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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup masyarakat dari berbagai kelompok sosial mengalami 

perubahan seiring berjalannya waktu. Adanya globalisasi pasar makanan 

menyebabkan pola konsumsi makanan mengalami perkembangan yang pesat dalam 

ukuran dan keragaman. Seperti halnya perkembangan teknologi produk makanan 

lezat dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat ini membawa konsekuensi 

pemakaian bahan penyedap semakin meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu 

penyedap rasa yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah Monosodium 

Glutamat (Nurhayati, 2012). Monosodium Glutamat (MSG) adalah penyedap rasa 

yang disukai oleh masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa, 

memiliki rasa yang unik dan tidak dimiliki oleh makanan lain atau disebut sebagai 

rasa umami (Jinap dan Hajeb, 2010).  

Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization 

(WHO) mengelompokkan MSG sebagai zat tambahan makanan dengan acceptable 

daily intake (ADI) sebesar 120 mg/kg BB. Accetable daily intake merupakan 

batasan berapa banyak konsumsi bahan tambahan pangan (BTP) yang dapat 

diterima dan dicerna setiap hari tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Nilai ambang 

keamanan ini harus diperhatikan oleh setiap konsumen MSG agar tidak melebihi 

jumlah konsumsinya (Elfiana, 2012). 

Mengonsumsi MSG dengan dosis yang berlebih dapat menimbulkan 

berbagai macam efek pada organ maupun jaringan pada tubuh manusia. Kasus 
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seperti ini dilaporkan pertama kali pada tahun 1968 yaitu keluhan yang dialami 

beberapa orang setelah makan di restoran Cina. Orang-orang tersebut mengalami 

adanya gejala yang jantung berdebar-debar, kelemahan, mual, sakit kepala, mati 

rasa pada bagian leher dan sulit bernapas (Sand, 2005).  Laporan lainnya 

menunjukkan bahwa MSG memberi efek toksik bagi manusia dan hewan percobaan 

pada sistem reproduksi jantan (Insani, 2018). 

Pemakaian MSG dosis besar dan lama akan memberikan efek samping, 

salah satunya dapat mengganggu sistem reproduksi di testis yang dapat 

menyebabkan kerusakan oksidatif. Senyawa yang mengganggu sistem reproduksi 

di testis adalah radikal bebas hasil samping metabolisme asam glutamat pada MSG 

(Insani, 2018). Radikal bebas dapat merusak sel seperti lipid, protein dan DNA. Hal 

ini mengakibatkan dinding sel rapuh dan mengalami kerusakan hingga kematian 

pada sel, berikutnya mengarah pada penurunan spermatogenesis (Sarry, 2019). 

Penelitian terdahulu membuktikan pemberian MSG 4 g/kg BB secara per oral 

selama 30 hari pada tikus jantan menunjukkan penurunan jumlah sel spermatogenik 

dan sel sertoli (Mohamed, 2012). Pemberian MSG 4 g/kg BB pada tikus jantan 

secara per oral menurunkan kadar hormon testosteron, kerusakan struktur testis, 

penurunan jumlah sel leydig dan pengurangan diameter tubulus seminiferus 

(Mustafa et al., 2016). 

Upaya mengurangi pengaruh radikal bebas maka perlu adanya antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat berikatan atau menghambat 

terbentuknya radikal bebas. Tumbuhan antioksidan menjadikannya sebagai cara 

alternatif upaya penurunan risiko dalam kerusakan fungsi organ tubuh. Antioksidan 
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merupakan substansi untuk menurunkan produksi radikal bebas yang berlebih dan 

mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas (Anindita, 2009). 

Beberapa tumbuhan yang memiliki senyawa antioksidan salah satunya adalah 

tumbuhan akar kucing (Acalypha indica L.) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Akar kucing (Acalypha indica L.) atau bisa dinamakan tumbuhan anting-

anting adalah salah satu tumbuhan herbal yang mudah ditemukan secara liar di 

wilayah perkotaan pinggir jalan, lapangan rumput dan di lereng bukit (Khrisnan et 

al., 2000). Tumbuhan akar kucing merupakan tumbuhan yang memiliki manfaat 

dalam pengobatan tradisional. Daunnya dapat mengobati mimisan, disentri, diare, 

muntah darah, batuk, dan luka luar (Dalimartha, 2003). Senyawa dalam akar kucing 

terdapat golongan senyawa flavonoid, antosianin, dan saponin (Halimah, 2010). 

Flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang terkandung dalam ekstrak etanol 

akar kucing dan bersifat non enzimatis. Antioksidan non enzimatis bekerja secara 

preventif dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau 

dengan menangkap radikal tersebut, sehingga radikal bebas tidak akan bereaksi 

dengan komponen seluler (Alfiani dan Tiva, 2011). Pemberian 600 mg/kg BB 

ekstrak etanol akar kucing (Acalypha indica L.) dapat mempengaruhi kualitas 

reproduksi pada mencit jantan, yaitu meningkatkan persentase motilitas, jumlah 

spermatozoa hidup, dan spermatozoa dengan membran plasma utuh (Yasmin dkk., 

2010). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) untuk mempertahankan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

AIRLANGGA 

PENGARUH EKSTRAK AKAR KUCING . .  AISYAH HASNA S. SKRIPSI 

4 

 

 
 

diameter tubulus seminiferus dan jumlah sel spermatogonium pada testis tikus yang 

terpapar MSG. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) dapat 

mempertahankan diameter tubulus seminiferus tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang terpapar monosodium glutamat? 

2. Apakah pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) dapat 

mempertahankan jumlah sel spermatogonium tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang terpapar monosodium glutamat? 

1.3 Landasan Teori 

Monosodium glutamat (MSG) berlebih dapat menyebabkan gangguan 

spermatogenesis melalui mekanisme pretestikular dan testikular. Mekanisme 

pretestikular oleh MSG menghambat spermatogenesis melalui hipotalamus, 

hipofisis anterior dan testis. Gangguan di hipotalamus akibat ion glutamat berlebih 

mengakibatkan penurunan sekresi Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) 

sehingga mempengaruhi hipofisis anterior dalam mensekresi hormon-hormon 

gonadotropin yaitu Follicle Stimulating Hormon (FSH) dan Luteinizing Hormon 

(LH) menjadi turun (Camihort et al., 2005). Kadar FSH yang menurun 

menyebabkan sel sertoli tidak dapat memberikan nutrisi pada sel spermatogenik 

secara maksimal. Berkurangnya kadar LH juga mereduksi testosteron sehingga 

proses spermatogenesis terhambat yang selanjutnya jumlah sel spermatogenik 
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menurun. Mekanisme testikular oleh MSG menyebabkan terbentuknya radikal 

bebas berlebih dan menimbulkan stres oksidatif. Keadaan ini akan meningkatkan 

produksi Reactive Oxygen Species (ROS) yang dapat merusak DNA transpor 

sehingga menyebabkan kerusakan sel spermatogenik (Sukmaningsih dkk., 2011). 

Jumlah ROS yang meningkat juga mengakibatkan kerusakan pada membran sel 

spermatogenik di dalam tubulus seminiferus. Membran sel spermatogenik 

mengandung asam lemak tak jenuh rantai ganda. Jika radikal bebas bertemu dengan 

asam lemak tak jenuh, akan terjadi reaksi peroksidasi lipid dari membran sel hingga 

mengakibatkan peningkatan fluiditas membran, gangguan integritas membran, dan 

inaktivasi ikatan membran dengan enzim dan reseptor (Arimbi dkk., 2015). Hal ini 

menyebabkan  peningkatan kerusakan sel hingga jumlah sel spermatogenik 

berkurang. Berkurangnya jumlah sel spermatogenik mengakibatkan ketebalan 

dinding tubulus seminiferus berkurang pula, sehingga diameter tubulus seminiferus 

akan mengecil.   

Akar kucing (Acalypha indica L.) mengandung antioksidan yang dapat 

menurunkan konsentrasi radikal bebas dan mencegah terjadinya kerusakan sel. 

Ekstrak akar kucing mengandung antioksidan flavonoid, antosianin dan saponin. 

Antioksidan flavonoid yang terdapat di dalam akar kucing diduga mempertahankan 

keutuhan membran sel dari radikal bebas (Yasmin dkk., 2010). Flavonoid berperan 

dalam melindungi tubuh terhadap ROS, salah satunya dengan cara menangkap 

langsung radikal bebas melalui sumbangan atom hidrogen untuk menjaga stabilitas 

dan meredam reaksi oksidasi (Arifin dan Ibrahim, 2018). Atom  hidrogen  yang 

dilepaskan mampu berikatan dengan radikal bebas, hingga  bermuatan  netral.  
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Flavonoid  yang kehilangan  atom  hidrogen, kemudian  mengalami resonansi  dari  

gugus  hidroksil  yang  menyebabkan energi  aktivitasnya  berkurang  dan  tetap  

stabil. Radikal bebas yang sudah distabilkan akan berhenti melakukan  reaksi  

berantai   sehingga  mencegah terjadinya kerusakan lipid, protein, atau DNA 

(Pambudi dkk., 2014). Antosianin yang merupakan golongan flavonoid pada 

ekstrak akar kucing meningkatkan regenerasi dengan cara menyediakan substrat 

kompetitif untuk lipid tak jenuh dalam membran sel dan atau mempercepat 

mekanisme perbaikan membran sel yang rusak (Kurniati dan Nugraheni, 2019). 

Saponin pada ekstrak akar kucing merupakan senyawa steroid yang berguna dalam 

proses sintesis testosteron. Testosteron adalah hormon yang bertanggung jawab 

terhadap keberlangsungan spermatogenesis (Ganong, 2003). Saponin dipecah 

secara kimiawi melalui sistem digesti sehingga mengalami pemutusan gugus gula 

dari gugus sterolnya. Pemutusan ini memberikan efek peningkatan sterol bebas. 

Senyawa sterol tersebut merupakan bahan dasar pembentuk pregnenolon. 

Pregnenolon merupakan prekursor dalam proses sintesis testosteron (Winarni, 

2007). Jika testosteron disekresikan dalam jumlah banyak, maka proses 

spermatogenesis akan meningkat sehingga produksi jumlah sel spermatogenik juga 

meningkat diikuti meningkatnya diameter tubulus seminiferus. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) 

dalam mempertahankan diameter tubulus seminiferus tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang terpapar monosodium glutamat. 
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2. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) 

dalam mempertahankan jumlah sel spermatogonium tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang terpapar monosodium glutamat.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat mengenai 

khasiat ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) sebagai antioksidan 

berpotensi untuk mempertahankan diameter tubulus seminiferus dan jumlah 

sel spermatogonium tikus putih (Rattus norvegicus) yang terpapar 

monosodium glutamat. 

2. Sebagai pendukung dan pengembang ilmu khususnya di bidang biologi 

reproduksi. 

3. Pada hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai aspek yang 

berhubungan dengan ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) sebagai 

antioksidan potensial dalam mencegah sumber radikal bebas. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan uraian landasan teori 

dapat diambil hipotesis bahwa: 

1. Pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) dapat mempertahankan 

diameter tubulus seminiferus tikus putih (Rattus norvegicus) yang terpapar 

monosodium glutamat. 
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2. Pemberian ekstrak akar kucing (Acalypha indica L.) dapat mempertahankan 

jumlah sel spermatogonium tikus putih (Rattus norvegicus) yang terpapar 

monosodium glutamat. 

  


