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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan pestisida di seluruh dunia didominasi oleh insektisida, 

fungisida dan herbisida, sedangkan di Indonesia penggunaan insektisida pada 

sektor pertanian menempati urutan teratas (Djojosumarto, 2008). Peningkatan 

penggunaan pestisida dari 11.587,2 ton pada tahun 1982 menjadi 17.977,2 ton 

pada tahun 1987 (Hasibuan, 2012). Secara global peningkatan kebutuhan pestisida 

di Indonesia mencapai kurang lebih 6% per tahun (Raharjo, 2001). Salah satu 

insektisida yang cukup penting dan banyak digunakan ialah insektisida karbofuran 

golongan karbamat (Raharjo, 2001; Deepak et al., 2011). Pelarangan penggunaan 

pestisida golongan organochlorine (OC) di Indonesia oleh Kementerian Pertanian 

sejak tahun 2001 menyebabkan para petani memilih pestisida golongan 

organophosphate dan karbamat sebagai alternatif (Indrianingsih, 2008).  

Data lapangan menyebutkan insektisida golongan karbamat memiliki efek 

toksik dan sisa residu yang lebih ringan dibandingkan dengan golongan 

organophosphate yang memiliki mekanisme kerja yang sama sehingga insektisida 

golongan karbamat lebih banyak digunakan oleh petani (Kaur and Shandir, 2006; 

Azizullah et al., 2011). Penggunaan pestisida oleh petani tidak disertai dengan 

pengetahuan yang memadai. Studi kasus yang dilakukan di desa Curut kecamatan 

Penawangan kabupaten Grobogan membuktikan bahwa aplikasi insektisida yang 

intensif, dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat guna serta sasaran secara 

langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan dan 

kelestarian makhluk hidup (Supriadi, 2013; Yuantari, 2013).  
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Kasus keracunan pestisida pada petani telah dilaporkan oleh Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 1996, dengan data 61,8% petani tidak 

menderita keracunan, 1,3% keracunan berat dan 26,9% keracunan ringan sampai 

dengan sedang. Hasil analisis insektisida pada air, tanah, dan pakan, telur serta 

jaringan burung air di areal persawahan desa Sukamandi kecamatan Subang Jawa 

Barat terdapat 11,11% insektisida golongan karbamat (Ginoga, 2005). Metabolit 

insektisida karbofuran ditemukan pada seluruh sampel daging sapi di daerah Blora 

Jawa Tengah dan telah melampaui nilai batas maksimal metabolit yang ditetapkan 

oleh FAO (Widiastuti dkk., 2005). Rata-rata metabolit yang ditemukan pada 

sampel daging sapi mencapai 169,17 ppb (0,17 mg/ Kg BB) yang melebihi nilai 

BMR daging sapi sebesar 50 ppb (0,05 mg/kg BB). Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa terdapat akumulasi metabolit karbofuran beserta pestisida 

yang lain dalam jaringan lemak, plasenta, fetus, umbilicus, darah serta adanya 

metabolit pada susu beberapa hewan tertentu (Whyatt et al., 2003; Shen et al., 

2007; Keegan et al., 2009).  

Mekanisme kerja karbofuran yakni menghambat asetilkolinesterase dan 

meningkatkan produksi radikal bebas seperti reactive oxygen species (ROS) 

sehingga terjadi stres oksidatif dan peroksidasi lipid (Catala, 2012). Karbofuran 

juga menghambat succinate dehydrogenase sehingga terjadi stres oksidatif pada 

mitokondria (Dai et al., 2014). Disfungsi mitokondria akibat akumulasi ROS 

dapat menyebabkan apoptosis, nekrosis dan vakuolisasi (Tavernarakis, 2007). 

Produksi ROS berlebih akan menyebabkan ketidakseimbangan prooksidan dan 

antioksidan serta menyebabkan peroksidasi lipid yang dapat mengganggu 
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stabilitas fluid mosaic model membran sel dan beberapa sistem endomembran 

lainnya (Noori, 2012). Sharma et al. (2012) memaparkan bahwa membran plasma 

eritrosit dapat mudah lisis karena intoksikasi karbofuran. ROS dapat merusak 

untaian DNA dan protein (Noori, 2012).  

Shahzadi et al. (2013) membuktikan bahwa residu karbofuran ditemukan 

dalam susu sapi, kerbau, kambing, domba dan unta di Lahore Pakistan. Hal ini 

memungkinkan terjadinya transfer residu dan metabolit karbofuran dari induk 

kepada neonatus (Keegan et al., 2009). Karbofuran serta metabolitnya disalurkan 

secara translaktasi kepada neonatus mencit (Kurniawati, 2014). Metabolit 

pestisida jika diserap oleh tubuh neonatus akan menyebabkan gangguan 

perkembangan organ, khususnya pada jantung (Wickerham et al., 2012). Jantung 

merupakan organ yang aktif berkontraksi untuk memompa darah sehingga 

membutuhkan konsumsi O2 untuk respirasi seluler mitokondria paling banyak di 

antara organ lainnya (Santos, 2011).  

Jenis dan distribusi organel sel pada kardiomiosit memiliki peranan 

penting dalam metabolisme dan integrasi impuls pada jantung (Weiss et al., 2006; 

Hayashi et al., 2009; Watson et al., 2012). Organ jantung neonatus mencit dipilih 

untuk diteliti karena masih mampu berproliferasi dan memiliki mitokondria yang 

berjumlah sekitar 30% dari total volume kardiomiosit (Pizzo, 2007). Penelitian 

yang dilakukan Doroshow (dalam Jaiswal et al., 2013) menunjukkan bahwa 

jantung mencit memiliki jumlah antioksidan endogenus yang terbatas.  

Curcumin (1,7-bis[4-hydroxy 3-methoxy phenyl]-1,6-heptadiene-3,5-

dione) merupakan senyawa polifenol yang mengandung banyak gugus fungsional 
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dan berperan penting sebagai antioksidan yang berspektrum luas. Peranan 

curcumin pada membran sel ialah dapat menghalangi radikal peroksil dan 

menstabilkan radikal fenoksil (Jankun et al., 2000). Curcumin dan derivatnya 

telah terbukti dapat menjadi scavenger radikal bebas dan menurunkan kadar ROS 

tubuh (Sookram et al., 2012).  

Profil farmakokinetik curcumin menunjukkan bahwa curcumin dengan 

dosis oral 30 – 180 mg tidak terdeteksi dalam darah (Sharma et al., 2001).  

Peningkatan dosis sampai 3600 mg menunjukkan bahwa kadar curcumin 

ditemukan hanya sedikit di dalam darah, tetapi ditemukan kadar tertinggi di dalam 

feses (Garcea et al., 2005).  Curcumin dengan dosis 1 sampai 5 g/kg yang 

diberikan secara oral pada tikus tidak menyebabkan efek samping dan 75% 

diekskresikan melalui feses dalam bentuk curcumin glucuronide dan curcumin 

sulfate (Vareed et al., 2008).  Kadar curcumin sangat kecil ditemukan dalam urin 

(Anand et al., 2007). Sifat lipofilik curcumin memungkinkan untuk terjadi 

perpindahan senyawa maupun metabolit curcumin dari serum darah kepada susu 

sehingga transfer curcumin secara translaktasi dari induk ke neonatus dapat terjadi 

(Patra et al., 2012). 

Salah satu antioksidan eksogenus lain yang cukup penting ialah vitamin C. 

Pada kebanyakan mamalia sintesis vitamin C dari glukosa terjadi di organ hepar, 

namun pada babi dan primata tidak dapat mensintesis vitamin C karena enzim 

utama jalur biosintesis ini yaitu L-gulonolactone oxidase tidak dapat diproduksi, 

sehingga sumber utama vitamin C hanya dapat diperoleh dari makanan (Rose and 

Bode, 1993).  Bentuk aktif vitamin C dalam tubuh ialah asam askorbat dan 
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Dehidroascorbic Acid (DHA) (Duarte and Lunec, 2005). Asam askorbat berperan 

penting sebagai antioksidan dan scavenger radikal bebas, selain itu juga dapat 

menghambat pembentukan radikal bebas (Carr et al., 2000). Beberapa penelitian 

sebelumnya telah membuktikan bahwa vitamin C juga terbukti efektif dalam 

menurunkan peroksidasi lipid (Carr and Frei, 1999; Polidori et al., 2004).  

Pemberian vitamin C dosis 30-180 mg/kgBB secara oral menunjukkan 

sekitar 70-90% vitamin C diserap ke dalam tubuh, namun pemberian vitamin C di 

atas dosis 1 g/hari menunjukkan penurunan penyerapan hingga kurang dari 50% 

dan asam askorbat yang tidak dimetabolisme akan diekskresikan ke urin (Jacob 

and Sotoudeh, 2002). Hasil dari studi farmakokinetik yang dilakukan oleh 

menunjukkan bahwa oral dosis 1,25 g/hari asam askorbat menghasilkan rata-rata 

puncak konsentrasi vitamin C pada plasma darah sekitar 135 micromol/l 

(Padayatti et al., 2004). Asam askorbat selalu diekskresikan melalui urin dan 

konsentrasinya dapat meningkat dengan tajam ketika konsentrasi vitamin C dalam 

serum cukup tinggi (Levine et al., 2011). Salah satu sumber vitamin C hewani 

adalah susu. Studi oleh Deodhar et al. (dalam Winick, 2012) membuktikan bahwa 

suplementasi vitamin C dosis 23 mg pada wanita  meningkatkan level asam 

askorbat pada susu. Antioksidan eksogenus seperti curcumin dan vitamin C 

diharapkan dapat menurunkan jumlah ROS dan peroksidasi lipid pada membran 

sel serta dapat mempertahankan morfologi dan fluiditas membran dan mencegah 

kerusakan DNA maupun protein. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah: Apakah pemberian curcumin atau vitamin C dapat berpengaruh 

terhadap perubahan histopatologi pada jantung neonatus mencit (Mus musculus) 

yang dipapar karbofuran pada induk mencit selama periode laktasi?  

 1.3 Landasan Teori  

Sormo et al. (2003) dan Keegan et al. (2009) mengemukakan bahwa 

metabolit karbofuran pada susu memungkinkan transfer bahan toksik dari induk 

pada neonatus. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) membuktikan 

bahwa karbofuran serta metabolitnya disalurkan melalui translaktasi pada 

neonatus mencit dan menyebabkan kerusakan hepar. Selain organ hepar, target 

utama aksi dari karbofuran adalah otak, otot dan jantung (Kaur and Shandir, 2006; 

Gupta, 2006).  

Mekanisme kerja karbofuran ialah menghambat asetilkolinesterase 

(AChE) dan meningkatkan radikal bebas seperti reactive oxygen species (ROS) 

(Kamboj et al., 2008). AChE banyak ditemukan pada saraf pusat, saraf perifer, 

neuron motorik, neuron sensorik dan jaringan otot. Aktivitas tertinggi dari AChE 

banyak ditemukan pada  neuron motorik daripada neuron sensorik (Massoulie et 

al., 1993 dalam Colovic et al., 2013). Karbofuran juga menyebabkan hambatan 

aktivitas succinate dehydrogenase dan bioenergi mitokondria (Moreno et al., 

2007). Hambatan succinate dehydrogenase dan cytochrome c oxidase akan 

mendorong penurunan produksi ATP dan meningkatkan pembentukan radikal 

bebas (Dai et al., 2014). Pembentukan ROS dan radikal bebas dapat 
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meningkatkan peroksidasi lipid pada lemak tak jenuh membran sel (Agrawal and 

Sharma, 2010). 

Doroshow (dalam Jaiswal et al., 2013) melaporkan bahwa jantung mencit 

memiliki antioksidan yang terbatas untuk bertahan dari stres oksidatif akibat 

pestisida karbofuran. Kerusakan histopatologi kardiotoksisitas jantung akibat 

pajanan karbofuran digambarkan berupa vakuolisasi pada sitoplasma, hilangnya 

miofibril dan nekrosis (Billingham et al., 1978 dalam Rahman et al., 2007). 

Vakuolisasi pada sitoplasma kardiomiosit disebabkan oleh rusaknya mitokondria 

dan distensi retikulum sarkoplasmik akibat proses peroksidasi lipid endomembran 

(Karrowni and Chatterjee, 2012; Octavia et al., 2012). Kerusakan sistem 

endomembran lisosom dan peroksisom menyebabkan terjadinya proses autofagi, 

selain itu ROS juga menghancurkan struktural dari mikrotubule kardiomiosit 

sehingga menyebabkan hilangnya miofibril (Karna et al., 2010; Tochinai et al., 

2014). Target ROS yang berikutnya ialah merusak protein dan struktural DNA 

yang dapat menyebabkan kematian sel atau nekrosis. 

Curcumin dan vitamin C merupakan antioksidan eksogenus yang dapat 

membantu antioksidan endogenus dalam menekan jumlah ROS dan menghentikan 

proses peroksidasi lipid (Catala, 2012). Curcumin dapat mempertahankan 

morfologi dan fluiditas membran serta mencegah kerusakan DNA maupun 

protein. Vitamin C dapat menurunkan jumlah ROS dan peroksidasi lipid pada 

membran sel. Penambahan curcumin atau vitamin C diharapkan dapat menangkal 

dampak dari produksi ROS berlebih dan memberikan pengaruh terhadap 

perubahan histopatologi kardiotoksisitas neonatus mencit.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

curcumin atau vitamin C terhadap perubahan histopatologi pada jantung neonatus 

mencit (Mus musculus) dari induk mencit yang dipapar karbofuran pada periode 

laktasi. 

1.4.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus penelitian ini histopatologi kardiotoksisitas jantung 

neonatus mencit berupa vakuolisasi sitoplasma,  nekrosis dan hilangnya miofibril  

serta untuk memilih antioksidan eksogenus yang tepat untuk digunakan sebagai 

media penyembuhan kasus keracunan karbofuran pada neonatus mencit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kajian penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang pengaruh 

pemberian curcumin atau vitamin C terhadap perubahan histopatologi pada 

jantung neonatus mencit (Mus musculus) dari induk mencit yang dipapar 

karbofuran pada periode laktasi. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Pemberian curcumin atau vitamin C dapat berpengaruh terhadap 

perubahan histopatologi pada jantung neonatus mencit (Mus musculus) dari induk 

mencit yang dipapar karbofuran pada periode laktasi. 
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