
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Monosodium Glutamat atau biasa disebut MSG merupakan 

penyedap rasa buatan yang sangat sering kita temukan dalam makanan 

yang kita konsusmsi sehari-hari (Sabri, 2006). .Meskipun dipergunakan 

sebagai penyedap rasa, beberapa orang yang mengkonsumsi MSG 

merasakan gejala pusing, mual, terbakar, tekanan pada wajah dan nyeri 

pada dada atau yang sering disebut Chinnesse Restaurant Syndrome 

(Lisdiana, 2004). Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi 

MSG sebanyak 0,6gr/hr. Konsumsi MSG yang berlebih (12 gram per hari) 

dapat menimbulkan ablasi pada nukleus arcuata dan nukleus ventromedial 

dalam hipotalamus, otak, ginjal, hilangnya motilitas, penurunan morfologi, 

viabilitas, penurunan kadar asam askorbat di dalam testis, dan gangguan 

pada lambung (Nayanatara et al, 2008; Falalieieva et al., 2010).  

Penelitian yang dilakukan Falalieieva et al.,(2010) menemukan 

bahwa pemberian MSG berkepanjangan pada tikus putih jantan galur 

wistar selama 10, 20, dan 30 hari dalam dosis 15 sampai 30 mg/kg 

menyebabkan lesi erosif dan ulseratif  pada mukosa lambung,  peningkatan 

sekresi asam klorida (HCl) dan peningkatan  berat  badan. Menurut 

Rusmana et al.(2008), melaporkan bahwa penambahan minyak ikan 

lemuru dalam  ransum  ayam kampung  mampu  meningkatkan kandungan 

asam lemak omega 3 yang berupa Eicosapentaenoid Acid dan 



Docohexaenoic Acid  yang berfungsi menekan kandungan Arachidonic 

Acid dalam  jaringan yang  nantinya akan  mempengaruhi berbagai proses 

patofisiologis, meliputi: Induksi respon inflamasi vaskuler (yang 

merupakan respon dari kerusakan jaringan atau infeksi), haemostatis, 

sitoproteksi mukosa  lambung, regulasi ginjal. Selain itu, asam lemak 

Omega-3   sangat baik dalam menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan 

sistem  pencernaan. Asam lemak omega-3 diperlukan oleh tubuh kita 

untuk membuat prostaglandin yang mengatur pembekuan darah, produksi 

hormon, dan peradangan, nyeri, dan bengkak di dalam tubuh dan 

mencegah radikal bebas(Rusmana et al, 2008). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian Omega 3 

terhadap kerusakan nekrosis jaringan lambung tikus jantan galur wistar 

yang diinduksi MSG. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, 

dapat dirumuskan masalah  penelitian sebagai berikut: “Adakah pengaruh 

pemberian  Omega 3 sebagai efek protektor terhadap kerusakan mukosa 

lambung  pada  tikus  putih jantan galur wistar yang diinduksi oleh MSG?  

  



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian Omega 3 sebagai 

protektor terhadap jaringan lambung tikus yang diinduksi MSG 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1.Untuk mengetahui gambaran histopatologi derajat kerusakan  

mukosa lambung tikus jantan galur wistar yang diinduksi MSG dan 

diberi Omega 3 sebagai protektor 

1.3.2.2.Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi 

kerusakan lambung antar kelompok perlakuan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teori 

Sebagai  masukan dan informasi pengembangan ilmu tentang 

manfaat Omega 3 sebagai protektor terhadap kerusakan mukosa 

lambung.  

 

1.4.2. Manfaat praktis 

Bila pemberian Omega 3 terbukti memberikan efek protector 

pada  lambung  tikus, maka hasil  penelitian  ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi masyarakat dalam penggunaan Omega 3 

 

 


