radikal fenoksil dengan rumus kimia 

ArO*. Ketika senyawa radikal fenoksil ArO* bereaksi dengan 

radikal peroksil maka akan terbentuk senyawa baru atau produk 

baru yang sifatnya tidak radikal. Selain melalui transfer atom 

hidrogen, antioksidan fenolik juga dapat berperan sebagai 
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antioksidan dengan cara menangkap senyawa genotoksik (Yuslianti, 

2018). 

2.6.5 Beta karoten (β-karoten) 

Beta karoten merupakan bagian penyusun karotenoid yang di 

dalamnya juga terdapat alfa karoten (α-karoten). Struktur beta 

karoten (β-karoten) ditunjukkan pada Gambar 2.37. Karotenoid 

merupakan senyawa yang di dalamnya terdapat banyak senyawa-

senyawa penyusun yang dapat berperan sebagai antioksidan. 

Radikal bebas yang efektif ditangkap oleh karotenoid adalah radikal 

peroksil, hidroksil, dan oksigen singlet. Peran beta-karoten sebagai 

antoksidan adalah dalam proses inisiasi. Beta-karoten bekerja 

dengan efektif pada bagian jaringan dan sel yang memiliki tekanan 

parsial oksigen rendah bersama dengan vitamin C dan vitamin E. 

Vitamin E tidak seperti antioksidan vitamin yang lain misalnya 

vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang memiliki pengaruh 

karsinogenik bagi tubuh jika volumenya melebihi batas normal. 

Sedangkan volume beta-karoten tidak merubah karakteristiknya 

menjadi karsinogenik, melainkan akan menjadi penyumbang 

pembentukan vitamin A dalam tubuh (Silalahi, 2006). 

 

 

Gambar 2. 37 Struktur beta-karoten (Silalahi, 2006). 

2.6.6 Alkoloid 

Alkoloid merupakan zat aktif alami yang memiliki fungsi 

penting dalam proses aktivasi sel imun dalam proses penghancuran 

virus, bakteri, ataupun radikal bebas yang mengganggu metabolisme 

sel dan jaringan dalam tubuh. Sel imun yang di aktifkan oleh 

alkoloid utamanya adalah makrofag (Tim redaksi VitaHealth, 2006). 

Alkoloid memiliki karakteristik sebagai senyawa basa. Alkoloid 

tersusun atas atom nitrogen yang jumlahnya lebih dari satu. Atom 

nitrogen penyusun alkoloid berbentuk cincin heterosiklik. Alkoloid 
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dalam tubuh manusia memiliki fungsi sebagai penangkap radikal 

bebas dan antibakteri (Paramawati dan Hildegardis, 2016). 

2.6.7 Kurkumin 

Kurkumin (lihat Gambar 2.38) merupakan salah satu senyawa 

turunan fenolik yang memiliki peranan sebagai antipoliferatif dan 

kemopreventif. Kedua sifat ini merupakan karakteristik bahan 

antioksidan yang bersifat anti kanker dan anti radikal. Dalam uji 

coba yang dilakukan pada tikus, kurkumin terbukti dapat 

menghambat terjadinya hepatokarsinogenesis (Winarsi, 2007). 

 

Gambar 2. 38 Struktur kimia kurkumin (Gardjito, 2013) 

Kurkumin juga merupakan salah satu jenis antioksidan kuat 

yang efektif dalam menangkap radikal bebas dan menghentikan 

reaksi oksidatif. Kurkumin memiliki pengaruh dalam proses 

transkripsi gen dan induksi apoptosis dalam proses penanganan 

radikal dan sel karsinogenik (Winarsi, 2007). Selain berfungsi 

sebagai antioksidan, kurkumin juga memiliki manfaat lain 

diantaranya sebagai antiinflamasi, antikanker, antimutagenik, 

antijamur, antibakteri, antivirus, antiinfeksi, dan antifertilitas. Selain  

itu, kurkumin juga memiliki kemampuan sebagai penghambat 

proses poliferasi sel dan menginduksi siklus sel (Purwaningsih, 

2016). 

2.9 Jahe merah (Zingiber officinale Rosc.) 

Jahe merah termasuk dalam tanaman rimpang (lihat Gambar 

2.39) dengan nama latin Zingiber officinale Roscoe. Tanaman ini 

merupakan salah satu tanaman toga yang banyak dimanfaatkan 

dalam bidang kuliner. Jahe termasuk dalam keluarga temu-temuan 

yang nama latinnya Zingibenacear. Tanaman lain dalam keluarga 

temu-temuan diantaranya kunyit, kencur, temu hitam, temulawak, 

dan lengkuas (Tim Lentera Agromedia, 2002). 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2. 39 Morfologi jahe merah (Setyaningrum dan Cahyo, 

2003) 

Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam jahe merah 

meliputi gingerol, limonene, capsaicin, chlorogenic acid, farnesol, 

aspartic, α-linolenic, β-sitosterol, dan tepung kanji. Bahan-bahan 

tersebut memiliki efek farmakologis yang beragam bagi tubuh 

manusia (Hariana, 2013). 

Selain bahan-bahan di atas, rimpang jahe merah juga 

memiliki kandungan lain salah satunya minyak atsiri. Senyawa 

dalam komponen minyak atsiri diantaranya adalah zingerberin, 

kamfena, zingiberen, zingiberal, gingeral, dan shogaol. Selain 

kandungan-kandungan yang ada dalam minyak atsiri, rimpang jahe 

merah juga mengandung senyawa-senyawa lain seperti minyak 

dammar, asam malat, asam organik, asam aksolat, dan gingerin 

(Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB dan Gagas, 2014). 

Jahe merah memiliki kandungan bahan aktif yang bermanfaat 

sebagai antioksidan. Kandungan jahe merah lebih baik jika 

dibandingkan dengan jenis jahe lain yaitu jahe emprit dan jahe 

gajah. Jahe merah memiliki kandungan pati ±52% dari seluruh 

bagian rimpangnya. Dalam rimpang jahe merah juga terkandung 

minyak atsiri dengan persentase yang cukup yaitu ±3,9%, dan lebih 

besar jika dibandingkan dengan jahe emprit dan jahe gajah (Kusnadi 

dkk., 2018). Jahe merah memiliki kandungan minyak atsiri dengan 



50 
 

persentase antara 2,58% sampai 3,90%. Sedangkan jahe emprit 

memiliki kandungan minyak atsiri dengan persentase antara 1,5% 

sampai 3,5% (Wiendarlina dan Sukaesih, 2019). 

Komponen aktif non volatile fenol yang terkandung dalam 

jahe merah diantaranya adalah gingerol, shogaol, dan zingeron. 

Kandungan minyak atsiri dalam jahe merah juga lebih besar jika 

dibandingkan dengan jahe gajah dan jahe kecil (Daryono dkk., 

2015). Gingerol dan shogaol dalam rimpang jahe merah merupakan 

salah dua dari senyawa aktif alami yang memiliki fungsi 

farmakologis sebagai media aktivasi energi. Selain itu, gingerol juga 

merupakan bahan antioksidan yang efektif bagi tubuh dalam 

menangkap radikal bebas. Shogaol dan gingerol merupakan 

senyawa yang memiliki efek analgesik, kardiotonik, dan 

antiinflamasi. Kandungan dalam jahe merah memiliki fungsi sebagai 

antikarsinogenik, non toksik, dan non mutagenik (Kusnadi dkk., 

2018). 

2.10 Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.) 

Temulawak adalah salah satu bahan antioksidan yang 

termasuk dalam anggota famili Zingiberaceae. Temulawak memiliki 

nama latin Curcuma xanthorhiza Roxb. Temu sendiri memiliki 

banyak jenis dalam satu famili Zingiberaceae, diataranya adalah 

temu hitam (Curcuma aeruginose), kunyit (Curcuma domestica), 

lengkuas (Lenguas gelaga), dan jahe (Zingiber officinale Rosc. 

Temulawak dapat diklasifikasikan dalam divisi Spermathophyta 

dengan subdivisi Angiospermae, dan kelas Monocotyledoneae. 

Temulawak masuk dalam bangsa Scitamineae dan marga Curcuma. 

Termasuk dalam spesies Curcuma xanthorhiza Roxb. 

Temulawak merupakan salah satu tanaman obat jenis 

rimpang (lihat Gambar 2.40) yang memiliki banyak kandungan juga 

senyawa kimia yang baik bagi tubuh manusia. Zat-zat yang 

terkandung dalam temulawak diantaranya seperti kurkuminoid (zat 

kuning), minyak atsiri, dan pati. Dalam temulawak juga terdapat 

kandungan seperti yang terlihat pada Tabel 2.4 diantaranya adalah 

protein, mineral, lemak, dan selulosa. Dalam temulawak juga 

terkandung kalsium dan magnesium. Tentunya zat-zat tersebut ada 
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dengan manfaat yang berbeda-beda bagi tubuh. Kandungan dari 

temulawak akan dijelaskan pada Tabel 2.4 (Afifah, 2003). Dalam 

temulawak ada kandungan pati dengan persentase 48% sampai 54%. 

Sedangkan kandungan lainnya adalah minyak atsiri yang merupakan 

cairan berwarna kuning atau kuning jingga yang memiliki bau tajam 

sebanyak 3% sampai 12%. Minyak atsiri yang terkandung dalam 

rimpang temulawak mengandung senyawa telandren, borneol, 

xanthorrhizol, kamfer, sineal, isofuranogermakren, trisklin, 

germakren, dan allo-armadendren (Khamidah dkk., 2017). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2. 40 Morfologi temulawak (Rukmana, 1995) 

Tabel 2. 4 Kandungan temulawak (Afifah, 2003) 

No. Komponen Besaran 

1 Abu 0,37% 

2 Protein 1,52% 

3 Lemak 1,35% 

4 Serat Kasar 0,80% 

5 Karbohidrat 79,96% 

6 Kurkumin 15,00 ppm 

7 Kalium 11,45 ppm 

8 Natrium 6,38 ppm 

9 Kalsium 19,07 ppm 

10 Magnesium 12,72 ppm 

11 Besi 6,68 ppm 

12 Mangan 0,82 ppm 

13 Cd 0,02 ppm 
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Nurcholis dan Bintang (2017) melakukan penelitian yang 

menyatakan kandungan kurkuminoid pada temulawak memengaruhi 

senyawa fenolik yang berada di dalamnya. Kelompok kurkuminoid 

yang terdapat dalam rimpang temulawak diantaranya adalah 

kurkumin, demetoksi kurkumin, dan bisdemetoksi kurkumin. 

Senyawa fenolik tersebut kemudian memengaruhi efektivitas 

temulawak sebagai antioksidan. Berdasarkan penelitian ini, 

diketahui besarnya efektivitas temulawak sebagai antioksidan dapat 

dilihat dari besarnya nilai IC50. Nilai IC50 pada temulawak sebesar 

167,03 µg/ml yang selarar dengan besarnya kandungan fenolik 

temulawak sebesar 139,16 mg TAE/g. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa besarnya kandungan fenolik dalam temulawak memengaruhi 

aktifitas antioksidannya.  

Menurut Rao (1995), temulawak mengandung kurkumin yang 

merupakan salah satu bahan aktif antioksidan yang aktivitasnya 

lebih baik dalam menangkap radikal bebas jika dibandingkan 

dengan vitamin E dan β-karoten. Dalam senyawa kurkumin disusun 

oleh gugus hidroksil fenolik dan gugus β-diketon. Keduanya 

memiliki mekanisme yang saling melengkapi dan memengaruhi 

dalam proses penangkapan radikal bebas. Gugus hidroksil fenolik 

memiliki peran dalam penangkapan radikal bebas pada proses 

antioksidatif. Sedangkan gugus β-diketon memiliki peran dalam 

penanganan radikal bebas pada proses mekanisme lanjutan dari 

mekanisme antioksidatif. 

2.11 Buah Mengkudu (Morinda citrifolia, Linn.) 

Buah mengkudu atau yang memiliki nama latin Morinda 

citrifolia, Linn merupakan salah satu dari anggota familia atau suku 

Rubiaceae. Merupakan tanaman asli Indonesia yang tersebar sampai 

ke wilayah Pasifik dan India. Morinda citrifolia memiliki beberapa 

nama lokal. Nama-nama tersebut bergantung pada wilayah tempat 

tumbuhnya. Di Indonesia, Morinda citrifolia banyak tumbuh di 

Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Masing-masing wilayah memiliki 

nama yang khas untuk menyebut tanaman ini. Dalam bahasa 

Indonesia, Morinda citrifolia dapat disebut sebagai mengkudu 

(Thomas, 1989). Buah mengkudu termasuk dalam 1260 tanaman 

obat yang ada di Indoneisa yang dikenal sejak 2000 tahun yang lalu 
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di wilayah Tiongkok, Asia Tenggara, India, dan Pasifik (Zega dkk., 

2016). 

 

Gambar 2. 41 Buah mengkudu (Zega dkk., 2016) 

Mengkudu memiliki bau yang menyengat dan termasuk 

dalam tanaman liar. Namun, mengkudu (Gambar 2.41) memiliki 

banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Beberapa 

masyarakat mengkonsumsi buah mengkudu sebagai salah satu obat 

hipertensi. Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam buah 

mengkudu diantaranya seperti morinda diol, morindone, morindin, 

damnacanthal, metil asetil, asam kapril, dan soranyidiol. Bahan-

bahan tersebut memiliki khasiat yang beragam dan tentunya aman 

jika dikonsumsi (Thomas, 1989).  

Selain bahan-bahan di atas, Mangan (2009) menyatakan 

bahwa masih banyak senyawa-senyawa lain yang terkandung dalam 

buah mengkudu. Seperti senyawa flavonoid dan alkoloid juga 

terkandung dalam tanaman ini. Senyawa-senyawa lain yang 

terkandung dalam buah mengkudu diantaranya adalah minyak atsiri, 

saponin, polifenol, antrakinon, damnacanthal, proxeronine, dan 

methoxy-2formyl-3-hydroxyanthraquinone. Bahan-bahan tersebut 

merupakan bahan-bahan yang terkandung dalam buah mengkudu. 

Selain buahnya, daun mengkudu juga memiliki manfaat karena 

kandungan bahan-bahan kimia di dalamnya. Bahan-bahan tersebut 

diantaranya adalah protein, zat kapur, zat besi, asam askorbat, 
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calcium, l-arginin, niasin, thiamin, β-karoten, asperulosida, dan 

asam amino. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Triyasmono 

(2016) untuk mengetahui besarnya antioksidan yang dimiliki oleh 

buah mengkudu digunakan metode DPPH. Metode DPPH 

merupakan metode kalorimetri yang paling efektif untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan suatu bahan dengan cepat. Metode 

DPPH dilakukan dengan mencampur larutan DPPH dengan bahan 

yang ingin diuji aktivitas antioksidannya. Hasil campuran akan 

menghasilkan reduksi warna dari violet menjadi kuning. Pada 

penelitian ini, diketahui bahwa aktivitas antioksidan yang dimiliki 

oleh buah mengkudu termasuk dalam aktivitas antioksidan kuat 

sampai sedang. Buah mengkudu memiliki nilai IC50 yang relatif 

kecil yaitu sekitar 104,73±4,56 μg/mL dengan asumsi IC50 adalah 

konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan penurunan 

aktivitas DPPH. Aktivitas antioksidan dari buah mengkudu yang 

tergolong sebagai antioksidan kuat dipengaruhi oleh tingginya 

kandungan flavonoid. 

Buah mengkudu memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan 

metabolisme serta komponen dalam tubuh. Salah satunya dalam 

proses penurunan kadar glukosa dalam darah. Dalam proses 

tersebut, mengkudu memanfaatkan prekursor alami xeronin 

bernama proxeronin. Proxeronin ini kemudian diubah menjadi 

xeronin alkoloid dalam tubuh. Xeronin memiliki peranan dalam 

memperbaiki sel-sel beta-pankreas yang rusak dan produksi insulin 

kembali berjalan normal (Zega dkk., 2016). 

2.12 Mencit (Mus musculus) 

Mencit (lihat gambar 2.42) merupakan salah satu hewan yang 

banyak digunakan sebagai bahan uji dalam penelitian. Anatominya 

yang mirip dengan manusia menjadi salah satu alasan kenapa mencit 

efektif sebagai hewan uji. Mencit termasuk dalam ordo Rodentia 

dan tergolong dalam famili Muridae. Mencit merupakan salah satu 

hewan dengan genus Mus dan merupakan anggota spesies Mus 

musculus. Mencit merupakan hewan omnivora yang mengkonsumi 

segala jenis makanan. Mencit dewasa, dalam satu hari 
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membutuhkan sekitar 0,29 gr makanan untuk bertahan hidup. 

Spesies hewan ini biasanya akan mengkonsumsi makanan setiap 

jam. Kelebihan mencit jika dibandingkan dengan hewan satu 

familinya yaitu tikus, adalah dapat memanfaatkan kadar air yang 

terkandung dalam pakannya. Sehingga, spesies Mus musculus tidak 

membutuhkan minuman sebanyak tikus. Masa perkembaikan mencit 

dalam waktu 6-8 minggu dan akan beranak 5-8 kali dalam satu 

tahun (Tabbu, 2000). 

 
Gambar 2. 42 Mencit (Mus musculus) (Tetebano, 2011) 

Mencit digunakan sebagai hewan uji coba berdasarkan 

prinsip-prinsip reduce, replace, dan refine. Ketiga prinsip tersebut, 

perlu diperhatikan dalam menentukan hewan uji coba dalam 

penelitian apapun. Mencit digunakan sebagai hewan uji coba karena 

memiliki kesamaan gen dan fisiologi yang sama dengan manusia. 

Mencit yang digunakan adalah mencit jantan. Hal ini didasarkan 

pada karakteristik mencit jantan yang tidak memiliki siklus 

hormonal yang tidak akan memengaruhi hasil penelitian. Mencit 

yang digunakan adalah mencit usia 2-3 bulan. Pada usia ini, tingkat 

hormonal mencit sedang dalam kondisi sempurna dan matang 

sehingga siap untuk diuji coba (Nugroho dan Dwi, 2018). 
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi 

Universitas Muhammadiyah Malang, Laboratorium Fisika Lanjutan 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya, Laboratorium 

Measurement Circuit and System dan di Laboratorium Terpadu 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilakukan dalam 

rentang waktu bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan diantaranya adalah satu set perangkat 

ESR Leybold-Heracus yang terdiri dari ESR unit, pengendali ESR, 

multimeter, osiloskop, solenoid (kumparan RF), kumparan 

Helmholtz, kabel penghubung, dan stabilizer. Selain itu, digunakan 

seperangkat alat pengujian Bioimpedance Analyzer dengan software 

pengendali, plat sejajar, mikropipet, gelas ukur, neraca digital, 

chamber atau wadah kecil dengan ukuran 40 x 30 cm, sonde, botol 

kaca, aluminium foil, seperangkat alat bedah, alat preparasi, papan 

bedah, sarung tangan lateks, masker, ultrasonic cleaner, alat 

semprot otomatis, pipet tetes, mikroskop Binokuler Olympus CX 31, 

slide glass, kamera, dan laptop. Sedangkan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya adalah hewan uji coba yaitu mencit 

jantan (Mus musculus) sejumlah 60 ekor dengan usia 2-3 bulan, tisu, 

aquades, alkohol, pewarna Giemsa, methanol, ekstrak jahe merah, 

temulawak, dan buah mengkudu, obat nyamuk one push aerosol tipe 

X dengan kandungan transfluthrin 25%, dan kertas label. 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

bahan aktif transfluthrin yang terkandung dalam obat nyamuk 

semprot terhadap kerusakan jaringan darah mencit serta bagaimana 

efek antioksidan dari ekstrak jahe merah, temulawak, dan buah 

mengkudu dalam siklus harian menggunakan variabel bebas yaitu 
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lama perlakuan dalam satuan harian (variasi hari paparan 

transfluthrin dan pemberian antioksidan). Sedangkan untuk variabel 

kontrol yang digunakan diantaranya jumlah semprotan, waktu 

pemaparan (lama paparan per hari), dan dosis antioksidan. Variabel 

terikat dari penelitian ini adalah jumlah kerusakan jaringan darah 

mencit serta nilai impedansi jaringan darah mencit yang terpapar 

one push aerosol. Variabel lain yang memengaruhi adalah variabel 

dari luar yang meliputi variabel terkendali dan variabel tidak 

terkendali. Variabel terkendali diantaranya adalah galur Swiss 

Webster, jenis kelamin, usia, berat badan, makanan, dan minuman. 

Sedangkan variabel tidak terkendali diantaranya adalah stres 

(psikologi hewan uji coba) dan genetik hewan uji coba. 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Persiapan hewan uji 

Mencit yang digunakan sebagai hewan uji diberikan 

perlakukan sebagai berikut. Sebelum dilakukan penelitian atau 

pembedahan, maka mencit perlu beradaptasi terlebih dahulu dengan 

lingkungan chamber. Perlakuan yang diberikan terbagi menjadi 4 

kelompok dengan jumlah mencit keseluruhan sebanyak 60 mencit. 

Kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok kontrol tanpa 

perlakuan (K-), kelompok kontrol dengan ditambah antioksidan 

ekstrak jahe merah; temulawak; dan buah mengkudu (K+), 

kelompok perlakuan yang dibedakan berdasarkan variasi banyaknya 

hari perlakuan paparan transfluthrin dari obat nyamuk one push 

aerosol dan antioksidan jahe merah; temulawak; dan buah 

mengkudu (PA), serta kelompok perlakuan yang dibedakan 

berdasarkan variasi banyaknya hari perlakuan paparan transfluthrin 

25% dari obat nyamuk one push aerosol tipe X (P). Kelompok 

kontrol merupakan kelompok mencit yang tidak diberikan perlakuan 

sama sekali. Sedangkan kelompok kontrol dengan ditambah 

antioksidan merupakan satu kelompok hewan uji coba mencit 

dengan diberikan antioksidan ekstrak jahe merah, temulawak, dan 

buah mengkudu. Jumlah untuk masing-masing kelompok adalah 5 

ekor mencit jantan untuk kelompok kontrol, 5 ekor mencit untuk 

kelompok kontrol ditambah antioksidan, 25 ekor mencit untuk 
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kelompok perlakuan radikal bebas obat nyamuk one push aerosol 

dengan bahan aktif transfluthrin 25%, dan 25 ekor mencit jantan 

untuk kelompok perlakuan radikal bebas obat nyamuk one push 

aerosol dengan bahan aktif transfluthrin 25% ditambah antioksidan. 

Dalam kelompok kontrol ditambah antioksidan, mencit tidak 

diberikan perlakuan radikal bebas dari obat nyamuk one push 

aerosol dengan bahan aktif transfluthrin konsentrasi 25%. 

Kelompok perlakuan yang dibedakan berdasarkan variasi banyaknya 

hari perlakuan paparan transfluthrin 25% dari obat nyamuk one 

push aerosol tipe X dan antioksidan ekstrak jahe merah, temulawak, 

dan buah mengkudu terdiri atas PA1, PA2, PA3, PA4, dan PA5. 

Masing-masing kelompok PA memiliki variasi hari yang berbeda. 

Kelompok PA1 merupakan kelompok perlakukan terhadap mencit 

dengan diberikan paparan transfluhtrin 25% dari obat nyamuk one 

push aerosol tipe X dan antioksidan ekstrak jahe merah, temulawak, 

dan buah mengkudu selama 8 hari dan dilakukan pembedahan di 

hari ke-9. Kelompok PA2 merupakan kelompok perlakukan 

terhadap mencit dengan diberikan paparan transfluhtrin 25% obat 

nyamuk one push aerosol tipe X dan antioksidan ekstrak jahe 

merah, temulawak, dan buah mengkudu selama 13 hari dan 

dilakukan pembedahan di hari ke-14. Perlakuan pada kelompok PA 

dibedakan pada variasi hari untuk paparan transfluthrin 25% obat 

nyamuk one push aerosol tipe X dan pemberian antioksidan 

diberikan variasi setiap penambahan 5 hari untuk setiap PA mulai 

dari PA2 sampai dengan PA5. Untuk PA5, pembedahan dilakukan 

di hari ke-29. Alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Masing-masing obat nyamuk semprot one push aerosol 

diberikan sebanyak 1 kali semprot dan diberikan perlakuan sama 

untuk 5 kelompok kontrol PA (lihat Tabel 3.1). Sedangkan 

kelompok kontrol perlakuan terhadap hewan uji coba dengan 

perlakuan paparan transfluthrin 25% obat nyamuk one push aerosol 

tipe X terbagi menjadi 5 kelompok perlakuan diantaranya P1, P2, 

P3, P4, P5. 
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Gambar 3. 1 Alur penelitian 

Untuk P1 diberikan perlakuan paparan transfluthrin 25% obat 

nyamuk one push aerosol tipe X selama 8 hari perlakuan dan 
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dilakukan pembedahan di hari ke-9. Kelompok P2 merupakan 

kelompok kontrol yang diberikan perlakuan paparan transfluthrin 

25% obat nyamuk one push aerosol tipe X selama 13 hari perlakuan 

dan dilakukan pembedahan di hari ke-14. Kelompok kontrol P 

seterusnya sampai pada kelompok kontrol P5 diberikan perlakuan 

dengan penambahan variasi 5 hari untuk setiap kelompok kontrol. 

Hingga pada kelompok kontrol P5 diberikan perlakuan paparan 

transfluthrin 25% obat nyamuk one push aerosol tipe X selama 28 

hari dan dilakukan pembedahan di hari ke-29. Setiap kelompok 

perlakuan terdiri dari 5 ekor mencit. Kelompok perlakuan disajikan 

dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Kelompok perlakuan hewan uji 

Kelompok Nama Perlakuan 

Kontrol negatif K- 

Tanpa paparan obat nyamuk one 

push aerosol dan tanpa pemberian 

antioksidan 

Kontrol positif K+ 

Pemberian antioksidan dan tanpa 

pemberian paparan obat nyamuk one 

push aerosol 

Kelompok 

paparan obat 

nyamuk one push 

aerosol terdiri 

dari 5 kelompok 

perlakuan kecil 

P1 

Pemberian paparan obat nyamuk one 

push aerosol dengan kandungan 

bahan aktif 25% sebanyak 3 semprot 

selama 8 hari 

P2 

Pemberian paparan obat nyamuk one 

push aerosol sebanyak 3 semprot 

selama 13 hari 

P3 

Pemberian paparan obat nyamuk one 

push aerosol sebanyak 3 semprot 

selama 18 hari 

P4 

Pemberian paparan obat nyamuk one 

push aerosol sebanyak 3 semprot 

selama 23 hari 

(bersambung) 

 

Tabel 3. 1 Kelompok perlakuan hewan uji (lanjutan) 
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Kelompok Nama Perlakuan 

Kelompok 

paparan obat 

nyamuk one 

push aerosol 

terdiri dari 5 

kelompok 

perlakuan kecil 

P5 

Pemberian paparan obat nyamuk 

semprot one push aerosol dengan 

kandungan bahan aktif 25% sebanyak 

3 kali selama 28 hari 

Kelompok 

paparan obat 

nyamuk one 

push aerosol 

dan pemberian 

antioksidan 

terdiri dari 5 

kelompok 

perlakuan kecil 

PA1 

Pemberian paparan obat nyamuk 

semprot one push aerosol dengan 

kandungan bahan aktif 25% sebanyak 

3 semprot dan pemberian antioksidan 

selama 8 hari 

PA2 

Pemberian paparan one push aerosol 

dengan sebanyak 3 semprot dan 

pemberian antioksidan dalam 13 hari 

PA3 

Pemberian paparan one push aerosol 

dengan sebanyak 3 semprot dan 

pemberian antioksidan dalam 18 hari 

PA4 

Pemberian paparan one push aerosol 

dengan sebanyak 3 semprot dan 

pemberian antioksidan dalam 23 hari 

PA5 

Pemberian paparan one push aerosol 

dengan sebanyak 3 semprot dan 

pemberian antioksidan dalam 28 hari 

 

3.4.2 Penentuan dosis antioksidan 

Hewan uji mencit jantan diberikan antioksidan dengan nilai 

tertentu. Besarnya dosis antioksidan yang diberikan kepada hewan 

uji mencit merupakan hasil konversi dari dosis yang seharusnya 

diterima oleh manusia berdasarkan Persamaan 3.1 sebagai berikut: 

manusia dosismencit Dosis  0026,0    (3.1)
 

Dosis antioksidan yang diberikan kepada hewan uji coba mencit 

tidak diberikan variasi. Antioksidan ekstrak jahe merah, temulawak, 
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dan buah mengkudu diberikan dosis dengan takaran sesuai 

perhitungan tanpa diberikan variasi dosis terhadap hewan uji coba 

mencit. Perhitungan konversi dosis antioksidan manusia ke mencit 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Penentuan dosis antioksidan 

Antioksidan 
Dosis antioksidan yang diberikan pada 

mencit (mg/hari) 

Jahe merah 3,12 

Temulawak 5,72 

Buah mengkudu 7,8 

Total 16,64 

 

3.4.3 Persiapan sampel hewan uji coba 

Persiapan hewan uji coba mencit dimulai dengan proses 

aklimitasi mencit selama 7 hari pada kondisi laboratorium sebelum 

diberikan perlakuan. Hal tersebut dilakukan agar mencit terbiasa 

dengan lingkungan laboratorium sebelum diberikan perlakuan. 

Selama diberikan proses aklimitasi, mencit diberikan makanan 

berupa pellet dan air minum PDAM. Selama proses aklimitasi, 

mencit dibagi menjadi 4 kelompok besar. Kelompok pertama 

merupakan kelompok mencit K- yang merupakan kelompok kontrol. 

Kelompok kedua dengan label K+ merupakan kelompok mencit 

kontrol yang ditambahkan antioksidan. Sedangkan kelompok besar 

ketiga terdiri dari 5 kelompok perlakuan kontrol radikal bebas (P1, 

P2, P3, P4, dan P5). Kelompok ke-4 adalah 5 kelompok kontrol 

antioksidan dan radikal bebas dari bahan aktif transfluthrin 25% 

dari obat nyamuk semprot tipe X (PA1, PA2, PA3, PA4, dan PA5). 

Kelompok kontrol K- tidak diberi perlakuan. Sedangkan 

kelompok kontrol K+ merupakan kelompok mencit kontrol yang 

ditambahkan antioksidan diberikan perlakuan pemberian 

antioksidan. Antioksidan yang diberikan untuk setiap mencit dalam 

kelompok kontrol ditambah antioksidan adalah sama. Sedangkan 

kelompok kontrol P diberikan perlakuan semprot obat nyamuk one 
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push aerosol tipe X dengan variasi hari diantaranya setelah 8 hari 

pertama perlakuan, kemudian 13 hari perlakuan, 18 hari perlakuan, 

23 hari perlakuan, sampai setelah 28 hari perlakuan pada masing-

masing mencit. Kelompok kontrol perlakuan diberikan perlakuan 3 

kali semprot obat nyamuk tipe X yang mengandung bahan aktif 

transfluthrin 25% selama 20 menit dalam sebuah chamber tertutup. 

Waktu 20 menit diberikan sebagai asumsi waktu minimal manusia 

berada dalam suatu ruangan tertutup. 

Kelompok kontrol P1 merupakan kelompok kontrol yang 

diberikan perlakuan selama 8 hari perlakuan obat nyamuk one push 

aerosol. Setelah 8 hari perlakuan, mencit dibedah dan sampel darah 

diambil. Kemudian dibuat apusan darah dan diamati menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan dilakukan uji ESR untuk 

mengetahui kandungan radikal bebas. Kelompok kontrol P2 

merupakan kelompok kontrol yang diberikan perlakuan selama 13 

hari. Setelah 13 hari diberikan perlakuan semprot obat nyamuk, 

sampel darah diambil dari mencit, kemudian dibuat apusan dan 

diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 

dilakukan uji ESR untuk mengetahui banyaknya radikal bebas yang 

terkandung dalam sel darah mencit serta dilakukan pengujian nilai 

impedansi jaringan darah mencit. Pengujian nilai impedansi 

dilakukan untuk mengetahui korelasi kerusakan jaringan darah 

mencit akibat paparan obat nyamuk. Kelompok kontrol P3 dan 

seterusnya sampai pada kelompok kontrol P5 diberikan perlakuan 

dengan penambahan variasi 5 hari untuk setiap kelompok kontrol. 

Setiap sampel dilakukan uji mikroskopis dengan menggunakan 

mikroskop perbesaran 100 kali dan dilakukan uji ESR agar 

diketahui kandungan radikal bebas dalam sel darah. Selain itu 

dilakukan pengujian nilai impedansi untuk setiap jaringan darah 

hasil perlakuan. 

Kelompok kontrol PA diberikan perlakuan semprot obat 

nyamuk tipe X dan antioksidan jahe merah, temulawak, dan buah 

mengkudu dengan variasi hari diantaranya setelah 8 hari pertama 

perlakuan, 13 hari perlakuan, 18 hari perlakuan, 23 hari perlakuan, 

dan 28 hari perlakuan pada masing-masing mencit. Kelompok 

kontrol perlakuan diberikan perlakuan 3 kali semprot obat nyamuk 
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one push aerosol tipe X yang mengandung bahan aktif transfluthrin 

25% selama 20 menit dalam chamber tertutup kemudian diberikan 

antioksidan ekstrak tanaman jahe merah, temulawak, dan buah 

mengkudu dalam dosis sesuai perhitungan dan diberikan dalam 

dosis yang sama atau tanpa variasi dosis. 

Kelompok kontrol PA1 merupakan kelompok kontrol yang 

diberikan perlakuan selama 8 hari perlakuan obat nyamuk semprot 

dan pemberian antioksidan. Setelah 8 hari diberikan perlakuan 

semprot obat nyamuk dan antioksidan, sampel darah diambil dari 

mencit, kemudian dibuat apusan dan diamati menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan dilakukan uji ESR untuk 

mengetahui kandungan radikal bebasnya. Jaringan darah hasil 

pembedahan mencit yang diberikan perlakuan kemudian diberikan 

uji lain yaitu pengujian nilai impedansi jaringan untuk mengetahui 

korelasinya dengan kerusakan jaringan darah akibat paparan obat 

nyamuk semprot. Sedangkan kelompok kontrol PA2 merupakan 

kelompok kontrol yang diberikan perlakuan selama 13 hari. Setelah 

13 hari diberikan perlakuan semprot obat nyamuk dan antioksidan, 

sampel darah diambil dari mencit, kemudian dibuat apusan dan 

diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 

dilakukan uji ESR dan uji nilai impedansi agar dapat diketahui 

kandungan radikal dalam sel darah mencit yang setelah diberikan 

penambahan perlakuan berupa antioksidan serta korelasinya dengan 

kerusakan jaringan darah mencit akibat paparan obat nyamuk 

semprot. Kelompok kontrol PA seterusnya sampai pada kelompok 

kontrol PA5 diberikan perlakuan dengan penambahan variasi 5 hari 

untuk setiap kelompok kontrol. 

Setiap sampel pada kelompok perlakuan PA dilakukan uji 

mikroskopis dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

100 kali dan diberikan uji ESR untuk mengetahui radikal bebas yang 

terkandung. Serta dilakukan uji nilai impedansi untuk mengetahui 

korelasi kerusakan jaringan darah dengan paparan obat nyamuk 

semprot serta pengaruh pemberian antioksidan jahe merah, 

temulawak, dan buah mengkudu. Untuk sampel kontrol diberikan 

perlakuan sampai hari ke-28 dan dilakuan pembedahan di hari ke-
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29. Pengujian mikroskopis, uji ESR, dan uji nilai impedansi 

dilakukan satu kali untuk masing-masing uji. Untuk sampel kontrol 

ditambah antioksidan K+ diberikan perlakuan pemberian 

antioksidan jahe merah, temulawak, dan buah mengkudu dengan 

dosis sesuai perhitungan dan diberikan 3 kali sehari sampai pada 

hari ke-28 dan dilakukan pembedahan di hari ke-29. Pengujian 

sampel dengan uji mikroskopis, uji ESR, dan uji nilai impedansi 

dilakukan terhadap sampel setelah diberikan perlakuan selama 28 

hari untuk kemudian dapat diketahui pengaruh pemberian 

antioksidan terhadap mencit tanpa perlakuan pemberian radikal 

bebas 3 kali semprot obat nyamuk dengan bahan aktif transfluthrin 

25%. 

3.4.4 Perlakuan pengambilan darah 

Pengambilan sampel darah hewan uji mencit dilakukan 

dengan pengambilan darah langsung dari jantung dan dilakukan 

dalam beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama dilakukan 

adalah, mencit yang akan diambil sampel darahnya dikeluarkan dari 

dalam kandang dengan cara bagian ekor mencit dipegang pada 

bagian sepertiga proksimal. Kemudian mencit diletakkan pada suatu 

tempat yang permukaannya kasar. Kemudian bagian tengkuk mencit 

dipegang diantara ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu, mencit harus 

dibunuh terlebih dahulu dengan cara dislokasi leher atau pemutusan 

susunan tulang belakang atau saraf pada leher. Setelah mencit mati, 

kemudian dilakukan pembedahan dengan menggunakan alat bedah. 

Kemudian darah diambil dengan menggunakan jarum dari bagian 

organ jantung. Darah ditampung sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

3.4.5 Pembuatan apusan darah 

Setelah diberikan perlakukan selama 8 hari dan diambil 

sampel sel darah di hari ke-9, langkah selanjutnya adalah dilakukan 

pembuatan apusan darah mencit dengan prosedur sebagai berikut 

pada Gambar 3.2 dibawah ini: 
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Gambar 3. 2 Alur pembuatan apusan sel darah untuk 

pengamatan mikroskopis 

3.5 Prosedur pengamatan mikroskopis 

Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan mengamati 

apusan darah yang telah dibuat dengan menggunakan mikroskop 

Binokuler Olympus CX 31. Apusan darah dibuat dengan pewarnaan 

Giemsa dengan konsentrasi tertentu hingga hasil pengamatan 

jaringan darah berdasarkan morfologi sel darah merah dapat terlihat 

jelas. Apusan darah yang telah dilakukan pewarnaan dan 

dikeringkan kemudian diamati di bawah mikroskop binokuler 

dengan perbesaran 100x. Pengamatan dengan mikroskop apusan 

darah mencit dibagi menjadi 5 lapang pandang untuk setiap 

preparat. Preparat yang dilakukan pengujian mikroskopis sejumlah 
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60 sampel apusan darah. Luas pandang yang diamati meliputi 

bagian atas, bawah, samping kanan, kiri, dan bagian tengah. Hasil 

pengamatan mikroskopis dari sampel sel darah mencit diamati sel 

yang rusak dan sel yang normal. Kerusakan jaringan darah 

berdasarkan morfologi sel darah merah pada mencit dilihat dari 

bentuk sel darah merah yang mengalami kelainan. 

3.6 Perhitungan Kerusakan Darah 

3.6.1 Persiapan dan kalibrasi alat ESR 

Untuk mengetahui banyaknya radikal bebas yang terkandung 

pada sampel darah hewan uji coba mencit setelah diberikan 

perlakuan dapat digunakan metode ESR. Sebelum dilakukan 

pendeteksian, maka diperlukan adanya persiapan alat. Yang pertama 

dilakukan adalah memastikan peralatan dalam satu set perangkat 

ESR sudah tersambung atau dirangkai dengan benar. Jika sudah 

dipastikan, maka dilakukan kalibrasi alat terlebih dahulu sebelum 

peralatan digunakan dalam deteksi radikal bebas.  

3.6.2 Pendeteksian radikal bebas dengan ESR 

Tabung sampel apusan darah untuk sampel kontrol K-, 

sampel kontrol ditambah antioksidan K+, sampel uji P dan sampel 

uji PA masing-masing dipasang pada kumparan solenoid dan 

dimasukkan pada ESR unit yang terletak di antara dua buah 

kumparan Helmholtz. Kumparan solenoid kemudian akan 

menghasilkan gelombang radio frekuensi (RF) yang kemudian 

energi dari RF akan diserap oleh sampel yang mengandung radikal 

bebas sedangkan dua buah kumparan Helmholtz menghasilkan 

medan magnet. Arus dan frekuensi kemudian diatur sehingga 

menghasilkan resonansi antara dua gelombang dan terbentuk kurva 

resonansi cekung berbentuk menyerupai V. Setelah terbentuk kurva 

resonansi, nilai arus dan frekuensi dicatat dan dihitung nilai faktor g 

sehingga dapat di deteksi jenis-jenis radikal bebas yang terdapat 

pada masing-masing sampel. Sampel yang tidak mengandung 

radikal bebas akan memiliki bentuk kurva resonansi yang datar dan 

simetris. Selanjutnya, besarnya nilai arus dan frekuensi dicatat dan 
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dihitung besarnya nilai g sehingga dapat jenis-jenis radikal bebas 

yang terkandung dalam sampel dapat dihitung nilai faktor g. 

3.6.3 Pengukuran kuadrat kedalaman kurva Lissajous 

Pengkuran kuadrat kedalaman kurva Lissajous atau kurva 

resonansi hasil pengamatan dilakukan agar kadungan radikal bebas 

dalam sampel apusan darah setelah diberikan perlakuan 3 kali 

semprot obat nyamuk dengan kandungan bahan aktif transfluthrin 

25% dan sampel yang ditambah dengan antioksidan dapat diketahui. 

Pengukuran kedalaman kurva resonansi dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Word dan garis bantu line yang 

terdapat dalam kelompok Shapes. Garis bantu ditarik secara 

horizontal pada sayap kurva bagian atas agar simetris, kemudian 

garis line ditarik secara vertikal tegak lurus dengan garis bantu 

horizontal dan ditarik sepanjang kedalaman cekungan kurva. 

Besarnya panjang garis bantu pada cekungan kurva menunjukkan 

nilai kedalaman kurva. Besarnya nilai kedalaman kurva kemudian 

dikuadratkan agar diperoleh nilai kuadrat kedalaman kurva 

resonansi atau kurva Lissajous. Jika nilai kuadrat kedalaman kurva 

resonansi diketahui, maka banyaknya kandungan radikal bebas pada 

sampel apusan darah mencit yang diberikan perlakuan 3 kali 

semprot obat nyamuk dengan kandungan bahan aktif transfluthrin 

25% dan sampel yang diberikan perlakuan 3 kali semprot obat 

nyamuk ditambah dengan antioksidan. 

3.7 Prosedur Pengamatan Radikal Bebas 

Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan mengamati 

apusan darah yang telah dibuat dengan menggunakan mikroskop 

Binokuler Olympus CX 31. Apusan darah dibuat dengan pewarnaan 

giemsa dengan konsentrasi tertentu hingga hasil pengamatan 

jaringan darah berdasarkan morfologi sel darah merah dapat terlihat 

jelas. Apusan darah yang telah dilakukan pewarnaan dan 

dikeringkan kemudian diamati di bawah mikroskop binokuler 

dengan perbesaran 100x. Pengamatan dengan mikroskop apusan 

darah mencit dibagi menjadi 5 lapang pandang untuk setiap 

preparat. Preparat yang dilakukan pengujian mikroskopis sejumlah 
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60 sampel apusan darah. Luas pandang yang diamati meliputi 

bagian atas, bawah, samping kanan, kiri, dan center. Hasil 

pengamatan mikroskopis dari sampel sel darah mencit diamati sel 

yang rusak dan sel yang normal. Kerusakan jaringan darah 

didasarkan pada morfologi sel darah merah yang mengalami 

kelainan. 

3.8 Prosedur Pengamatan Impedansi Listrik 

Pada penelitian ini disiapkan preparat dari jaringan darah 

mencit dari pengelompokkan mencit meliputi K+, K-, kelompok 

perlakuan tanpa antioksidan P1, P2, P3, P4, P5, dan kelompok 

perlakuan ditambah antioksidan PA1, PA2, PA3, PA4, dan PA5. 

Masing-masing preparat yang disiapkan kemudian dilakukan 

pengujian nilai impedansi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Diagram alir pengamatan impedansi listrik 

Pengujian impedansi dilakukan dengan meneteskan sampel 

darah mencit di atas probe yang terdapat pada papan PCB yang 

terhubung dengan Bioimpedance Analyzer. Pengujian nilai 

impedansi dilakukan untuk melihat perbandingan nilai impedansi 

dari sampel jaringan darah dari masing-masing kelompok perlakuan. 

Mulai 

Sampel jaringan darah diambil dengan mikropipet 

Sampel jaringan darah diteteskan diatas probe pada papan PCB 

Pengaturan nilai frekuensi 

Nilai tegangan output terukur dengan alat Bioimpedance 

Analyzer 

Hasil pengamatan ditampikkan pada layar 
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Besarnya nilai impedansi dari jaringan darah tanpa perlakuan dan 

dengan perlakuan akan memperjelas korelasi antara kerusakan 

jaringan dengan besarnya paparan obat nyamuk yang diberikan. 

Diagram alir dalam pengujian impedansi ditunjukkan pada Gambar 

3.3. 

3.9 Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan korelasi antara pemberian antioksidan ekstrak jahe 

merah, temulawak, dan buah mengkudu dengan obat nyamuk yang 

mengandung transfluthrin 25% terhadap eritrosit mencit dalam 

variasi harian dihitung sejak 8 hari pemberian. Selain itu data yang 

didapatkan adalah persentase kerusakan jaringan darah mencit yang 

diberikan paparan obat nyamuk semprot dengan kandungan bahan 

aktif transfluthrin 25% jika dilihat dalam selang waktu harian 

dengan variasi setelah 8 hari pemakaian dengan penambahan 5 hari 

pemakaian setelahnya sampai didapatkan 5 kelompok perlakuan 

hewan uji mencit. Data yang didapatkan meliputi hasil pengujian 

radikal bebas dengan menggunakan ESR, pengujian mikroskopis 

dengan mikroskop optik, dan hasil pengujian nilai impedansi listrik 

dari jaringan darah mencit untuk diketahui korelasinya dengan 

kerusakan jaringan darah mencit yang terpapar obat nyamuk one 

push aerosol. 

3.9.1 Pengamatan mikroskopis 

Analisis data dilakukan dengan melihat bentuk dari trend 

grafik antara banyaknya antioksidan ekstrak jahe merah, temulawak, 

dan buah mengkudu yang diberikan dengan banyaknya kerusakan 

jaringan darah mencit dengan variasi lama perlakuan. Hasil 

pengamatan untuk data mencit yang diberikan perlakuan paparan 

obat nyamuk semprot tanpa diberikan antioksidan. Data hasil 

pengamatan kondisi jaringan darah mencit yang tidak diberikan 

perlakuan atau mencit dalam kelompok kontrol dengan data hasil 

pengamatan kondisi jaringan darah mencit yang diberikan tambahan 

antioksidan. 
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3.9.2 Uji radikal bebas menggunakan ESR 

Data yang diperoleh dalam penelitian uji radikal bebas 

menggunakan ESR adalah berupa nilai arus (I) dan frekuensi (f). 

Arus listrik akan menimbulkan medan magnet pada kumparan 

Helmholtz sehingga terjadi efek Zeeman pada kulit atom masing-

masing sampel apusan darah dari kelompok hewan uji coba. 

Besarnya nilai medan magnet dihitung dengan Persamaan 3.2 

𝐵 = 𝜇0 (
4

5
)

3

2 𝑛

𝑟
𝐼     (3.2) 

dimana, 

μ0 = permeabilitas ruang hampa (1.2566 x 10
-6 

Vs/Am) 

n = jumlah lilitan kumparan (n = 200 lilitan) 

r = jarak antar kumparan (r = 6.8 cm) 

I = arus yang mengalir pada kumparan Helmholtz (Ampere) 

Nilai medan magnet yang didapatkan, kemudian digunakan 

untuk menghitung nilai faktor g menggunakan Persamaan 3.3 

 𝑔 =
ℎ𝑓

𝜇𝐵𝐵
     

 (3.3) 

dimana, 

h = konstanta Planck (6.626 x 10
-34

 Js) 

f = frekuensi resonansi (Hz) 

μB = magneton Bohr (9.273 x 10
-24

 J/T) 

B = medan magnet (T) 

Setiap atom, senyawa, atau molekul yang bersifat radikal 

bebas memiliki nilai faktor g yang berbeda-beda. Nilai faktor g yang 

diperoleh dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai 

faktor Lande menurut literatur sehingga dapat diidentifikasi jenis 

radikal bebas yang terdapat pada masing-masing sampel uji. 

Gelombang sinusoidal yang dihasilkan dari resonansi 

elektron pada sampel dan gelombang RF ketika dipadukan akan 

menghasilkan kurva Lissajous yang merupakan pemetaan dua buah 
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gelombang sinusoidal. Nilai kuadrat kedalaman kurva (amplitudo) 

yang diperoleh sebanding dengan intensitas radikal bebas yang 

terkandung dalam sampel. Semakin besar kedalaman cekungan 

kurva Lissajous maka semakin besar nilai intensitas radikal bebas 

yang terdapat di dalam sampel uji. 

3.9.3 Pengujian nilai impedansi 

Pengujian nilai impedansi dari jaringan darah yang terpapar 

one push aerosol dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 

tegangan yang terukur dengan nilai arus yang diberikan pada 

rangkaian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Secara 

matematik, besarnya impedansi kemudian dirumuskan dalam 

Persamaan 3.4. 

 |𝑍| =
𝑉

𝐼
      3.4 

Persamaan 3.4 memberikan hubungan antara impedansi (Z), 

amplitudo gelombang dari tegangan yang terukur (V), dan besarnya 

arus yang diberikan pada rangkaian (I). Nilai tegangan keluaran 

yang ditunjukkan oleh software yang kemudian diolah oleh arduino 

pada software dan menampilkan nilai R dan Xc. Pengambilan data 

dilakukan dengan mencatat nilai tegangan keluaran (Vout) yang 

ditunjukkan pada layar software. Berdasarkan data yang diperoleh, 

kemudian dibuat grafik korelasi antara jumlah hari perlakuan 

dengan besarnya nilai impedansi listrik pada masing-masing sampel. 

Sumbu X ditampilkan dengan variabel bebas yang merupakan 

jumlah hari perlakuan. Sedangkan sumbu Y ditampilkan dengan 

variabel terikat yang merupakan nilai dari impedansi listrik 

jaringandarah mencit. 
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BAB IV 

JADWAL PENELITIAN 

No. Rencana Kegiatan 

Bulan 

November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap persiapan 

penelitian 

                

a. Observasi dan 

identifikasi 

masalah 

                

b. Penyusunan 

dan pengajuan 

judul 

                

c. Pengajuan 

proposal 

                

d. Perijinan 

penelitian 

                

2 Tahap 

pelaksanaan 

                

 a. Aklimatisasi 

mencit 

                

 b. Pemberian 

perlakuan 

                

 c. Uji 

mikroskopis 

                

 d. Uji ESR                 

 e. Uji impedasi                 

 f. Analisis hasil 

uji 

                

3. Tahap penyusunan 

laporan 
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LAMPIRAN 

Tabel L.1 Perhitungan konversi dosis antioksidan 

Antioksidan Kapsul/hari mg/kapsul mg/hari mg 

Jahe Merah 2 300 600 1,56 

Temulawak 4 550 2200 5,72 

Buah Mengkudu 6 500 3000 7,8 

Total     
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 Tabel L. 2 Tabulasi kandungan antioksidan 
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