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Abstrak 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan berbagai jenis tanaman.seperti buah-

buahan dan sayuran yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami Senyawa 

antioksidan diperlukan untuk mencegah radikal bebas yang berasal dari berbagai macam zat 

toksik. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan informasi pengaruh 

pemberian ekstrak berbagai jenis tanaman terhadap kadar malondialdehid  (MDA) dan 

aktivitas superoksidadismutase (SOD) darah tikus putih (Rattusnorvegicus)yang diinduksi 

berbagai jenis zat toksik. Beberapa penelitian yang dikaji dalam artikel ini adalah pengaruh 

ekstrak kulit buah naga, ekstrak kulit manggis, ekstrak etanol umbi binahong,ekstrak air ubi 

jalar ungu,ekstrak etanol ganggang hijau terhadap kadar MDA dan aktivitas SOD tikus 

putih (Rattus Norvegicus)yang diinduksi asap rokok ,aloksan, makanan tinggi kolesterol, 

dan CCI4.Seluruh penelitian yang dikaji merupakan penelitian eksperimental menggunakan 

rancangan penelitian Randomized Posttest Control Group Design. Kadar MDA dianalisis 

dengan menggunakan metode TBA (Thiobarbaturic Acid). Aktivitas enzim SOD dianalisis 

dengan menggunakan metode spektrofotometri. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga, buah manggis, ekstrak etanol ganggang hijau 

dapat mencegah kenaikan kadar MDA.Ekstrak kulit buah manggis, ekstrak etanol umbi 

binahong, ekstrak etanol ganggang hijau dapat menigkatkan kadar SOD. 

Kata kunci:  Zat toksik,antioksidan,radikalbebas, ekstrak, MDA, danSOD. 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan Negara beriklim tropis yang kaya akan tanaman yang 

berpotensi sebagai sumber antioksidan alami untuk mencegah radikal bebas dari 

berbagai macam zat toksik. Beberapa diantaranya adalah buah naga, buah manggis, 

umbi binahong, ubi jalar ungu, dangan ganggang hijau. Menurut Sumarni et al. 

(2015:35-39), buah manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan buah tropis yang 

kulit buahnya belum optimal dimanfaatkan. Kulit buah manggis mengandung 

antosianin, tanin, senyawa fenol/polifenol, epikatekin, dan xanton, yang merupakan 

senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Andrieyani et al. 

(2015:73-78) umbi binahong mempunyai kandungan aktif bertindak sebagai antioksidan 
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alami yang menghambat radikal bebas. Salah satu golongan senyawa antioksidan 

tersebut adalah flavonoid. Tanaman ganggang hijau (Ulva lactuca L.) mengandung 

senyawa melatonin (Balzer dan Hardeland, 1996). Melatonin berfungsi sebagai 

antioksidan melalui aksi penangkapan radikal bebas secara langsung dan meningkatkan 

enzim antioksidan (Reiter et al., 2003). Kandungan antioksidan yang variatif pada 

berbagai tanaman tersebut merupakan potensi besar untuk dapat menangkal radikal 

bebas, terutama radikal bebas akibat paparan zat toksik. 

Zat toksik merupakan zat kimia beracun yang berpotensi memberikan efek 

berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Zat toksik 

biasanya masuk ke dalam tubuh manusia lewat hidung, mulut dan kulit, kemudian 

beredar keseluruh tubuh atau organ-organ tertentu. Zat toksik dapat berupa 

logam/metalloid (Pb, Hg,dan Krom), bahan pelarut (CCl4, etanol, methanol,dan glikol), 

gas beracun (HCN, argon, helium, dan CO), karsinogenik (benzene, asbes, vinil clorida, 

dan naftilamin), dan pestisida (arsenik, organoklorin, dan karbamat).Zat toksik yang 

masuk ke dalam tubuh akan memicu terjadinya radikal bebas. 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif 

karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya 

(Kikuzaki et al., 2002). Di dalam tubuh radikal bebas dapat menyebabkan proses 

peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid adalah perusakan oksidatif terhadap asam lemak tak 

jenuh berantai panjang yang menghasilkan senyawa melanoldehid (MDA). Dengan 

demikian, MDA dapat digunakan sebagai indeks pengukuran aktivitas radikal bebas 

dalam tubuh. Tingginya kadar MDA di dalam tubuh dapat disebabkan oleh 

meningkatnya aktivitas radikal bebas (Haliwell and Gutteridge, 1999). Sementara itu, 

enzim superoxide dismutase (SOD) merupakan enzim endogen yang berperan untuk 

menangkap radikal bebas (Widyaningsih, et al. (2015:163-175). 

Menurut Winarsi (2007), secara kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa 

pemberi elektron (elektron donor), sedangkan secara biologis adalah senyawa yang 

mampu menangkal dan merendam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan 

bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat 

oksidan sehingga aktifitas senyawa oksidan tersebut bisa terhambat. Antioksidan baik 

endogen maupun eksogen sangat penting bagi fungsi tubuh, karena antioksidan tersebut 

mampu meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan endogen misalnya 
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enzim superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutathion peroksidase (GSH-Px), 

sedangkan antioksidan eksogen misalnya vitamin E, vitamin C, ɓ-karoten, flavonoid, 

karotenoid (astaxanthin), asam urat, bilirubin dan albumin.  

Pemanfaatan senyawa antioksidan eksogen pada tanaman secara efektif sangat 

diperlukan untuk mencegah terjadinya stres oksidatif. Tujuan penulisan artikel ini 

adalah untuk memberikan informasi pengaruh pemberian ekstrak berbagai jenis 

tanaman terhadap kadar malondialdehid (MDA) dan aktivitas superoxidedismutase 

(SOD) darah tikus putih (Rattus norvegicus)yang diinduksi berbagai jenis zat toksik. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian Nasution,et al.(2016:21-24), diketahui bahwa 

pemberian ekstrak buah naga berdaging super merah (Hylocereus costaricensis) pada 

berbagai konsentrasi dapat mencegah kenaikan kadar MDA tikus wistar yang dipapar 

asap rokok selama 28 hari.Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Rerata kadar MDA 

Keterangan : 

K1 : Kelompok kontrol negatif (tidak dipapar rokok, tidak diberi ekstrak, hanya 

diberi pakan standar) 

K2 : Kelompok kontrol positif (dipapar rokok, tidak diberi ekstrak, dan diberi 

pakan standar) 

P1 : Kelompok perlakuan diberi ekstrak 1,575 gr/ml. 

P2 : Kelompok perlakuan diberi ekstrak 3,15 gr/ml. 

P3 : Kelompok perlakuan diberi ekstrak 4,725 gr/ml. 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok 

yang diberi paparan asap rokok disertai dengan pemberian ekstrak kulit buah naga super 

merah menunjukkan adanya penurunan kadar MDA dibandingkan dengan kelompok 

yang hanya dipapar asap rokok tanpa diberi ekstrak. Rerata kadar MDA yang hanya 

dipapar asap rokok sebesar 10,622±1,595. Disisi lain rerata kadar MDA pada kelompok 

yang mendapat ekstrak kulit buah naga terendah terdapat pada kelompok P3 yang 

mendapat dosis 4,725gr/ml yakni dengan rerata 4,518±0,713. Rerata kadar MDA pada 

kelompok P3 ini hampir sama dengan rerata kadar MDA kontrol negatif sebesar 

4,041±0, 901. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Nurliyana et al (2010:367-575), menyatakan bahwa kulit buah naga mempunyai 

kemampuan untuk mengikat senyawa radikal bebas sehingga dapat menekan produksi 

MDA. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga super merah dapat 

menurunkan kadar MDA pada tikus yang dipapar asap rokok. Dapat disimpulkan 

pemberian ekstrak kulit buah naga super merah dengan dosis 1,575gr/ml, 3,15gr/ml, 

dan4,725gr/ml dapat mencegah kenaikan kadar MDA pada tikus yang dipapar asap 

rokok. 

Kulit buah naga mengandung pigmen antosianin dan betasianin yang dapat 

bertindak sebagai antioksidan. Adanya kemampuan untuk memangsa radikal bebas yang 

langsung berasal dari asap rokok maupun radikal bebas yang timbul akibat respon 

inflamasi, maka antosianin dapat menekan terjadinya peroksidasi lipid dan juga 

menekan produksi MDA sehingga kadar MDA menurun (Miguel, 2010:291-312). 

Antosianin dengan cepat dapat mengikat ion logam untuk membentuk komplek 

antosianin-logam yang stabil. Hal tersebut menjelaskan bahwa antosianin mengikat 

logam transisi Fe sehingga dapat dicegah terjadinya pembentukan reaksi hidroksil yang 

sangat toksik dan reaktif. Pada akhirnya antosianin dapat menekan terjadinya 

peroksidasi lipid dan juga menekan produksi MDA sehingga kadar MDA menurun 

(Miguel, 2010:291-312) 

Berdasarkan hasil penelitian Sumarny et al. (2015:35-39), yang membandingkan 

efek antioksidan Ŭ-mangostin dalam bentuk sediaan larutan kosolven terhadap bentuk 

sediaan ekstrak kulit buah manggis, menunjukkan bahwa penurunan kadar MDA larutan 

kosolven lebih tinggi dari ekstrak kulit buah manggis, dan peningkatan kadar SOD 
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kosolven lebih tinggi daripada ekstrak. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok II, III, IV dan V mampu 

menghambat pembentukan MDA. Hasil uji Mann Whitney terhadap kadar MDA 

didapatkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna (p>0,05) antara kelompok II dengan 

kelompok III yang menunjukkan bahwa sediaan uji larutan kosolven mampu 

menghambat pembentukan MDA sama baiknya dengan vitamin C sebagai kontrol 

positif. Pemberian vitamin C pada kelompok II menunjukkan konsentrasi MDA yang 

lebih rendah dibandingkan dengan kelompok I. Hal tersebut terjadi karena vitamin C 

sebagai antioksidan memiliki gugus pendonor elektron yang dapat menghambat proses 

terjadinya peroksidasi lipid sehingga radikal bebas tidak berkembang menjadi radikal 

bebas yang baru. Hasil ini didukung oleh penelitian Ismiyati (2009:19-20), bahwa 

pemberian vitamin C dapat mengeliminasi radikal bebas yang ditunjukkan dengan 

menurunnya kadar MDA plasma. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian vitamin C dan 

sediaan ekstrak kulit buah manggis memiliki efek antioksidan dengan cara 

meningkatkan aktivitas SOD. Tidak adanya perbedaan aktivitas SOD yang bermakna 

pada kelompok II dengan kelompok III dan IV (p>0,05), menunjukkan aktivitas SOD 

pada kelompok III dan IV sama baiknya dengan kontrol positif vitamin C. 

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas SOD sel 

darah merah setelah pemberian sediaan uji larutan kosolven dan suspensi ekstrak 

termasuk ekstrak kulit buah manggis di pasaran (ekstrak). SOD merupakan antioksidan 

enzimatis yang merupakan pertahanan terhadap kondisi stres oksidatif dengan 

melindungi sel-sel tubuh dan mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh 

radikal bebas. Tingginya aktivitas SOD akan tergambarkan oleh rendahnya produk 

oksidasi lipid(Winarsi, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Bub, et al (2010), 

membuktikan bahwa antioksidan enzimatis sangat dipengaruhi oleh asupan antioksidan 

non-enzimatis, dimana terjadi peningkatan aktivitas SOD pada kaum pria yang diberi 

jus tomat selama seminggu sebesar 145 U/g Hb. 

Berdasarkan hasil penelitian Andrieyani et al. (2015:73-78), yang meneliti 

tentang identifikasi senyawa flavonoid dan efek terapi ekstrak etanol 70 % umbi 

binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap kadar glukosa darah dan 
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aktifitas SOD (Superoksida dismutase) jantung tikus yang diinduksi aloksan 

menunjukkan bahwa umbi binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) memiliki 

aktivitas anti diabetes yaitu mampu menurunkan kadar glukosa darah serta pada 

peningkatan aktifitas SOD (Superoksida dismutase) jantung tikus yang diterapi ekstrak 

dosis 25, 50, 75 mg/kg BB berturut-turut 5,511 u/ml ; 5,217 u/ml dan 4,942 u/ml. Dosis 

terbaik adalah 25 mg/kg BB. 

Tiga kelompok terapi ekstrak umbi binahong mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kelompok positif yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena 

kandungan aktif dalam umbi binahong bertindak sebagai antioksidan alami yang 

menghambat radikal bebas sehingga terjadi peningkatan aktivitas SOD. Salah satu 

golongan senyawa antioksidan tersebut adalah flavonoid. Flavonoid tersebut berperan 

sebagai scavenger radikal karena mampu menangkap radikal bebas dalam tubuh dengan 

adanya ikatan rangkap terkonjugasi dan atom H sebagai donor dari gugus hidroksil (-

OH) fenolik pada saat bereaksi dengan radikal bebas (Retno, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Widyaningsih et al. (2015:163-175),yang meneliti 

tentang efek anti oksidan ekstrak etanol ganggang hijau (Ulva lactuca L.) terhadap 

kadar malondialdehid (MDA) dan aktivitas enzim superoksida dismutase (SOD) hepar 

tikus putih yang diinduksi CCI4 menunjukkan bahwa ekstrak etanol ganggang hijau 

(Ulva lactuca L.) mempunyai aktivitas antioksidan dengan menurunan kadar MDA dan 

meningkatkan aktivitas enzim SOD dan tikus yang diinduksi CCI4. Hasil penelitian 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 

Hasil rata-rata kadar MDA dan aktivitas enzim SOD hepar tikus kontrol normal 

dibanding kelompok hepato toksik yang diberi CCl4 menunjukkan adanya perbedaan 

signifikan dengan meningkatnya kadar MDA dan penurunan aktivitas enzim SOD. Hal 

tersebut dikarenakan terjadi stress oksidatif akibat pemberian CCl4 menyebabkan 

terjadinya stress oksidatif sehingga meningkatkan proses peroksidasi lipid ditandai 

dengan peningkatan kadar MDA yang merupakan hasil peroksidasi lipid dan penurunan 

aktivitas enzim enzim SOD hepar. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa CCl4 yang bersifat toksik dalam 

metabolismenya akan menghasilkan radikal bebas yang lebih reaktif yaitu radikal 

triklorometil (CCl3) dan triklometilperoksi (CCl3OO). Radikal bebas tersebut akan 

berikatan dengan lipid tak jenuh (PUFA) untuk memulai terjadinya peroksidasi lemak, 
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dan peroksidasi akan menyebabkan kerusakan membran lipid dan protein serta 

menyebabkan penurunan antioksidan (Gutteridge dan Halliwel, 1999). Hal ini didukung 

teori Batakov dalam khalaf et al. (2008) pada kerusakan hepar akibat induksi CCl4, 

aktivitas SOD yang berperan dalam melakukan pembersihan ñscavenge” pada anion 

superoksida dan mengubahnya menjadi hidrogen peroksida serta menghilangkan 

toksisitas radikal bebas, akan mengalami penurunan karena tidak mampu mengimbangi 

peningkatan peroksidasi lemak dan peningkatan ROS akibat pemberian CCl4. 

Tablet curcuma secara signifikan menurunkan kadar MDA dan meningkatkan 

aktivitas enzim SOD jika dibandingkan dengan Kelompok hepatotoksik (P<0,05) Tablet 

Curcuma adalah salah satu produksi Industri SOHO, mengandung serbuk dari Rhizoma 

Curcuma, yang mengandung zat aktif kurkumin dan minyak atsiri (Wahyono et al., 

2009). Kurkumin dapat menurunkan kadar MDA karena kurkumin mempunyai gugus 

hidroksi fenolik yang dapat menangkap radikal bebas terutama radikal hidroksil 

(Tonnesen dan Greenhill, 1992). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tristanti et al. (2013) bahwa pemberian tablet curcuma mampu 

menurunkan kadar MDA hepar tikus Wistar yang diinduksi CCl4. 

Pemberian EEGH dosis 100 mg/kgBB dan dosis 200 mg/kgBB selama 21 hari 

dapat menurunkan kadar MDA dan meningkatkan aktivitas enzim SOD hepar secara 

signifikan setelah pemberian CCl4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa EEGH dosis 100 

mg/kgBB dan dosis 200 mg/kgBB mempunyai aktivitas antioksidan yang ditunjukkan 

dengan menurunnya aktivitas peroksidasi lipid membran ditandai dengan penurunan 

kadar MDA dan peningkatan aktivitas antioksidan endogen yaitu enzim SOD yang 

menangkap anion superoksida dan mengubah menjadi hidrogen peroksida. Peningkatan 

aktivitas enzim SOD tersebut diduga terjadi akibat aktivitas zat antioksidan melatonin 

dalam EEGH. Mekanisme melatonin sebagai antioksidan meliputi penangkapan secara 

langsung terhadap radikal bebas, menstimulasi enzim antioksidan, meningkatkan 

efisiensi fosforilasi oksidatif di mitokondria, dan meningkatkan efisiensi antioksidan 

lain (Reiter et al., 2003). Melatonin dapat menetralisir zat radikal dengan 

menyumbangkan elektronnya bereaksi dengan radikal OH membentuk senyawa 4-

hidroksimelatonin. Melatonin juga dapat menghambat pembentukan peroksinitrit 

(prekursor radikal) dengan menghambat enzim nitrit oksida sintetase membentuk 

senyawa N-nitrosomelatonin (Dun-Xian et al., 2007). Selain itu, melatonin juga 
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mengurangi stress oksidatif dengan meningkatkan aktivitas enzimantik oksidan seperti 

SOD, CAT, dan glutationperoksidase (GSH-Px) (Liu, 2000). 

Berdasarkan hasil penelitian Jawi et al. (2014:274-280),yang meneliti tentang 

pencegahan gangguan fungsi ginjal karena stress oksidatif pada tikus diabetes dengan 

ubi jalar ungu menunjukkan bahwa ekstrak air umbi jalar ungu dapat meningkatan kadar 

SOD dan menurunan kadar MDA tikus putih DM.  

Pada tikus diabetik terjadi kenaikan MDA dan penurunan SOD yang bermakna 

(p<0,05). Pemberian ekstrak air umbi ubi jalar ungu mencegah kenaikan MDA dan 

penurunan SOD pada darah sehingga hasilnya sama dengan kelompok kontrol. 

Pada penelitian ini terjadi peningkatan MDA serta penurunan SOD darah yang 

bermakna (p<0,05) pada tikus diabetes dibandingkan kelompok kontrol. Hiperglikemia 

menyebabkan meningkatnya pembentukan reactive oxygen species (ROS) sehingga 

akan terjadi stres oksidatif. Sumber produksi ROS pada keadaan hiperglikemia tersebut 

adalah oksidasi glukosa yang akan menghasilkan ion superoksida serta proses interaksi 

antara glukosa dengan protein membentuk Advanced Glycation End-product (AGEs) 

(Maritim et al.,2003). Meningkatnya AGEs akan menyebabkan peningkatan aktivitas 

ensim nicotin amide adenine dinucleotide phosphate (NAD(P)H) oxidase sehingga 

pembentukan ion superoksida juga meningkat (Gao dan Mann, 2009), yang akan 

menyebabkan stres oksidatif. 

Pada kelompok tikus DM yang diberikan ekstrak air umbi ubi jalar ungu selama 

50 hari terjadi perubahan yang sangat bermakna pada MDA dan SOD darah. Pada 

kelompok tersebut terjadi penurunan kadar MDA dan kenaikan aktivitas SOD yang 

bermakna (p<0,05). Antosianin yang terdapat pada umbi ubijalar ungu (Suprapta et al., 

2004), merupakan salah satu antioksidan yang mampu mencegah stress oksidatif in vivo 

sehingga menurunkan MDA (Jawi et al., 2008). Pemberian ekstrak air umbi ubi jalar 

ungu yang mengandung antosianin mampu menurunkan kadar gula darah sehingga akan 

memperkecil terbentuknya AGEs (Tedgui dan Mallat, 2006), dan pada akhirnya akan 

menurunkan MDA serta meningkatkan kadar SOD. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian pada tikus yang diberikan ekstrak 

ubi jalar ungu dan terjadi peningkatan ekspresi SOD pada hati tikus (Kyu-Ho et al., 

2006; Chen et al., 2011). Hasil penelitin ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan dengan antosianin dari beras hitam yang dapat menurunkan ion superoksida 
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dan meningkatkan SOD pada sel secara in vitro (An-Na et al., 2006). Superoxide 

dismutase (SOD) adalah antioksidan endogen yang cukup kuat dalam menguraikan ion 

superoksida sehingga mengurangi stres oksidatif (Dong et al., 2011). 

Kesimpulan 

Ekstrak kulit buah naga, buah manggis, ekstrak etanol ganggang hijau dapat 

mencegah kenaikan kadar MDA tikus putih (Rattus norvegicus) yang dipapar zat toksik. 

Ekstrak kulit buah manggis, ekstrak etanol umbi binahong, ekstrak etanol ganggang 

hijau dapat menigkatkan kadar SOD tikus putih (Rattus norvegicus) yang dipapar zat 

toksik. 
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