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1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
Rokok merupakan salah satu 

penyebab kematian terbesar di dunia. 
Saat ini Indonesia termasuk salah satu 
negara berkembang yang sebagian 
besar masyarakatnya mengkonsumsi 
rokok. Konsumsi rokok di Indonesia 
sekitar 6,6% dari seluruh konsumsi di 
dunia (Depkes RI, 2004). Diperkirakan 
pada tahun 2030, penyakit Paru 
Obstruksi Kronik (PPOK) menjadi penyebab ke-3 kematian di 
seluruh Dunia (WHO, 2008). Kematian pada PPOK mencapai 80-
90%, hal tersebut berhubungan dengan rokok. 

Asap rokok mengandung sekitar 4000 senyawa, antara lain 
nikotin, tar dan 3,4-benzopiren, karbon monoksida, karbon 
dioksida, nitrogen oksida, amonia, dan sulfur. Nikotin ialah alkaloid 
dalam asap rokok yang lama kelamaan akan terakumulasi pada 
dinding pembuluh darah perokok dan menyempitkan pembuluh 
darah. Efisiensi absorbsi nikotin dari paru-paru ke dalam darah 
hampir sama dengan nikotin yang diberikan secara intravena pada 
suatu individu (Fidrianny, 2004). 

Paparan asap rokok secara terus menerus menyebabkan 
bronkitis. Absorbsi asap rokok dalam tubuh akan berinteraksi 
dengan sel dan zat–zat aktif dalam rokok dapat menyebabkan 
terbentuknya radikal bebas yaitu Reactive Oxygen Species (ROS) 
dan Nitric Oxide (NO). Masuknya radikal bebas dalam tubuh 
disebabkan adanya hasil samping dari proses oksidasi saat terpapar 
asap rokok. Radikal bebas yang terbentuk akan menyebabkan 
peroksidasi lipid membran sel sehingga akan merusak organisasi 
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membran sel. Jika Radikal bebas terus meningkat dalam tubuh, 
maka dibutuhkan enzim dalam jumlah yang lebih banyak untuk 
menetralisir yaitu enzim superoksida dismutase (SOD). Pada Saat 
inilah enzim SOD yang sudah ada di dalam tubuh akan terpakai, 
dan semakin lama dapat terkuras habis. Ketika enzim ini terus 
menerus terpakai sehingga dapat menyebabkan kematian. ( 
Winarsi, 2007) 

Menurut Winarsi (2007), peroksidasi lipid membran dapat 
ditentukan secara tidak langsung dengan mengukur kadar 
malondialdehida (MDA) yaitu produk akhir peroksidasi lipid 
berupa senyawa dialdehida yang dapat diukur dengan tes standar 
Thiobarbituric Acid (TBA). 

Gas nitrogen dioksida merupakan golongan radikal bebas 
dan dapat mempengaruhi peningkatan aktivitas enzim serum 
superoxide dismustase (SOD) dan maliondeldehyde (MDA) serta 
menjadi stres oksidatif. Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan 
antara produksi oksigen reaktif dengan kemampuan sistem biologi 
tubuh untuk mendetoksifikasi senyawa reaktif atau memperbaiki 
kerusakan sel (Otero et al., 2009). 

Keadaan ini menyebabkan kelebihan radikal bebas, yang 
akan bereaksi dengan lemak, protein, asam nukleat seluler, 
sehingga terjadi kerusakan lokal dan disfungsi organ tertentu. Jika 
stres oksidatif ini berlangsung lama, akan menyebabkan kerusakan 
sel atau jaringan, yang selanjutnya merupakan penyebab 
timbulnya keganasan, inflamasi, aterosklerosis, penuaan, dan 
iskemia (Arief, 2009). 

 Peningkatan aktifitas protease dapat merusak protein 
struktural di dalam sel, mengakibatkan sel kehilangan kerangkanya 
sehingga sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan terjadi 
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pembengkakan sel, dan pada akhirnya mengalami lisis. Akibat 
peningkatan radikal bebas dalam tubuh menimbulkan reaksi tubuh 
yaitu terjadinya respon tubuh dengan adanya peningkatan aktivitas 
enzim antioksidan. Sifat reaktif yang tersebar dari pembentukan 
radikal bebas dalam sel menyebabkan terbentuknya mekanisme 
pertahanan terhadap radikal bebas tersebut. Salah satu mekanisme 
pertahanan tersebut adalah dengan aktifitas beberapa enzim, 
seperti superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutation 
peroksidase (Arief, 2009). 

Menurut Kumulaningsih (2006), antioksidan merupakan 
suatu senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat 
memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas dan dapat 
memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Antioksidan banyak 
dijumpai dalam buah-buahan, salah satunya adalah buah jambu 
biji. 

Jambu biji (Psidium Guajava L )adalah buah yang 
mengandung vitamin C dan betakaroten kaya antioksidan yang 
dapat memperlambat proses penuaan dan kerusakan membran sel 
akibat serangan radikal bebas (Apriadji, 2007). Buah jambu biji 
mengadung beberapa zat kimia seperti : kuersetin, guajaverin, 
asam galat, leukosianidin, dan asam elagat (Sudarsono, 2002). 
Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat 
oksidasi molekul lain. Senyawa senyawa yang mempunyai potensi 
seabagai anti oksidan alami umumnya merupakan senyawa 
flavonoid, fenolik dan alkaloid. Kekhawatiran terhadap efek 
samping antioksidan sinetik menjadikan antioksidan alami sebagai 
alternatif yang terpilih. (Hartoyo, 2003). Salah satu sumber 
antioksidan alami adalah jambu biji (psidium guajava L) sangat 
bergizi karena mengandung asam askorbat (50-3000mg)/100g 
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berat segar), tiga sampai enam kali  lebih tinggi dari pada jeruk 
(thaipong at al, 2006) 

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dilakukan 
penelitian “Pemberian Ekstrak Jambu Merah (Psidium Guajava L.) 
Sebagai Antioksidan Terhadap Perlindungan Kerusakan Membran 
Sel Akibat Paparan Asap Rokok Pada Mencit". 

 
1.2 Pembatasan Masalah 
1. Sebagai hewan percobaan adalah tikus wistar  yang sehat, 

jantan, mata jernih berat badan 150 -200gr. 
2. Paparan asap rokok selama 30 hari , 1 batang /hari kemudian 

diberikan pada hewan coba. 
3. Sedangkan ekstrak Jambu merah (Psidium Guajava L.) sebagai 

antioksidan diberikan kepada tikus kelompok P2 dan P3  
melalui sonde selama 30 hari. 

    
1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak jambu merah 
(psidium guajava l) sebagai antioksidan terhadap perlindungan 
kerusakan membran sel akibat paparan asap rokok pada mencit ? 

 
1.4 Urgensi Penelitian 

Untuk mencari alternatif  solusi bagi perokok pasif dalam 
mengatasi gangguan akibat paparan asap rokok, karena dari 
penelitian terdahulu yang menyatakan pemberian vit C dan E dosis 
tinggi belum berhasil menurunkan kadar  enzim SOD pada hewan 
coba. 
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1.5 Tujuan  
1.  Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak jambu 
merah (Psidium guajava L) sebagai antioksidan terhadap 
perlindungan kerusakan membran sel akibat paparan asap 
rokok pada mencit ? 

2.  Tujuan Khusus 
a. Mengukur aktivitas enzim superoxide dismustase (SOD) 

serum pada mencit  
b. Menganalisis perbedaan antara aktivitas enzim SOD pada 

mencit yang terpapar dan tidak terpapar. 
c. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak Jambu merah 

terhadap peningkatan aktivitas enzim superoxide 
dismustase (SOD). 
 

1.6 Manfaat Penelitian 
1. Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai 
pengaruh paparan gas nitrogen dioksida terhadap 
peningkatan aktivitas enzim superoxide dismustase (SOD) 

2. Praktis 
Hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk acuan 

dalam upaya pengendalian terhadap paparan nitrogen 
dioksida pada masyarakat 

 
1.7 Penelitian Lain yang Sejenis 
1. Pengaruh pemberian ektrak daun jambu biji Psidium Guajava 

L terhadap kadar Malondialdehid MDA plasma dan aktivitas 



 

6 

superoksid dismutase eritrosit (Rattusnarvegicus) akibat 
latihan olah raga, oleh Yayuk Susilowati, Unair tahun 2008 

2. Pengaruh daun Ubi jalar Ungu terhadap Kadar Superoksid 
Dismutase tikus yang terpapar asap rokok, oleh Inggita 
Kusumastuty dkk, Universitas Brawijaya tahun 2014 

3. Kajian aktivitas Antioksidan Produk olahan buah jambu biji 
Merah (Psidium Guajava L) oleh Fitri Rahmawati dkk 
Universitas Pendidikan  Indonesia, Bandung 2012 

4. Studi pemberian ekstrak etanol kulit buah manggis 
(garcinia mangostana_l) terhadap kadar malondialdehida 
dan gambaran histopatologi bronkus pada tikus (rattus 
norvegicus) yang terpapar asap rokok. Oleh Berlya Putri, 
Universitas Brawijaya. 
 

1.8 Keterkaitan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
 Hasil dari penelitian  “Pemberian ekstrack Kulit Manggis 

pada tikus yang terpapar asap rokok” menunjukkan penurunan 
kadar MDA 600 mg/kg yang mendekati kadar pada tikus konrol 
negatif,  ekstrack kulit manggis mampu memperbaikikerusakan 
jaringan. Sedangkan hasil penelitian “Pengaruh pemberian ektrak 
daun jambu biji merah (Psidium Guajava L) terhadap kadar 
Malondialdehid (MDA) plasma dan aktivitas superoksid dismutase 
eritrosit (Rattusnarvegicus) akibat latihan olah raga” menunjukkan 
pemberian ekstrak jambu biji dengan dosis 5,407 mg/200gr BB 
tikus, dan dosis 10,813 mg/200grBB tikus selama 6 hari dapat 
memberikan efek pencegahan terhadap penurunan aktvitas SOD 
eritrosit akibat olah raga. 
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2 
JAMBU MERAH  

2.1.   Jambu Merah (Psidium Guajava L.) 
Jambu biji berasal dari 

Amerika tropik, tumbuh pada tanah 
yang gembur maupun liat, pada 
tempat terbuka dan mengandung air 
cukup banyak. Pohon ini banyak 
ditanam sebagai pohon buah-buahan. 
Namun, sering tumbuh liar dan dapat 
ditemukan pada ketinggian 1-1.200 m 

dpl. Jambu biji merah berbunga 
sepanjang tahun. Secara botanis tanaman jambu biji merah 
diklasifikasikan sebagai berikut :  
Kingdom : Plantae 
Divisi : Spermatophyta  
Class : Dicotyledoneae 
Ordo : Myrtales 
Famili : Myrtaceae 
Genus : Psidium  
Spesies : Psidium guajava L. 

Ekstrak etanol daun jambu biji juga telah dilakukan 
penelitian terhadap uji aktivitas anti oksidannya  dan uji 
aktivitasnya sebagai anti bakteri penyebab diare).  

 
2.2.  Morfologi Tumbuhan Jambu Biji 

Jambu biji perdu atau pohon kecil, tinggi 2-10 m, 
percabangan banyak. Batangnya berkayu, keras, kulit batang licin, 
mengelupas, berwarna cokelat kehijauan. Daun tunggal, 
bertangkai pendek, letak berhadapan, daun muda berambut halus, 
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permukaan atas daun tua licin. Helaian daun berbentuk bulat 
telur agak jorong ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata agak 
melekuk ke atas, pertulangan menyirip, panjang 6-14 cm, lebar 3-
6 cm, berwarna hijau. Bunga tunggal, bertangkai, keluar dari 
ketiak daun, berkumpul 1-3 bunga, berwarna putih. Buahnya 
buah buni, berbentuk bulat sampai bulat telur, berwarna hijau 
sampai hijau  kekuningan.  Daging  buah  tebal,  buah  yang  
masak  bertekstur  lunak, berwarna putih kekuningan atau merah 
jambu. Biji buah banyak mengumpul di tengah, kecil-kecil. Keras, 
berwarna kuning kecoklatan (Evans, WJ, 2000). 

 
2.3.  Manfaat Tumbuhan Jambu Biji 

Tanaman  jambu  biji  atau  Psidium  guajava  L.  Termasuk  
familia  Myrtaceae, banyak tumbuh di daerah-daerah di tanah air 
kita. Penduduk terlalu mementingkan buahnya, sedangkan daun-
daunnya hanya sebagian kecil saja yang memperhatikannya, 
padahal mempunyai nilai obat yang baik, terutama untuk 
menyembuhkan sakit: diare dan astringensia (Hartoyo,A. 2003). 

Jambu  biji  memiliki  beberapa  kelebihan,  antara  lain  
buahnya  dapat dimakan sebagai buah segar, dapat diolah menjadi 
berbagai bentuk makanan dan minuman. Selain itu, buah jambu 
biji bermanfaat untuk pengobatan (terapi) bermacam-macam 
penyakit, seperti memperlancar pencernaan, menurunkan 
kolesterol, antioksidan, menghilangkan rasa lelah dan lesu, demam 
berdarah, dan sariawan.  Selain  buahnya,  bagian  tanaman  
lainnya,  seperti  daun,  kulit  akar maupun akarnya, dan buahnya 
yang masih muda juga berkhasiat obat untuk menyembuhkan 
penyakit disentri, keputihan, sariawan, kurap, diare, pingsan, 
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radang lambung, gusi bengkak, dan peradangan mulut, serta kulit 
terbakar sinar matahari. 

Ekstrak etanol daun jambu biji juga telah dilakukan 
penelitian terhadap uji aktivitas anti oksidannya (Permatasari,et al. 
2008) dan uji aktivitasnya sebagai anti bakteri penyebab diare 
(Qian He, et al. 2004) 
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3 
PAPARAN ASAP 

ROKOK 

3.1. Paparan Asap Rokok 
Asap rokok mengandung 

sekitar 4.000 zat kimia seperti karbon 
monoksida (CO), nitrogen oksida 
(NO), asam sianida (HCN), amonia 
(NH4OH), acrolein, acetilen, 
benzaldehyde, urethane, benzene, 
methanol, coumarin, etilkatehol-4, 
dan ortokresol. Selain komponen gas 

ada komponen padat atau partikel 
yang terdiri dari nikotin dan tar (Evans, W. J. 2000). Karbon 
Monoksida (CO) merupakan gas beracun yang dapat 
mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa 
oksigen. Selain itu akibat karbon monoksida yang terkandung 
dalam asap rokok bagi (perokok pasif) dapat mengurangi kerja 
haemoglobin yang seharusnya mengikat oksigen untuk diedarkan 
ke seluruh tubuh. Nikotin merupakan zat utama dalam daun 
tembakau. Zat ini adalah alkaloid beracun yang merupakan 
senyawa organik dan terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen dan 
oksigen (Wang, 2001).  

Nikotin dapat menyebabkan terjadinya kontraksi 
pembuluh darah yang berakibat terhambatnya aliran darah ke 
janin sehingga menghambat suplai zat makanan yang diperlukan 
janinSecara umum perokok dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 
perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif (active smoker) 
adalah orang yang merokok dan langsung menghisap rokok serta 
bisa mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun 
lingkungan sekitarnya. Perokok pasif (passive smoker) adalah 
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orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau 
menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok (Pemprov 
Bali, 2011). Menghirup asap rokok orang lain (perokok pasif) 
berbahaya bagi kesehatan. Asap aliran samping adalah asap rokok 
yang berasal dari ujung rokok yang terbakar, sedangkan asap 
aliran utama adalah asap rokok yang telah dihisap oleh perokok 
lalu kemudian dihembuskan kembali ke udara. Asap rokok orang 
lain (AROL) adalah asap yang keluar dari ujung rokok yang 
menyala atau produk tembakau lainnya, yang biasanya merupakan 
gabungan dengan asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Asap 
rokok terdiri dari asap utama (main stream) yang mengandung 
25% kadar bahan berbahaya dan asap sampingan (side stream) 
yang mengandung 75% kadar bahan berbahaya. Perokok pasif 
mengisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang 
dihembuskan keluar oleh perokok (WHO). 

Salah satu hasil penelitian menyebutkan kejadian paparan 
asap rokok di angkutan umum 87,2 %. Kejadian paparan asap 
rokok yang mengenai orang lain di tempat kerja 68,4 %.Sedangkan 
paparan asap rokok yang mengenai orang lain di rumah 61,6 %. 
Dari hasil survey dapat disimpulkan resiko paparan asap rokok di 
tempat umum masih sangat tinggi. Ini menunjukkan masih 
perlunya sosialisasi aturan merokok di tempat umum, dan 
kesadaran akan pengaruh asap rokok yang dapat membawa resiko 
buruk bagi lingkungan terdekat (keluarga) bisa menjadi motivasi 
kepatuhan terhadap aturan merokok. Kejelasan aturan, serta 
kedisiplinan penerapan aturan juga dapat menekan resiko paparan 
asap rokok kepada perokok pasif (Qian He, et al. 2004). 
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4 
ENZIM ANTI 

OKSIDAN 

4.1 Enzim Antioksidan 
Antioksidan merupakan 

senyawa yang mampu menghambat 
atau mencegah terjadinya oksidasi 
(Rohdiana, 2001). Cara kerja senyawa 
antioksidan adalah bereaksi dengan 
radikal bebas reaktif membentuk 
radikal bebas tak reaktif yang relatif 
stabil. 

Antioksidan menstabilkan 
radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang 
dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai 
dari pembentukan radikal bebas. Tubuh manusia menghasilkan 
senyawa antioksidan, tetapi jumlahnya sering kali tidak cukup 
untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh 
(Permatasari,et al. 2008)). 

Antioksidan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 
antioksidan enzimatik dan non enzimatik. Antioksidan enzimatik, 
yang terdiri dari superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), 
glutation peroksidase (GPx), serta glutation reduktase (GRx). 
Antioksidan non enzimatik antara lain vitamin C, vitamin E, dan 
beta karoten (Katzung, B.G,.2002,) 

Secara alami beberapa jenis tumbuhan merupakan sumber 
antioksidan, hal ini dapat ditemukan pada beberapa jenis sayuran, 
buah-buahan segar, beberapa jenis tumbuhan dan rempah-
rempah (Praptiwi et al., 2006). Jenis antioksidan yang dapat 
ditemukan pada tumbuhan antara lain adalah asam lemak omega-
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3, beta karoten, alfa tokoferol, asam askorbat dan glutation (Qian 
He, et al. 2004). 
1. Serum Superoxide dismustase (SOD) 

SOD adalah metaloenzim yang mengkatalis dismutasi 
radikal anion superoksida (O2) menjadi hydrogen peroksida 
(H2O2) dan oksigen (O2) di dalam mitokondria. Selanjutnya 
H2O2 di dalam mitokondria akan mengalami detoksifikasi oleh 
enzim katalase menjadi senyawa H2O dan O2, sedangkan H2O2 
berdifusi ke dalam sitosol dan akan didetoksifikasi oleh enzim 
glutathione peroksidase (Ihnat, 2007). Enzim ini bersifat tidak 
stabil terhadap panas, cukup stabil pada kondisi basa, dan 
masih mempunyai peningkatan aktivitas walaupun disimpan 
sampai 5 tahun pada suhu 5°C. Menurut Haliwell et al., 
(2000) peningkatan aktivitas SOD tertinggi ditemukan di hati, 
kelenjar adrenalin, ginjal, darah, limfa, pankreas, otak, paru, 
lambung, usus, ovarium, dan timus. 

Gambar dibawah ini menunjukkan aktifitas enzim 
intraseluler tersebut. SOD (superoksida dismutase dan 
katalase) mengkatalisasi dismutasi dari superoksida dan 
hidrogen peroksida. GSH (gluthation) peroksidase mereduksi 
peroksida hidrogen dan organik menjadi air dan alkohol. 

 

 

 
 
 

Gambar 4.1 Enzim Pertahanan Antioksidan (Freisleben, 2001) 
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GSH S-transferase melakukan pemindahan residu 
glutation menjadi metabolit elektrofilik reaktif dari xenobiotic. 
Produksi glutation teroksidasi (GSSG) direduksi secara cepat 
oleh reaksi yang menggunakan NADPH yang dihasilkan dari 
berbagai sistem intraseluler, diantaranya hexosemono-
phosphate shunt. Berbagai isoenzim organel spesifik dari 
dismutase superoksida juga ditemukan. SOD Zn, Cu 
merupakan sitoplasmik, sedangkan enzim Zn, Mn 
mitokondrial. Isoenzim ini tidak ditemukan dalam cairan 
ekstraseluler. Berikut adalah mekanisme kerja enzim 
antioksidan di dalam tubuh (Sofia, 2006). 

Beberapa bahan tereduksi juga bekerja sebagai 
antioksidan, reduksi kelompok radikal aktif seperti radikal 
peroksi dan hidroksi menjadi bentuk yang kurang reaktif 
misalnya air. Seperti halnya pembangkitan kembali oksigen 
singlet. Penggabungan tersebut juga mengakhiri reaksi radikal 
berantai (Guyton and Jhon , 2007). 

2. Maliondealdehyde (MDA) 
     Sel darah merah memiliki kerentanan terhadap 

senyawa oksidan, dan akibat dari peristiwa peroksidasi lipid 
pada eritrosit adalah terjadinya lisis atau yang biasa dikenal 
dengan hemolisis. Peroksidasi (auto-oksidasi) lipid khususnya 
asam lemak tak jenuh ganda merupakan suatu reaksi berantai 
radikal bebas. Peroksidasi lipid tersebut disebabkan oleh 
senyawa radikal bebas, yaitu radikal hidroksil (OH-) yang 
mengekstraksi satu hidrogen dari lemak polyunsaturated (LH) 
sehingga terbentuk radikal lemak (L-) yang setelah melalui 
beberapa proses maka terbentuklah MDA. MDA adalah suatu 
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senyawa reaktif yang merupakan produk akhir dari 
peroksidasi lipid, dan biasanya digunakan sebagai biomarker 
biologis peroksidasi lipid untuk menilai fenomena stres 
oksidatif (Suryohudoyo, 2003; Zwart, 1998). 

Pengukuran kadar MDA serum dapat dilakukan melalui 
beberapa cara, yaitu sebagai berikut : 
1. Tes Thio Barbituric Acid-Reactive Subtance (TBARS)  

Dasar pemeriksaan menggunakan reaksi spektro-
fotometrik sederhana, dimana satu molekul MDA akan 
terpecah menjadi 2 molekul 2-asam thiobarbiturat. Reaksi ini 
berjalan pada pH 2-3. TBA akan memberikan warna pink-
chromogen yang dapat diperiksa secara spektrofotometrik. Tes 
TBA selain mengukur kadar MDA yang terbentuk karena 
proses peroksidasi lipid juga mengukur produk aldehid 
lainnya termasuk produk non-volatil yang terjadi akibat panas 
yang ditimbulkan pada saat pengukuran kadar MDA serum 
yang sebenarnya. Kadar MDA dapat diperiksa baik di plasma, 
jaringan maupun urin (Reilly, 1991; Konig, 2002) 

2. Pengukuran kadar MDA serum bebas dengan metode HPLC 
(High Performance Liqiud Chromatography) 

Merupakan metode pengukuran kadar MDA serum 
yang paling sensitif dan spesifik. MDA bukan produk yang 
spesifik dari proses peroksidasi lipid sehingga dapat 
menimbulkan positif palsu yang berakibat nilai duga positif 
yang rendah, dan telah dilaporkan dapat meningkatkan 
spesifisitas pada pemeriksaan kadar MDA serum (Konig, 2002; 
Dalle, 2006). 
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5 
METODOLOGI 

5.1 Jenis Penelitian  
Rancang bangun penelitian 

adalah eksperimen semu (Quasi 
Experimental), dengan menggunakan 
rancangan Eksperimental sederhana 
(Post Test Only Control Group 
Design). Rancangan ini cukup 
adekuat dan paling sederhana dengan 
membagi subyek menjadi 2 kelompok 
(atau lebih) secara random. Satu 
kelompok diberikan perlakuan dan kelompok lain tidak diberi 
perlakuan. Penentuan kelompok perlakuan dan kontrol dilakukan 
dengan metode simple random sampling. 

 
5.2 Definisi Konseptual & Operasional Variabel 
1. Variabel 

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Variabel terikat (Dependen) : adalah peningkatan aktivitas 

enzim SOD. 
b. Variabel bebas (Independen): Konsentrasi paparan rokok 

(1 batang /hari) dan Ekstrak Jambu biji (0,35 ppm). 
c. Variabel kendali:  Jenis hewan coba, usia hewan coba, 

kesehatan fisik hewan coba, kandang hewan coba, 
perlakuan hewan coba (dosis pemberian Ekstrak Jambu 
biji). 
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2.  Definisi Operasional 
Tabel 5.1 Definisi Opersional 

No Variabel Definisi 
Cara 

Pengukuran Sala Data 

1 Enzim 
SOD 
serum  

Adalah kemampuan 
enzim SOD serum 
responden untuk 
mereduksi O2 menjadi 
senyawa hydrogen 
peroksida, dengan 
satuan U/ml. Dengan 
metode NADPH. 

ELISA Rasio 
Range 
normal 
1,00-6,5 
U/ml 
(Uikey, 
2003) 
 
 

 2 Paparan 
asap 
rokok 

Adalah terjadinya 
kontak langsung dengan 
asap rokok pada mencit, 
yang dinyatakan dalam 
konsentrasi atau kadar. 
Dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1 batang rokok/hari/ 
kandang 

Spektrofoto 
metri 

Nominal  

 3 Ekstra 
Jambu 
biji 

Pemberian Ekstrak 
Jambu  (Psidii folium 
extract) yang diberikan 
kepada tikus mencit 
pada kelompok K2 dan 
K3 
a. Terpapar (0,35 ppm) 
b. Tidak terpapar 

0,35ppm) 

 Sonde Nominal 

 
  



 

18 

4.2. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah mencit yang terpapar 

oleh asap rokok. Besar sampel minimal ditentukan denga rumus 
dari Zainudin M, 2000, sebagai berikut : 

 
Kemungkinan hewan coba akan mati kecil, sehingga 

digunakan f=10% dan             
SD2=    1.   (Xc – Xt) 2   

jadi      
n =     1        x   (1,65 +0,82) 1 

     1  -  10%     1n = 1 x (2,47)                             
n = 6, 10 ~  7 

 
Besar sampel minimal yang digunakan adalah 7 ekor tikus 

untuk setiap kelompoknya sehingga jumlah sampel total adalah 28 
ekor tikus, secara skematis, rancangan penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut :  
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    Keterangan : 
R : Randomisasi 
K0 :  Kelompok pretest (tanpa perlakuan) 
K1 :  Kelompok perlakuan 1(diberi Paparan Rokok 

hari ke-1 s.d. 30 tanpa Perlakuan ekstrak 
Jambu) 

K2 :  Kelompok perlakuan 2 (diberi Paparan Rokok 
dengan  Perlakuan ekstrak Jambu hari ke-1 
s.d. 30   ) 

K3     : Kelompok perlakuan 3 (diberi Paparan Rokok 
hari ke-1 s.d. 30 dengan Perlakuan ekstrak 
Jambu hari ke-30 s.d. 60) 

Sampel : Sampel  dalam penelitian ini adalah berupa tikus 
mencit putih jantan Swiss Webster sehat dengan kriteria : jenis 
kelamin jantan, bobot 20-25 gr, usia sekitar 3-4 bulan,  kondisi 
sehat fisik dan  memiliki  feses  normal  dikelompokkan  secara  
acak  menjadi 4 kelompok perlakuan , yang berasal dari 
laboratorium Biokimia Universitas Airlangga Surabaya. Besar 
sampel minimal yang digunakan adalah 7 ekor tikus mencit 
untuk setiap kelompoknya sehingga jumlah sampel total adalah 
28 ekor tikus mencit. Pembagian kelompok dilakukan dengan 
cara simple random sampling dengan cara undian. Ada 4 
kelompok yaitu Kesehatan fisik hewan coba, berbadan sehat 
dengan ciri-ciri (Farris, 1962): 
1. Bermata jernih. 
2. Bulu mengkilat dan tidak kusam. 
3. Gerakan aktif / lincah. 
4. Feces baik / tidak lembek. 
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4.3. Bahan dan alat Penelitian 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini:  

Hewan coba yaitu mencit putih jantan Swiss Webster 
sehat dengan kriteria tertentu. Alat-alat yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kandang berukuran 30 x 40 cm. 
2. Timbangan torbal (Thorsion Balance) untuk berat badan tikus  
3. Termometer badan dengan satuan derajat celcius (oC) 
4. Botol minum untuk tikus. 
5. Tempat makanan (pellet). 
6.  Kandang khusus rokok untuk perlakuan & rokok Cigaret 
7. Transferpette pipet merk RIR-2 
8. Ekstrack Jambu biji ( Psidium guajava) 
9. Alkohol dengan kadar 70%. 
10. Alat centrifuse. 
11. Tabung reaksi 3 ml (sampel) 
12. Pulpen, kertas dan kertas etiket. 

 
4.4. Pengumpulan Data Instrumen  
Pengumpulan Data dan Analisis data 
1. Observasi 

Observasi dilakukan pada proses aklimatisasi hewan 
coba selama 1 minggu kemudian diberikan paparan  asap 
rokok. Paparan asap rokok pada tikus dilakukan dengan 
menggunakan asap rokok kretek yang dihasilkan melalui 
bantuan alat smoking pump. Dosis paparan asap rokok setiap 
ekor tikus mencit adalah asap rokok yang dihasilkan dari satu 
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batang rokok yang dihabiskan selama 5 menit, dan diberikan 
selama 30 hari secara berkelanjutan.  

2. Pemeriksaan 
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

enzim SOD  dengan metode Ellisa pada hewan coba. 
3. Data yang diperoleh disajikan dalam rata-rata. Seluruh data 

diuji dengan uji normalitas (Test of Normality Kolmogorof 
Smirnof) dan Uji varian . Untuk mengetahui bahwa semua data 
normal dan Homogen kemudian dilanjutkan dengan uji One 
Way Anova untuk mengetahui adanya perbedaan kadar 
varibael SOD antar kelompok. Perbedaan dikatakan bermakna 
jika p<0,05. Untuk mengetahui  kelompok yang  memiliki 
perbedaan secara bermakna. 

 
4.5. Prosedur Penelitian 
1. Pada  penelitian  ini  menggunakan  28  ekor  tikus mencit 

putih  jantan dalam  4  kelompok  diadaptasikan  di  kandang  
selama  7  hari sebelum diberi perlakuan. 

Gambar 4.1.   Hewan coba sebelum perlakuan 
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2. Pengelompokan hewan coba dibagi sesuai ketentuan dan 
dikandangkan sesuai kelompoknya. Diberi perlakuan selama 
30 hari untuk kelompok K1, K2 dan K3: 

K0    :  Kelompok K0 sebagai kontrol normal, hanya yang diberi 
makan dan minum tanpa perlakuan. 

K1 :  Kelompok perlakuan 1(diberi Paparan Rokok hari ke-1 s.d. 
30 

K2 :  Kelompok perlakuan 2 (diberi Paparan Rokok dengan  
Perlakuan ekstrak Jambu hari ke-1 s.d. 30   ) 

K3       : Kelompok perlakuan 3 (diberi Paparan Rokok hari ke-1 
s.d. 30 dengan Perlakuan ekstrak Jambu hari ke-30 s.d. 60 

 
Gambar 4.2.  Perlakuan Paparan asap rokok pada kel K1 K2 dan K3 

 

3. Setelah 30 hari, perlakuan diberhentikan. Pada akhir 
intervensi tikus dikondisikan dalam keadaan puasa untuk 
persiapan dilakukannya pembedahan. Pada kelompok K0, K1 
dan K2 Tikus dikeluarkan dari kandang dan ditempat terpisah 
dengan tikus lainnya kemudian ditunggu  beberapa  saat  
untuk  mengurangi  penderitaan  pada tikus akibat aktivitas 
antara lain: pemindahan, penanganan, gangguan  antar  
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kelompok,  dan  penghapusan  berbagai  tanda yang pernah 
diberikan. Tikus  dibius dan dimatikan untuk  diambil darah 
sebanyak 1 ml melaui pembuluh darah vena jantung. 
Sedangkan pada Kelompok K3 masih harus mendapat 
perlakuan, pemberian ekstract. 

Gambar 4.3 . Pengambilan darah hewan coba 
 

4. Darah yang sudah berhasil didapatkan dibiarkan beberapa 
saat (15 menit),  dipusingkan selama 10-20 menit pada 
kecepatan 4000 rpm. Serum yang terbentuk dipisahkan dari 
endapan sel-sel darah dengan menggunakan mikropipet 
sebanyak 200 µL. Kemudian ditampung dalam capp sampel 
dan diletakkan pada rak untuk dilakukan pemeriksaan 
dengan alat ChemistryAutoanalyzer Diagnostic COBAS 
INTEGRA 400 plus. 
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5. Pemeriksaan Serum SOD yang terbentuk dilakukan dengan 
metode Elisa di laboratorium Tropical Desease Center Unair 
(TDC). Aktivitas enzim superoxide dismutase (SOD) total 
serum pada awalnya dibuat larutan stok SOD. Kadar SOD 
diukur berdasarkan laju penghambatan reduksi ferisitokrom c 
oleh anion superoksida yang dihasilkan oleh xantin/xantin 
oksidase. Xantin teroksidasi menjadi asam urat, sedangkan 
anion superoksida yang terbentuk selanjutnya mereduksi 
ferisitokrom c. Reduksi ferisitokrom c diamati berdasarkan 
kenaikan absorbansi pada panjang gelombang 550 nm. 
Pengukuran peningkatan aktivitas ini berlangsung pada suhu 
25°C, larutan xantin oksidase harus tetap dalam keadaan 
dingin sebelum digunakan. 
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6 
PENGARUH 

EKSTRAK JAMBU 

BIJI SEBAGAI 

ANTIOKSIDAN PADA 

MEMBRAN SEL 

Penelitian ini menggunakan 
tikus mencit jantan Swiss Webster 
sehat dengan kriteria  jenis kelamin 
jantan, bobot 20-25 gr, usia sekitar 3-
4 bulan,  kondisi sehat fisik dan  
memiliki  feses  normal. Pemilihan tikus 
dilakukan untuk mencegah terjadinya 
bias yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian.  

  Dalam penelitian ini 
menggunakan hewan coba mencit putih jantan Swiss Webster 
sehat dengan kriteria : kondisi sehat fisik dan memiliki feses 
normal  dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok. Masing 
masing kelompok teridiri dari 7 ekor mencit. Untuk penelitian ini  
disiapkan 40 ekor dengan cadangan nya  di pelihara    selama 1 
minggu dalam kandang diberi makan, minum dan istirahat yang 
cukup. Empat kelompok tersebut sebagai berikut:  
1. Kelompok  K0 adalah Kelompok tanpa perlakuan, kelompok 

kontrol   
2. Kelompok K1 adalah Kelompok yang  diberi perlakuan dengan 

asap rokok  setiap hari sebanyak 1 (satu) batang rokok kretek 
selama 30 hari yaitu dari tanggal 13 juni s/d 13 juli 2016. 

3. Kelompok  K2 adalah Kelompok yang diberi perlakuan yang  
diberi asap rokok setiap hari sebanyak 1 (satu) batang dan 
ekstrakt jambu biji merah (Psidium Guajava L.) dengan dosis 
0,035 ml setiap hari selama 30 hari/ 1(satu) bulan yaitu dari 
tanggal 13 Juni s/d 13 Juli 2016. 
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4. Kelompok  (K3) adalah Kelompok yang diberi perlakuan yang  
diberi asap rokok setiap hari sebanyak 1 (satu) batang setiap 
hari selama 30 hari/ 1(satu) bulan yaitu dari tanggal 13 Juni 
s/d 13 Juli 2016 dan ekstrakt jambu biji merah (Psidium 
Guajava L.) dengan dosis 0,035ml setiap hari selama 1  bulan 
yaitu dari tanggal 13 Juli s/d 13 Agustus  2016. Perlakuan 
Ekstrak Jambu biji satu bulan setelah/pasca paparan. 

 
6.1 Kadar Enzim SOD (U/ml) pada K0, K1 dan   K2 

Pengambilan darah pada mencit pada kelompok K0, K1 dan 
K2 untuk pemeriksaan aktifitas hormon SOD pada mencit 
dilakukan  setelah 1 (satu) bulan di beri perlakuan.  

 
Tabel  6.1  Hasil Pemeriksaan Aktifitas Hormon Sod Pada Mencit 

Pada Kelompok K0, K1 dan K2  

NO 
AKTIFITAS HORMON SOD (U/ml) 

K0 K1 K2 

1 99.45 78,31 92,77 
2 98,95 78,55 92,53 
3 99,37 77,83 92,59 
4 99,25 77,47 92,83 
5 99,19 77,35 92,35 
6 98,92 77,23 92,47 
7 99,01 77,05 92,17 

Rata-
rata 99,16 77,68 92,53 

 
Hasil pemeriksaan aktifitas hormon SOD pada tabel 6.1 

menunjukkan bahwa pada Kelompok K1 yaitu kelompok kontrol 
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tanpa perlakuan aktifitas hormon SOD yang terendah adalah 
98,92 U/ml yang tertinggi adalah 99,45 U/ml. 

Hasil pemeriksaan aktifitas hormon SOD pada  bahwa 
pada Kelompok K1 yaitu kelompok dengan  perlakuan pemberian 
asap rokok  aktifitas hormon SOD yang terendah adalah 77.05 
U/ml yang tertinggi adalah 78,55 U/ml. 

 
6.2 Pengaruh Perlakuan Paparan Rokok (Kadar Enzim SOD (U/ml) 

pada Kelompok  K0 dan K1  
Kelompok K0 dan K1 adalah kelompok yang tanpa 

perlakuan dan K1 yang diberi perlakuan  pemberian asap rokok 
satu batang setiap hari . waktu perlakuan K1  (selama 1 bulan) 
untuk pemeriksaan aktifitas hormon SOD pada mencit dilakukan  
setelah 1(satu) bulan di beri perlakuan. : 

 

 
Gambar. 6.1  Hasil Pemeriksaan Aktifitas Hormon SOD Pada 

Mencit Pada Kelompok K0 dan K1  
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6.3 Pengaruh Pemberian Ekstrack Jambu Biji (kadar Enzim SOD 
(U/ml) pada kelompok  K1, K2 dan K3 

 Pada Kelompok K1, hewan coba setelah dipaparkan asap 
rokok diperiksa kadar SODnya, sedangkan pada kelompok K2 
selain dipaparkan rokok juga diberikan ektract jambu biji dalam 
waktu bersamaan dan K3 pemeriksaan darah pada mencit pada 
kelompok K3 untuk pemeriksaan aktifitas hormon SOD pada 
mencit dilakukan  setelah 1 (satu) bulan di beri perlakuan.  

 
Tabel 6.2 Hasil Pemeriksaan Aktifitas Hormon SOD Pada Mencit 

Pada Kelompok K1, K2 DAN K3  

NO 
AKTIFITAS HORMON SOD (U/ml) 
K1 K2 K3 

1 78,31 92,77 86,14 
2 78,55 92,53 87,65 
3 77,83 92,59 87,71 
4 77,47 92,83 87,35 
5 77,35 92,35 86,75 
6 77,23 92,47 87,23 
7 77,05 92,17 86,33 

Rata-
rata 77,68 92,53 87,02 

 
Hasil pemeriksaan aktifitas hormon SOD pada  bahwa 

pada Kelompok K2 yaitu kelompok dengan  perlakuan pemberian 
asap rokok dan pemberian exstract jambu(waktu bersamaan 
dalam tempo satu bulan) , aktifitas hormon SOD yang terendah 
adalah 92.17 U/ml yang tertinggi adalah 92.83 U/ml, dengan rata-
rata 92,53 U/ml.  
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Pada Kelompok K3 pada kelompok ini tikus mencit setelah 
1 (setelah satu bulan dipaparkan rokok, baru pada bulan 
berikutnya diberi ekxtract Jambu biji) (waktunya tidak 
bersamaan). Kadar enzim SOD kembali menurun, dengan rata-
rata sekitar 87,02 U/ml, aktifitas hormon SOD yang terendah 
adalah 86,14 U/ml yang tertinggi adalah 87,71 U/ml . 

 

 
Gambar .6.2.  Hasil Pemeriksaan Aktifitas Hormon SOD Pada 

Mencit Pada Kelompok K1, K2dan K3 
 
Aktivitas Enzim superokside dismutase  (SOD) sebelum 

pemberian esktrak Jambu biji merah (Psidium Guajava L.), rata-
rata 77,68 U/ml (kel K1), dan setelah diberi ektrak Jambu biji 
merah (Psidium Guajava L.) meningkat mnejadi 92,53 U/ml 
kel(K2), sedangkan pada kelompok K3 diberi ekstrak Jambu biji 
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merah (Psidium Guajava L.) namun tidak bersamaan dengan 
waktu pemberian paparan rokok, kdar SOD nya  87 U/ml. 

 
6.4  Aktivitas enzim superoxidedismustase (SOD) serum (K0) 

Data variabel enzim superoxide dismustase (SOD) serum 
hewan coba pada tabel 5.1 menunjukkan distribusi yang normal 
dan homogen, yang berarti data boleh dianalisa dengan uji 
parametrik. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa  
kadar enxim  superooxide dismutase (SOD)antara 98,92 –
99,45U/ml dengan rerata 99,1 6U/ml. 

Aktivitas enzim superoxide dismustase (SOD) dianalisis 
menggunakan metode enzyme linked immuno absorbent assay 
(ELISA). Aktivitas enzim SOD di dalam penelitian ini diambil pada 
kelompok kontrol yang dinyatakan dalam K0, sebagai aktivitas 
enzim SOD kelompok yang tidak diberi perlakuan. (Gambar 6.1) 

Seperti terlihat pada table 6.1. Pengukuran aktivitas enzim 
SOD K0 dilakukan untuk mengetahui kondisi awal hewan coba, 
dipergunakan sebagai parameter/kelompok kontrol untuk 
mengetahui adanya respon akibat perlakuan (paparan asap rokok). 
Hasil analisis data aktivitasenzim SOD serum awal  hewan coba 
setelah diuji homogenitas menunjukkan varians yang homogen, 
p>0,05, (Tabel 6.3) kondisi yang demikian menunjukkan masing-
masing individu mempunyai nilai yang seimbang maka apabila 
terjadi perbedaan aktivitas enzim SOD setelah diberi perlakuan 
adalah benar-benar akibat pengaruh perlakuan yang diberikan 
pada hewan coba. 
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6.5 Perbedaan antara aktivitas enzim SOD pada mencit yang 
terpapar dan tidak  terpapar. (K0 dan K1) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
paparan asap rokok terhadap aktivitas enzim antioksidan yaitu 
SOD (superoxide dismustase). Paparan gas nitrogen dioksida dan 
formaldehid termasuk di dalam golongan radikal bebas dimana 
nitrogen dioksida mempunyai unsure nitratoksida (NOO-) dan 
formaldeid dengan unsure hidroksil (OH-) (WHO, 2003).  Rata-
rata aktivitas enzim SOD pada kelompok tidak terpapar sebesar 
99,16  U/ml dengan nilai terendah 98,92 U/ml dan nilai tertinggi 
99,45 U/ml sedangkan pada kelompok terpapar rokok (K1) sebesar 
77,68 U/ml dengan nilai terendah 77,05 U/ml dan nilai tertinggi 
78,55 U/ml.  

    Penurunan nilai SOD dari kelompok K0 dan K1 
adanya senyawa radikal bebas dari paparan asap rokok. Penelitian 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putra Siswa (2015) 
bahwa terjadi perbedaan yang bermakna pada kelompok kontrol 
K0 dengan kelompok perlakuan 1 (K1), karena pada kelompok K1 
mendapat paparan asap rokok konvensional merk djarum76R 
selama 30 hari berturut-turut. Hasil pembakaran rokok tersebut 
dapat memicu terjadinya stres oksidatif Stress oksidatif adalah 
kondisi yang menggambarkan produksi radikal bebas melebihi 
sistem imun tubuh. Adanya radikal bebas dapat mempengaruhi 
rantai reduksi-oksidasi normal, sehingga menyebabkan kerusakan 
oksidatif jaringan. 

Paparan radikal bebas dari paparan asap rokok 
menimbulkan respon biologis tubuh dalam menangkal ROS yaitu 
dengan menghadirkan sel monosit untuk memfagositosis ROS di 
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dalam sel, prosesnya memerlukan oksigen yang cukup banyak 
untuk memetabolisme ROS menjadi metabolitinaktivasi menjadi 
asam nitrat dan nitrit. Terlalu banyaknya ROS dalam tubuh 
menyebabkan ketidakseimbangan respon biologi tubuh dengan 
mengaktifkan enzim anitioksidan (superoksida dismustase, 
katalase, glutathione peroksida sedang lutahion transferase) dalam 
memfagosit yang disebut dengan stresoksidatif (Arief, 2009). 

ROS Reaktive Oxigen Species  merupakan senyawa 
pengoksidasi turunan oksigen yang bersifat sangat reaktif yang 
terdiri atas kelompok radikal bebas dan kelompok non radikal. 
Kelompok radikal bebas antara lain superokside anion ( O2), 
hydroxyl radicals(OH) dan peroxyl radical (RO2). Senyawa 
oksigen rektif ini dihasilkan dalam proses metabolisme oksidatif 
dalam tubuh misalnya pada proses oksidasi makanan menjadi 
energi, keadaan ini sama sepeerti yang dipaparkan Praptiwi 
dkk(2006). ROS diproduksi dalam jumlah yang cukup dalam 
tubuh seperti sel darah putih yang menghasilkan H2O2 yang 
berfungsi menbunuh beberapa jenis bakteri dan jamur, namun 
H2O2  tidak mampu menyerang secara spesifik sehingga dapat 
menyerang asam lemak tidak jenuh ganda dari membran sel yang 
dapat menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi dari sel 
.Winarsi 2007). Antioksidan endogen utama pada sel-sel tubuh 
adalah enzim  SOD (Superoxside dismutase). Antioksidan dapat 
menghambat pelepasan H2O2  yang dihasilkan oleh neutrofil 
pada hewan coba. 

Paparan   asap   rokok   berhubungan dengan berbagai 
gangguan saluran nafas. Zat berbahaya seperti sulfur dioksida, 
nitrogen oksida dan partikel hasil paparan asap   rokok 
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menyebabkan  peningkatan imunoglobulin E (IgE) dengan berbagai 
mekanisme inflamasi pada saluran nafas, hal ini sejalan dengan 
penelitian Santoso dan Dahlan  (2013) yang menyatakan bahwa 
polusi udara dan asap rokok merupakan faktor predisposisi 
peningkatan kadar IgE. Paparan asap rokok sebagai alergen akan 
memicu Antigen Presenting Cells  (APCs) kemudian di degradasi 
menjadi peptida-peptida yang selanjutnya dipresentasikan pada 
sel limfosit T atau yang lebih dikenal  dengan sel Th. Pemaparan 
asap rokok selama 1 bulan bertujuan untuk memberikan paparan 
alergen secara langsung ke target utama yaitu saluran  

pernafasan.  Paparan  asap rokok  akan  mengaktivasi  CD4+   dan  

sel mast pada saluran pernafasan. CD4+  akan berdiferensiasi  
menjadi  Th2,  saat  proses diferensiasi akan dihasilkan IL-4 dan 
IL-5. Th2 yang bergabung dengan IL-5 dapat mengaktivasi dan 
meningkatkan produksi eosinofil. Aktivasi sel mast akan memicu 
pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, 
leukotrin, dan sitokin.  

Kadar enzim SOD dalam tubuh tetap pada range normal 
dengan atau tanpa pemicu oksidan. Aktivitas enzim akan 
mengalami kenaikan dari keadaan sebelum ada oksidan, namun 
tetap pada range normal. Pada range normal, kadar SOD dalam 
darah manusia adalah 165 - 240 unit/ml. Sedangkan kadar SOD 
dalam darah mencit adalah 135 U/ml. (Uikey, 2003) 
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6.6 Pengaruh pemberian ekstrak Jambu merah terhadap 
peningkatan aktivitas enzim superoxide dismustase (SOD) K1, 
K2 dan K3 

Rata-rata aktivitas enzim SOD pada kelompok (K2) 
terpapar Rokok yang diberi extract Jambu Biji Psidium guajava l 
sebesar 92,53  U/ml dengan nilai terendah 92,17 U/ml dan nilai 
tertinggi 92,83 U/ml sedangkan pada kelompok terpapar rokok 
tanpa extract jambu (K1) sebesar 77,68 U/ml dengan nilai 
terendah 77,05 U/ml dan nilai tertinggi 78,55 U/ml. Terjadi 
peningkatan dari K1 ke K2, Hal ini menunjukkan adanya 
pengaruh pemberian Extract Jambu biji. 

Absorbsi asap rokok dalam tubuh akan berinteraksi 
dengan sel dan zat–zat aktif dalam rokok dapat menyebabkan 
terbentuknya radikal bebas yaitu Reactive Oxygen Species(ROS) 
dan Nitric Oxide (NO). Masuknya radikal bebas dalam tubuh 
disebabkan adanya hasil samping dari proses oksidasi saat terpapar 
asap rokok. Radikal bebas yang terbentuk akan menyebabkan 
peroksidasi lipid membransel sehingga akan merusak 
organisasimembran sel. Jika Radikal bebas terus meningkat dalam 
tubuh, maka dibutuhkan enzim dalam jumlah yang lebih banyak 
untuk menetralisir yaitu enzim superoksida dismutase (SOD). Pada 
Saat inilah enzim SOD yang sudah ada di dalam tubuh akan 
terpakai, dan semakin lama dapat terkuras habis. Ketika enzim ini 
terus menerus terpakai sehingga dapat menyebabkan 
kematian.(Winarsi, 2007) 

Paparan rokok yang secara tidak langsung meningkatkan 
radikal bebas dapat menurunkan kandungan SOD sebagai enzim 
antioksidan dalam tubuh (anti oksidan endogen).  Dari hasil 
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penelitian terlihat , setelah diberikan extract jambu  biji (Psidium 
guajava l) pada kelompok K3 dan K4, terjadi peningkatan kadar 
SOD.  

Pemberian Extract jambu biji Psidium gua java) ternyata 
dapat membantu kinerja dari enzim SOD dalam melawan radikal 
bebas tersebut, sehingga penurunan kandungan SOD dalam tubuh 
dapat dicegah secara nyata. Enzim SOD, katalase dan GPx 
merupakan antioksidan endogen yang sangat penting di dalam 
tubuh manusia maupun hewan (Harris, 1992). Menurut 
Kumulaningsih (2006), antioksidan merupakan suatu senyawa 
yang mempunyai struktur molekul yangdapat memberikan 
elektronnya kepada molekul radikal bebas dan dapat memutus 
reaksi berantai dari radikal bebas. Antioksidan banyak dijumpai 
dalam buah-buahan, salah satunya adalah buah jambu biji. 
Antioksidan merupakan senyawa yang berfungsi untuk mencegah, 
menurunkan reaksi oksidasi, memutus, menghambat, 
menghentikan, dan menstabilisasi radikal bebas (Prakash, 2001). 
Jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuh berpengaruh 
terhadap kerja antioksidan endogen. Paparan asap rokok yang 
diberikan secara terus menerus dapat meningkatkan radikal bebas 
dalam tubuh sehingga akan memicu ketidakseimbangan antara  
radikal bebas. Tingginya stress oksidatif akan memicu  terjadinya  
peroksidasi  lipid,  hal ini sama seperti yang dipaparkan dalam 
penelitian Evans (2000).  

Efek negatif radikal bebas  (jonson et al 2011, disebabkan 
oleh kejadian stress oksidatifpada tubuh tikus, tapi efeknya dapat 
dicegah oleh vitamin C. Antioksidan tersebut bereaksi dengan 
berbagai macam ROS yang ada dalam darah atau sel yaitu deagan 



 

36 

mendonorkan elektronnya untuk radikal bebas tersebut, sebagai 
peredam radikal suoeroksida yang akhirnya dapat memperkuat 
kerja Enzim SOD di dalam tubuh tikus yang terpapar rokok. 

Jambu biji (Psidium Guajava L )adalah buah yang 
mengandung vitamin C dan betakaroten kaya antioksidan yang 
dapat memperlambat proses penuaan dan kerusakan membran sel 
akibat serangan radikal bebas (Evans, W. J. 2000).Buah jambu biji 
mengadung beberapa zat kimia seperti : kuersetin, guajaverin, 
asam galat, leukosianidin, dan asam elagat (Sudarsono, 2002). 
Vitamin C serta berbagai macam karotenoid tersebut semakin 
meningkat dengan adanya peran serta flavonoid dari jambu biji. 
Flavonoid tersebut adalah quercetin, kaemferol, dan pelargonidin. 
Semakin lengkap kandungan zat-zat yang berkhasiat sebagai 
antioksidan tersebut, maka efek perlindungan yang diberikannya 
pun semakin berkualitas. Antioksidan merupaka senyawa yang 
mampu menghambat oksidasi molekul lain. Senyawa senyawa 
yang mempunyai potensi seabagai anti oksidan alami umumnya 
merupakan senyawa flavonoid, fenolik dan alkaloid. Kekhawatiran 
terhadap efek samping antioksidan sinetik menjadikan antioksidan 
alami sebagai akternatif yang terpilih. (Hartoyo, 2003). Salah satu 
sumber antioksidan alami adalah jambu biji Psidium guajava l) 
sangat bergizi karena mengandung asam askorbat (50-
3000mg)/100g berat segar), tiga sampai enam kali  lebih tinggi 
dari pada jeruk (thaipong at al, 2006).  

Jambu biji merah (Psidium guajava) yang dikenal juga 
sebagai jambu biji atau jambu klutuk mengandung mengandung 
senyawa fenolik sebesar 59,56 mg/L setara asam galat. Senyawa 
fenolik ini yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 
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menangkal radikal bebas. (Fitri R). Kandungan pektin sebesar 5-
8% dan sumber vitamin antara lain: asam askorbat (vitamin C), 
provitamin A, vitamin Btiamina (B1), riboflavin (B2), acid nikotinik 
dan acid pantotenik ( Freisleben. H.J. 2001) 
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7 
PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 
Pemberian ekstrak jambu 

merah (Psidium guajava L) sebagai 
antioksidan terbukti memberikan 
pengaruh nyata terhadap kerusakan 
membran sel akibat paparan asap 
rokok ditandai dengan meningkatnya 
kadar aktivitas enzim Superokside 
Dismustase (SOD) pada tikus mencit. 
1. Paparan asap rokok selama 30 

hari dapat menurunkan kadar 
Aktivitas enzim superoxide dismustase (SOD) serum pada 
mencit  

2. Terdapat perbedaan secara nyata antara kadar aktivitas enzim 
SOD pada kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak 
terpapar karena ada pengaruh radikal bebas dari paparan 
asap rokok yaitu kandungan Reaktive Oxygen Species (ROS) 
dan Nitric Oxide (NO). 

3. Pemberian ekstrak Jambu merah ( Psidium Guajava L) dapat 
memberikan efek positif karena kandungan flafonoid, 
terpenoid dan tanin. 

 
7.2 Saran 
1. Mengkonsumsi Jambu merah ( Psidium Guajava L), karena 

kandungan fenolik sebagai anti oksidan yang dapat 
meningkatkan aktivitas enzim SOD tubuh, khususnya pada 
perokok pasif .  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek 
lain dari ekstrak Jambu merah ( Psidium Guajava L) terhadap 
kerusakan sel membran pada organ lain seperti Paru dan 
Ginjal. 
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