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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pestisida merupakan zat yang berasal dari senyawa kimia, organisme renik

dan zat lain yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian

tanaman (DIRJEN Sarpras MENTAN, 2012). Petani menggunakan pestisida

untuk membasmi hama dan gulma dengan harapan hasil produk pertanian mereka

meningkat. Disamping dapat meningkatkan hasil produk pertanian, pestisida

mempunyai dampak negatif seperti, berkurangnnya keanekaragaman hayati,

pertisida berspektrum luas dapat membunuh hama sasaran, parasitoid, predator,

hiperparasit serta organisme bukan sasaran seperti lebah, serangga penyerbuk,

cacing dan zat renik dalam tanah (Laba, 2010).

Residu pestisida pada produk pertanian dan peternakan telah dilaporkan di

beberapa negara termasuk Indonesia. Mahito (1992) melaporkan bahwa pestisida

golongan organokhlorin (DDT, dieldrin, aldrin dan lindan) terdeteksi pada 22 dari

25 sampel lemak sapi yang diperiksa. Laporan yang sama juga dijumpai pada

telur, daging dan susu di Indonesia, Australia, Kenya dan Mesir (Indraningsih

dkk., 1988; Corrigan dan Seneviratna, 1990; Kahunyo et al., 2001; Ibrahim et al.,

1994). Organoklorin sering terdeteksi pada beberapa tanaman pangan seperti

jagung, kol, padi, tomat dan kedelai (Ntow, 2003).

Cemaran pestisida yang terdeteksi dari lingkungan pertanian (tanah, air, dan

sedimen) diduga sebagai sumber kontaminasi pada produk pertanian dan ternak

(Ntow, 2003). Keracunan pestisida pernah dilaporkan terjadi di Jawa Barat pada

itik yang digembalakan di sawah yang menggunakan pestisida cukup tinggi
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(Yuningsih dan Damayanti, 1994). Salah satu pestisida yang digunakan adalah

Endosulfan.

Endosulfan merupakan insektisida paling beracun yang tersedia dipasaran

dan telah menyebabkan berbagai macam keracunan pestisida yang fatal pada

manusia dan hewan di seluruh dunia (WHO, 2005).

Pada tahun 1988 di Sudan, menimbulkan kematian pada banyak ikan dan

tiga orang akibat meminum air sungai yang terkontaminasi Endosulfan. Kematian

karena Endosulfan yang dilaporkan di Philipina memiliki angka tertinggi

dibanding dengan pestisida lainya (Romeo, 2000). 32 kasus keracunan Endosulfan

terjadi di pulau Sulawesi Indonesia sejak tahun 1990 hingga 1993 . Kasus yang

sama sebanyak 155 kasus di tahun 1994 dan 60 kasus pada tahun 1993 juga telah

dilaporkan di negara Colombia, begitu juga dengan negara India Utara, Srilanka,

Turkey, Guatemala, Costa Rica dan Amerika tengah (Chugh et al.,1998; Roberts

et al., 2003; Oktay et al., 2003; UNEP, 2002).

Zat racun seperti Endosulfan yang masuk dalam tubuh organisme, mampu

menimbulkan kelainan pada fungsi organ. Kelainan tergantung dari seberapa

besar toksisitas zat racun yang masuk dalam tubuh organisme. Secara

farmakokinetik, obat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami absorbsi,

distribusi, metabolisme, dan ekskresi (Agustie, 2006). Organ yang sering terkena

paparan zat racun dan sekaligus sebagai organ yang mendetoksikasi zat racun

adalah hepar.

Hepar memiliki fungsi dalam sistem sirkulasi untuk menghasilkan faktor-

faktor pembekuan darah dan mengolah hasil sisa metabolisme sel darah merah. Di
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dalam sistem pencernaan, hepar berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu

yang berperan di dalam metabolisme lemak sedangkan di dalam sistem ekskresi,

hepar berfungsi untuk memetabolisir toksin, obat-obatan, dan lain-lain (Ganong

2001). Melihat berbagai macam fungsi hepar, memungkinkan terjadinya resiko

untuk mengalami kelainan struktur dan fungsi juga lebih besar dibandingkan

dengan organ-organ lain. Kerusakan hepar secara mikroskopis dapat ditandai

dengan adanya perubahan seperti degenerasi dan nekrosis. Degenerasi yaitu

kelainan sel yang menyebabkan perubahan sitoplasma berupa pembengkakan,

akumulasi cairan dan kekeruhan sitoplasma. Nekrosis yaitu kematian sel yang

ditandai dengan adanya perubahan pada inti sel berupa piknotis, karyo reksis dan

karyolisis (Crawford, 2005). hepatosit memiliki kemampuan regenerasi yang

sangat baik dibandingkan dengan sel organ lain. Hepar masih dapat memacu

regenerasi hepatosit secara mitosis (Sudoyo, 2006). Oleh karena itu, hepar perlu

bahan dari luar tubuh untuk membantunya dalam melakukan regenerasi salah

satu, contohnya adalah antioksidan.

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas

terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang

dapat menimbulkan stres oksidatif. Vitamin C atau L-asam askorbat merupakan

antioksidan  non enzimatis yang larut dalam air. Vitamin C termasuk golongan

vitamin antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas ekstraselular ( James
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et al., 2007). Senyawa ini, menurut Zakaria, dkk. (1996), merupakan bagian dari

sistem pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan sel.

Menurut Foyer, (1993), Vitamin C atau Asam askorbat berperan sebagi reduktor

untuk berbagai radikal bebas. Selain itu juga meminimalkan terjadinya kerusakan

yang disebabkan oleh stres oksidatif, dan vitamin C dengan dosis 25mg/kgBB

dapat mencegah peroksidasi lipid sel terbukti dengan semakin berkurangnnya

kerusakan sel (Flora et al., 2003; Prihananto, 2004).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka telah diketahui

Endosulfan merupakan jenis insektisida yang tergolong sangat beracun juga

mampu menimbulkan kerusakan organ terutama hepar dan vitamin C berpotensi

sebagai antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel. Untuk itu perlu adanya

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh vitamin C pada hepar hewan coba yang

dipapar oleh Endosulfan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut : apakah vitamin C dapat mengurangi kerusakan hepatosit

mencit yang dipapar Endosulfan ?

1.3 Landasan Teori

Yuantari (2011) menjelaskan bahwa Endosulfan ditemukan pada tahun

1956 bersifat non sistemik serta bertindak sebagai racun kontak, racun perut.

Endosulfan merupakan salah satu insektisida organoklorin golongan siklodien.

dan jika menurut daya toksisitas atau potensi pestisida untuk menimbulkan
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kematian, Endosulfan tergolong insektisida organoklorin yang sangat toksik

karena memiliki LD50 antara 0-50 mg/kg BB hal ini diperkuat oleh WHO (1975)

bahwa Endosulfan memiliki LD50 sebesar 40-50 mg/kg BB pada mencit.

Endosulfan bersifat hepatotoksik, menginduksi pembesaran hepar dan nekrosis

sentrolobuler.

Hepar merupakan organ kelenjar terbesar manusia yang erat kaitannya

dengan proses detoksifikasi. Proses detoksifikasi dalam tubuh berlangsung di

seluruh sel. Toksin yang telah dilemahkan oleh sel akan masuk ke dalam aliran

darah dan dikirim ke hepar untuk diproses lebih lanjut, sebagian akan dibuang

melalui empedu, lalu masuk ke dalam usus dan akhirnya dibuang bersama feses.

Selain itu sebagian toksin yang diproses oleh sel kulit akan dibuang melalui

keringat (Agata, 2009).

Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air dan memberikan

proteksi bagi bagian yang mengandung air dari sel, jaringan ataupun organ. Pada

hewan, hanya hepar dan ginjal yang mempunyai kandungan vitamin C tinggi.

Manusia dan hewan tidak bisa membuat sendiri vitamin C dalam tubuh. Oleh

sebab itu sangat tergantung dari asupan makanan yang mengandung vitamin C

(Turana, 2003).

Sebagai zat penangkal radikal bebas, vitamin C dapat langsung bereaksi

dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen singlet dan lipid peroksida.

Sebagai reduktor asam askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk

semidehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif dan selanjutnya mengalami reaksi

disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN VITAMIN C... PHANJAT MUKTI UTOMO



6

Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk asam oksalat dan asam treonat.

Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal bebas, maka

peranannya sangat penting dalam menjaga integritas membran sel (Suhartono dkk.

2007).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa vitamin C dapat

mengurangi kerusakan hepatosit mencit yang dipapar Endosulfan.

.
1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang pengaruh

pemberian vitamin C terhadap paparan insektisida Endosulfan pada hepar.

2. Memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya para petani tentang

bahaya insektisida Endosulfan.

1.6 Hipotesis

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : pemberian

vitamin C dapat mengurangi kerusakan jaringan hepar mencit yang dipapar

Endosulfan.
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