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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penatalaksanaan rinitis alergi saat ini meliputi terapi pencegahan, 

medikamentosa dan imunoterapi (Bousquet, 2008).Jenis penatalaksanaan 

tersebut memiliki kelemahan dan keterbatasan.Kelemahan dan keterbatasan 

tersebut menjadi alasan para ahli untuk meneliti pengobatan alterantif baru 

yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat contohnya Teh hijau 

(camellia sinensis).Teh hijau (camellia sinensis)telah banyak terbukti dapat 

mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit (Hassanaindkk., 2010). 

Hasil penelitian Mari-Maeda Yamamoto pada tahun 2012, menyatakan 

bahwa teh hijau (camellia sinensis) memiliki polifenol yaitu catechin 

(EGCG)yang memilik efek sebagai anti alergi.Catechin (EGCG) tersebut 

dapat menurunkan gejala alergi melalui penghambatan pengeluaran 

histamin, namun penelitian mengenai catechin (EGCG) tersebut belum 

pernah diteliti terhadap kadar IgE.Penelitian oleh Ehab Hassanain 2010 Teh 

hijau (Camellia sinensis) memiliki efek imunomodulator terhadap kadar IgE 

pada mencit yang sudah dipapar alergan, namun penelitian mengenai efek 

teh hijau (Camellia sinensis) terhadap kadar IgE pada manusia belum 

pernah  diteliti. 

Rhinitis Alergi (RA) merupakan masalah kesehatan global pada 10-

20%  penduduk dari 500 juta orang di dunia (Bousquet, 2008). Prevalensi 

rinitis alergi cukup bervariasi di seluruh dunia.Prevalensi rinitis alergi di 
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negara maju lebih meningkat dari pada negara berkembang.Pravelensi 

Rhinitis Alergi di Amerika Utara 10 – 20 %, Eropa sekitar 10 – 15 %, 

Thailand 20%, dan Jepang sebanyak 10% (Nagel, 2012). Prevalensi rinitis 

alergi di Jerman mencapai 20% populasi (Nagel & Patrick, 2012).Prevalensi 

rinitis alergi di Indonesia mencapai 1,5-12,4% dan cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia aeroalergen yang tersering 

menyebabkan rinitis alergi yaitu tungau dan debu rumah (Nurcahyo & Eko, 

2009).Prevalensi di negara industri lebih banyak,sedangkan diperkotaan 

lebih tinggi daripada di pedesaan (Mediadipoera, 2009).Prevalensi rhintis 

alergi yang semakin meningkat di sebabkan oleh buruknya terapi, seperti 

efek samping yang di timbulkan dan beban finansial yang ditanggung oleh 

penderitanya (Bousquet, 2008). 

Penelitian Ehab Hassanain tahun 2010, didapatkan bahwa pemberian 

ekstrak Teh hijau (camelia sinensis) dapat digunakan sebagai antioxidan, 

antimuntagenik,dan anti alergi. Pemberian ekstrak Teh hijau (camelia 

sinensis)akan mengurangi gejala alergi dengan cara menekan sel B agar 

tersupresi sehingga produksi IgE turun (Hassanain dkk., 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diteliti tentang pengaruh 

pemberian air rebusan Teh hijau (Camelia sinensis) dari pucuk daun teh 

hijau yang tidak difermentasi dan tanpa zat tambahan yang diduga 

mengandung polifenol terhadap kadar IgE pada penderita rinitis alergi 

sedang berat. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Sebagaimana telahdijelaskan di atas,maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : “Apakah pemberian air seduhan Teh hijau 

(camelia sinensis) yang diberikan kepada penderita rhinitis alergi 

berpengaruh terhadap kadar Ig E ? ” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian air seduhan Teh 

hijau (camelia sinensis) yang diberikan kepada penderita rhinitis 

alergi berpengaruh terhadap kadarIgE. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kadar IgE penderita rinitis alergi sebelum  

diberikanpemberian air seduhan Teh hijau (camelia sinensis). 

2. Mengetahui kadarIgE penderita rinitis alergi sesudah 

diberikan pemberian air seduhan Teh hijau (camelia 

sinensis). 

3. Mengetahui perbedaan kadarIgE sebelum dan sesudah 

perlakuan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Dapat digunakan sebagai bahan informasi baru guna 

membantu tenaga kesehatan. 

2. Dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

yang mana dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Sebagai informasi untuk masyarakat tentang kemampuan 

pemberian air seduhan Teh hijau (camelia sinensis) terhadap 

kesehatan. 

2. Sebagai informasi untuk masyarakat tentang kemampuan 

pemberian air seduhan Teh hijau (camelia sinensis)  terhadap 

gejala rhinitis alergi. 

3. Memberi masukan kepada para klinisi dan masyarakat umum 

mengenai penggunaan pemberian air seduhan Teh hijau 

(camelia sinensis) sebagai upaya pencegahan pada penderita 

rhinitis alergi. 
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