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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim dengan lebih dari 17.500 pulau besar dan

kecil.  Negeri ini tepat berada di daerah khatulistiwa mempunyai lebih dari 42 tipe

ekosistem daratan dan 5 (lima) tipe ekosistem laut yang sangat unik. Keunikan

ekosistem ini telah menjadikan Indonesia dianugerahi sumber daya alam hayati

yang sangat berlimpah dan sangat beranekaragam (Sukara, 2008). Potensi alam di

Indonesia sangat besar dalam upaya pengembangan obat-obatan herbal dari

tumbuhan. Sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan tumbuh di Indonesia dan

beberapa diantaranya telah diketahui memiliki khasiat sebagai tumbuhan obat

(Miksusanti, 2010).

Obat-obatan herbal dapat berasal dari hewan yang mempunyai manfaat

untuk pengobatan, salah satunya adalah lebah yang menghasilkan madu dan

propolis. Indonesia dikenal mempunyai berbagai jenis lebah lokal, diantaranya

adalah jenis Apis mellifera spp. Lebah tersebut di masyarakat dipelihara secara

terbatas dalam tempat pengembangan lebah dan menghasilkan lebih banyak madu

dibandingkan dengan lebah lokal jenis lain seperti Trigona spp, tapi menghasilkan

lebih sedikit propolis (Wijaksana, 2013).

Propolis telah dipergunakan secara luas sejak zaman dahulu. Orang Mesir

sudah mengetahui khasiat dari propolis untuk membalsem mayat. Propolis dikenal

karena khasiatnya oleh dokter-dokter romawi dan Yunani. Obat tersebut

digunakan sebagai antiseptik untuk menyembuhkan luka dan sebagai obat kumur
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yang sudah berlangsung dari abad pertengahan diantara para dokter Arab (Susilo

dkk, 2009).

Propolis adalah resin yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai

tumbuhan, yang bercampur dengan saliva dan berbagai enzim sehingga

menghasilkan resin baru yang berbeda. Propolis mempunyai aktivitas anti bakteri,

anti kapang, anti virus dan aktivitas biologis lain seperti anti inflamasi,

hepatoprotektor, anti tumor, dan imunostimulan (Bankova, 2007; Fearnley, 2005;

Lotfy, 2006).

Propolis juga merupakan salah satu produk alami lebah madu yang banyak

manfaatnya. Khasiat propolis yang dihasilkan lebah sudah banyak dikenal.

Beberapa penemuan dan penelitian memberikan informasi bahwa propolis bersifat

sebagai anti mikroba, anti bakteri, anti virus dan anti fungi. Bagi lebah sendiri,

propolis digunakan untuk menambal retak dan menutup celah sarang, melindungi

telur dari kebusukan serta mensterilkan makanannya (Agustrina, 2011).

Penelitian yang dilakukan Rinaldi (2014) tentang potensi propolis terhadap

jumlah limfoblas dan diameter pulpa putih limfa mencit jantan menunjukan hasil

yang baik dengan dosis propolis 0,4mg/0,5ml/ekor/hari, 0,8mg/0,5ml/ekor/hari,

1,6mg/0,5ml/ekor/hari dan 3,2mg/0,5ml/ekor/hari. Hal ini sesusai dengan

penelitian di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada oleh Sarto dan Saragih

pada tahun 2009, membuktikan bahwa propolis sangat aman untuk di konsumsi.

Krell dalam Jaya et al., (2005) menyatakan propolis mengandung resin

berupa flavonoid dan asam fenolat sebanyak 45-55 %, asam lemak dan lilin

sebanyak 25-53 %, protein sebanyak 5% dan yang terakhir mineral dan senyawa
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organik lain berupa Zn, Fe, vitamin B3 dan fruktosa sebanyak 5%. Komposisi ini

yang membuat propolis mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan

immunomodulator lain yang hanya mempunyai flavonoid sebagai komposisi

utamanya. Flavonoid adalah kelompok senyawa polifenol, memiliki beragam

struktur dan karasteristik kimia, terdapat sangat banyak dalam tanaman dan

merupakan bagian dalam diet manusia (Hartog et al., 1993).

Menurut Wade (2005), flavonoid merupakan anti oksidan dan anti biotik,

serta merupakan bahan aktif yang berfungsi sebagai anti peradangan dan anti

virus. Flavonoid juga dikenal senyawa yang bersifat sebagai hepatoprotektor,

bersifat polar dan semi polar (Hayati dkk, 2011).

Pembahasan mengenai peran propolis dalam memperbaiki kondisi

patologi bagian tubuh yang mengalami kerusakan, tidak lepas dari pengaruh hepar

sebagai pusat metabolisme tubuh, baik anabolisme atau katabolisme molekul-

molekul makanan dasar (gula, asam lemak, asam amino) dilakukan oleh sel-sel

hepar. Gangguan fungsi hepar juga merupakan penyakit yang paling serius dan

menjadi permasalahan di seluruh dunia terutama yang disebabkan oleh bahan-

bahan kimia toksik seperti alkohol, paracetamol, agen kemoterapi, minyak

terperoksidasi, dan lain-lain (Abuelgasim et.al, 2008;Maheswari et. al., 2008).

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang pengaruh pemberian propolis terhadap gambaran histopatologi

hepar mencit jantan (Mus musculus).
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian

ini sebagai berikut:

1. Apakah pemberian propolis dapat mempengaruhi gambaran

histopatologi organ hepar mencit jantan (Mus musculus)?

2. Apakah konsentrasi dosis propolis dapat mempengaruhi gambaran

histopatologi organ hepar mencit jantan (Mus musculus)?

1.3 Landasan Teori

Pada satu dekade terakhir, propolis telah banyak menarik perhatian

peneliti karena beberapa karakteristik baik biologis maupun farmakologis seperti

immunomodulator, anti tumor, antimikroba, anti inflamasi, anti oksidan dan lain-

lain. Selain memang telah banyak produk yang mengandung propolis dipasarkan

secara luas oleh industri farmasi dan makanan kesehatan (Sforcin and Bankova,

2011).

Propolis atau lem lebah merupakan produk alami dari lebah madu yang

mempunyai potensi antioksidan yang tinggi (Gheldof et al., 2002). Propolis

sebenarnya dihasilkan lebah dengan cara mengumpulkan resin dari berbagai

macam tumbuhan, kemudian resin ini bercampur dengan ludah dan berbagai

macam enzim yang ada pada lebah sehingga menjadi resin yang berbeda dengan

resin asalnya (Winingsih, 2002).

Duke (1999) menyatakan bahwa kandungan zat aktif dalam propolis yang

penting adalah flavonoid. Kadarnya yang tinggi berfungsi sebagai analgesik, anti

inflamasi, anti bakteri, anti alergi, dan anti oksidan. Propolis juga bermanfaat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS... AGIL RAHMAT AKBARI



5

sebagai antioksidan adalah anti bakteri, anti inflamasi, anti viral, hepatoprotektif,

anti tumor, mencegah terjadinya ulkus  dan vasodilator (Viuda et al., 2008;

Nakajima et al., 2009).

Hepar merupakan salah satu organ yang sangat berperan penting dalam hal

metabolisme tubuh. Selain itu hepar dipilih karena berperan dalam proses

detoksifikasi bahan sisa metabolisme zat makanan, obat dan zat toksik yang

masuk ke dalam tubuh (Gibson, 2003). Organ hepar sangat mudah terserang efek

toksik dari obat-obatan dan bahan kimia karena menerima suplai darah sekitar

70% dari vena porta (Junqueira dan Carneiro, 1998).

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan mengetahui bahwa propolis dapat digunakan

sebagai obat alami alternatif bagi kesehatan masyarakat.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui pengaruh pemberian propolis terhadap perubahan gambaran

histopatologi organ hepar pada mencit jantan (Mus musculus).

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi dosis propolis terhadap perubahan

gambaran histopatologi organ hepar  pada mencit jantan (Mus musculus).
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat bahwa propolis merupakan obat alternatif yang aman bagi organ

hepar. Propolis juga dapat digunakan sebagai bahan obat alami bagi kepentingan

kesehatan masyarakat pada umumnya dan medis veteriner pada khususnya, dan

turut memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh aspek ilmu medis

dan sains.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Pemberian propolis berpengaruh terhadap perubahan gambaran

histopatologi organ hepar mencit jantan (Mus musculus).

2. Konsentrasi dosis propolis dapat mempengaruhi gambaran histopatologi

organ hepar mencit jantan (Mus musculu
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