
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan bahan penyedap makanan saat ini sudah sangat meluas. 

Terutama penggunaan Monosodium glutamat (MSG) yaitu salah satu jenis 

penyedap makanan yang sudah populer saat ini. Penggunanaan MSG ditujukan 

untuk meningkatkan selera makan. MSG dapat meningkatkan persepsi rasa manis 

dan asin dan juga dapat mengurangi sensasi rasa asam dan rasa pahit pada 

makanan (Bhattacharya et al., 2011). 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, gangguan pada 

hepardan penurunan fungsi hati. (Nayanatara et al, 2008; Falalieieva et al., 2010).  

Gangguan fungsi hati masih menjadi masalah kesehatan besar di negara 

maju maupun di negara berkembang. Indonesia merupakan negara dalam 

peringkat endemik tinggi mengenai penyakit hati (Depkes RI, 2007). Hasil 

Riskesdas tahun 2007, penyakit hati menempati urutan kedelapan penyebab 

kematian dengan proporsi kematian 5,1%. Angka kejadian kerusakan hati sangat 

tinggi, dimulai dari kerusakan yang tidak tetap namun dapat berlangsung lama 

(Setiabudy, 2000).Menurut National Vital Statistics Reports (2013), di Amerika 

Serikat pada tahun 2010, penyakit hati kronik dan Sirosis hati menempati 

peringkat kedua belas penyebab kematian dengan jumlah kasus 31.903. Salah satu 

pemincu kerusakan hati tersebuat adalah konsumsi MSG yang berlebih. Tahun 



1995 Food and Drug Administration di Amerika melaporkan MSG sebagai 

generally recognized as safe (GRAS), sehingga tidak perlu perlakuan yang kusus, 

namun pada tahun 1998 mucul laporan di New England Jourmal of Medicine 

tentang keluhan beberapa gangguan setelah mengkonsumsi makanan di restoran 

cina sehingga disebut Chinese Restaurant Syndrome. Karena komposisi MSG 

yang di anggap sebagai penyebab yang signifikan dari kasus tersebut, tetapi belum 

dilaporkan bukti ilmiahnya (FDA, 1995).  

Khusus pada organ hepar, banyak laporan yang menunjukkan MSG 

berefek toksik. Menurut Anindita (2012), penggunaan MSG dalam jumlah 

optimal dapat bermanfaat meningkatkan transmisi impuls syaraf untuk 

mendukung fungsi koordinasi dan regulasi, namun penggunaan dalam jumlah 

yang berlebih mempengaruhi efek sitotoksik dan mengakibatkan terjadinya stres 

oksidatif. Salah satu organ tubuh yang rentan terkena stres oksidatif yaitu hepar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida, dkk (2010) membuktikan bahwa 

pemberian MSG dengan dosis 4 mg/g BB/hr pada mencit jantan selama 30 hari 

mengakibatkan terjadinya perubahan struktur hepatosit (sel hepar) berupa 

degenerasi parenkimatosa, degenerasi hidropik, dan nekrosis.Pemberian MSG 

pada dosis 4 hingga 8 mg/g BB pada mencit jantan secara subkutan selama 6 hari 

dapat meningkatkan peroksidasi lipid dalam mikrosom-mikrosom hepar 

(Simanjuntak, 2010).  

Mekanisme toksisitas MSG salah satunya adalah menyebabkan stres 

oksidatif yang menimbulkan senyawa oksigen reaktif (ROS) sehingga 

mengakibatkan peroksidasi profil lipid (Onyema et al,. 2006). Hasil-hasil 



penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi MSG dosis tinggi dapat 

mengganggu hepar.  

Bersamaan dengan permasalahan yang ada,  asam lemak omega 3 dipercaya 

memiliki khasiat yang unggul dalam proses regenerasi sel. Asam lemak omega 3  

termasuk dalam kelompok asam lemak essensial. Disebut essensial karena tidak 

dapat dihasilkan oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dari makanan yang di 

konsumsi sehari-hari (Rasyid, 2003; Almatsier, 2004). Asam lemak essensial 

yakni asam linoleat dan asam lonolenat. Keduanya di butuhkan oleh tubuh untuk 

pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan. Masing-masing memiliki ikatan 

rangkap pada karbon ke-6 dan karbon ke-3 pada asam lemak yang tidak dapat 

mensintesis kedua jenis asam lemak tersebut (schmidt et al, 2001; Almaitser, 

2004). Asal lemak ini termasuk esensial yang di anggap memiliki beberapa 

keaktifan biologis terutama EPA dan DHA. (Almatsier, 2009). 

Banyak penelitian mengenai khasiat asam lemak omega 3, salah satunya 

adalah peneliatian yang dilakukan oleh Ikeda, dkk, menunjukan bahwa pemberian 

Omega 3 (asam linoleat, EPA, dan DHA) dapat mempengaruhi kerja hepar (Ikeda 

Ikuo, etal, 1998).Pada pemberian in vivo, EPA menunjukan adanya peningkatan 

apoptosis baik pada sel payudara, liver dan colon (Yaqoop, 2003).Dari penelitian 

yang di lakukan oleh Andhi dan Setyo dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 

2011, menyatakan bahwaAsam lemak omega-3 mencegah radikal bebas dengan 

cara menyumbangkan sebuah elektron pada lipid biomembran sehingga 

meningkatkan integritas fungsional membran sel (Hallsberger, 2007) 



Mekanisme peningkatan apoptosis dengan pemberian omega 3 memang 

belum diketahui dengan jelas, akan tetapi dipercaya dengan pemberian omega 3 

dapat merubah cairan membran dan strukturnya, melalui metabolisme PUFA 

seperti lipid peroxides, aldehid, prostaglandin, atau leukotrien atau sintesis dari 

reaktive oxygen species (ROS) (Fearon et al, 2001). Telah banyak penelitian yang 

melaporkan bahwa asam lemak mempunyai pengaruh immunologi. Penelitian 

pada hewan menunjukan bahwa PUFA omega-3 dan kandunganya dalam 

phospolipid sel imun sangan potensial dan memiliki aktivitas immunomodulator, 

terutama melalui pengaruh eicosanoid (prostaglandin, leukotrien, dan tromboxan) 

(Fearon et al, 2001) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian Omega 3 sebagai protektor 

terhadap derajat kerusakan jaringan hepar tikus jantan galur wistar yang diinduksi 

MSG. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Bedasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diastas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : “Adakah pengaruh pemberian Omega 3 

sebagai protektor terhadap derajat kerusakan sel hepar 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 dalam memproteksi 

jaringan hepar tikus yang diinduksi MSG. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Omega 3 terhadap derajat 

kerusakan sel hepar tikus jantan galur wistar yang di induksi MSG. 

1.3.2.2. Untuk mengetahui derajat kerusakan sel hepar terhadap pemberian omega 

3 pada tikus jantan putih galur wistar yang diinduksi MSG. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teori 

Sebagai masukan dan informasi pengembangan ilmu tentang manfaat 

Omega 3 sebagai protektor terhadap derajat kerusakan sel hepar. 

 

1.4.2. Manfaat praktis 

 Bila pemberian Omega 3 terbukti memberikan efek protektor pada hepar 

tikus, maka jasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

masyarakat dalam penggunaan omega 3. 

 


