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PENGARUH ANTIOKSIDAN BUAH PARE (Momordica
charantia L.), BROKOLI (Bracissca olaracea L. var italica) ,
DAN KULIT MANGGIS (Garcinia mangostana L. ) TERHADAP
KERUSAKAN SEL DARAH MERAH DARI MENCIT YANG
TERPAPAR HAIRSPRAY

ABSTRAK
Hairspray merupakan kosmetik rambut yang mengandung
bahan berbahaya cocamide DEA. Cocamide DEA mempunyai gugus
radikal bebas asam minyak, apabila tertumpuk dan menjadi jenuh,
akan mengaktifasi radikal asam minyak dari cocamide DEA. Sifat
reaktif dari radikal asam minyak ini cenderung merebut elektron dari
hemoglobin yang seharusnya digunakan untuk berikatan dengan
oksigen. Hemoglobin yang tidak dapat berikatan dengan oksigen
memicu kerusakan sel darah merah dengan cara meracuni sel darah
merah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh
antioksidan buah pare, brokoli dan kulit manggis terhadap kerusakan
sel darah merah akibat paparan hairspray yang mengandung
cocamide DEA dan mengetahui dosis yang tepat untuk mengurangis
kerusakan sel darah merah. Pada penelitian ini, hewan coba mencit di
papari hairspray dengan dosis efektif yaitu 8 kali semprot. Setelah
itu dilanjutkan perlakuan pemberian antioksidan buah pare, brokoli
dan kulit manggis dengan lima variasi dosis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa antioksidan buah pare, brokoli dan kulit
manggis dapat menurunkan total kerusakan sel darah merah akibat
paparan hairspray yang mengandung cocamide DEA dari 557 sel ke
360 sel. Dosis antioksidan yang efektif untuk mengurangi tingkat
kerusakan sel darah merah adalah 1.73 mg.
Kata Kunci : Hairpray, Cocamide DEA, Antioksidan buah pare,
brokoli dan kulit manggis, Sel darah merah
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INFLUENCE OF THE ANTIOXIDANT BITTER MELON
(Momocorica charantia L.) BROCCOLI (Bracissca olaracea L.
var italica) , AND MANGOSTEEN SKIN (Garcinia mangostara
L.) ON ERITOCRYTES DAMAGE OF MICE EXPOSED BY
HAIRSPRAY

ABSTRACT
Hairspray is a hair cosmetic which containing harmful cocamide
DEA. Cocamide DEA has an acidic radical group, when it stacked
and become saturated, The cocamide DEA will activate the free acidoil radical. The reactive nature of these oil-acid radicals tends to
seize electrons from hemoglobin that should be used to bind the
oxygen. Thus, hemoglobin that cannot bind to oxygen triggers the
destruction of red blood cells. This study aims to analyze the effects
of antioxidants of bitter melon, broccoli and mangosteen skin against
damage to red blood cells due to exposure to hairspray is containing
cocamide DEA and know the exact dose to reduce red blood cell
damage. In this study, animals tried in hairspray to know the
effective dose 8 times to spray. After that, the treathment of
antioxidant bitter melon, broccoli and mangosteen skin can decrease
the total damage of red blood cells because exposure to hairspray
that containing cocamide DEA from 557 cells to 360 cells. As
effective antioxidant dose to reduce the level of red blood cell
damage is 1.73 mg.

Keyword: Hairspray, Cocamide DEA, Antioxidant of Bitter melon,
Broccoli and mangosteen skin, Reb blood cells
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rambut merupakan salah satu pelindung dan juga mahkota
perhiasan kepala yang sangat berpengaruh terhadap penampilan dan
daya tarik seseorang. Oleh karena itu, di jaman modern ini orang orang cenderung lebih suka memperindah rambut mereka
menggunakan kosmetik rambut untuk membuat rambut mereka
menjadi lebih indah dan menarik (Sintia, 2016).
Ada beberapa produk yang digunakan oleh masyarakat untuk
membuat rambut lebih indah diantaranya adalah pomade, hair tonic,
dan hairspray. Terkadang masyarakat tidak tahu akan dampak
penggunaan produk kosmetik rambut tersebut, tidak jarang juga
banyak masyarakat langsung menggunakan produk kosmetik rambut
tanpa membaca aturan pakai dan komposisi dari produk tersebut,
serta hanya terpaku pada hasil yang di dapatkan seperti kekakuan
rambut dan rambut berkilau dan sebagainya. Salah satu produk yang
digunakan untuk memperindah dan mempertahankan bentuk tatanan
rambut adalah hairspray (Rostamailis et al, 2008). Hairspray
merupakan terobosan baru dalam dunia tata rambut karena bahannya
berbentuk aerosol serta mudah untuk digunakan di bandingkan
dengan pomade.
Beberapa bahan seperti pewangi pada hairspray terindifikasi
mengandung bahan residu yang berbahaya untuk organ pernafasan.
Bahan residu atau yang sifatnya beracun untuk organ mahluk hidup
dan pencemar lingkungan. Bahan aktif yang ada pada hairspray
biasanya terbuat dari senyawa minyak bumi dan beberapa bahan
lainya seperti hydroflurocarbon¸ polyvinylpyrolidone (PVP),
polydimethylsiloxane, formaldehyde, beberapa senyawa alkohol,
aminomethyl propanol, sodium benzoate, cocamide DEA, dan
caprimide DEA. Senyawa diatas mempunyai peran masing – masing
pada hairspray seperti PVP yang berguna sebagai bahan perekat,
aminomethyl propanol sebagai bahan pembuat agar sediaan menjadi
aerosol, sodium benzoate dan formaldehyde sebagai bahan
pengawet, serta cocamide DEA sebagai bahan pembuat busa pada
larutan hairspray.
1

Bahan – bahan dari hairspray diatas juga mempuyai dampak
akibat yang buruk bila terhirup oleh paru – paru manusia. Ada
beberapa efek yang dapat ditimbulkan, diantaranya adalah pusing,
tekanan darah rendah, mual – mual bahkan dapat menyebabkan
kanker pada paru – paru. Salah satu zat yang dapat menyebabkan
kanker pada organ yaitu adalah cocamide DEA. Menurut jurnal
American of college toxicology pada tahun 1996, cocamide DEA
merupakan campuran dari ethanolmide dan minyak kelapa yang
berperan meningkatkan busa dan viskositas pada produk kosmetik.
cocamide DEA merupakan bahan surfaktan dan zat pokok yang ada
pada hairspray agar bahan yang ada didalam botol dapat
disemprotkan keluar dari botol.
Apabila cocamide DEA terhirup ke organ paru – paru dan
diedarkan melalui darah pada mahluk hidup untuk jangka lama,
maka akan menyebabkan turunya jumlah eritrosit didalam darah,
sehingga hati tidak mampu secara sempurna melakukan proses
detoksifikasi terhadap racun. Peristiwa tersebut memicu terjadinya
metabolisme sekunder yang dapat mengasilkan radikal bebas dalam
darah dan tersebar keseluruh tubuh akibat peredaran darah, sehingga
kerusakan yang ditimbulkan akan menjadi semakin parah
(Christijanti et al., 2010).
Pemberian antioksidan dari bahan alami dipercaya pada
manusia dapat mengurangi efek kerusakan yang ditimbulkan oleh
cocamide DEA . Penelitian ini menggunakan antioksidan dari tiga
buah kombinasi bahan alami, yaitu ekstrak buah pare, ekstrak brokoli
dan ekstrak kulit manggis. Kandungan saponin pada buah pare dapat
berperan sebagai antioksidan dan berperan sebagai antiinflamasi
(Fahrunida & Rarastoeti, 2015). Senyawa flavonoid pada pare,
brokoli dan kulit menggis memiliki antioksidan yang sangat tinggi
yang dapat mencegah oksidasi pada sel sehingga dapat melindungi
sel pada darah (Asih & Adi, 2008). Senyawa polifenol pada pare dan
brokoli berfungsi sebagai antioksidan dan antihipertensi. Serta
senyawa xanthone pada kulit manggis mempunyai fungsi
antioksidan, antiinflamasi dan antibakteri. Penelitian ini dilakukan
dengan harapan agar dapat meminimalkan efek negatif dari paparan
dari hairpray yang masuk ke dalam tubuh manusia pada saat proses
penggunaanya.
2

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh pemberian antioksidan buah pare, brokoli dan kulit
manggis terhadap kerusakan sel darah merah pada mencit (Mus
mulculus) yang terpapar hairspray yang mengandung bahan
surfaktan cocamide DEA serta bagaimana dosis antioksidan buah
pare, brokoli dan kulit manggis yang tepat untuk mengurangi
kerusakan sel darah yang rusak akibat bahan surfaktan cocamide
DEA.
1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah untuk penelitian yang akan
dilakukan adalah usia mencit yaitu 2 - 3 bulan, berat mencit antara
20 – 30 gram dan jenis kelamin jantan. Kondisi daya tahan imunitas
tiap mencit yang berbeda diabaikan. Hairspray yang digunakan
mengandung bahan cocamide DEA yang digunakan sehari - hari.
Dosis pemberian antioksidan untuk pare, brokoli dan kulit manggis
dengan perbandingan 1:1:1. Serta analisa untuk kerusakan darah
hanya ditinjau dari kerusakan bentuknya saja.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa pengaruh pemberian
antioksidan buah pare, brokoli dan kulit maggis terhadap kerusakan
sel darah merah dari mencit yang terpapar cocamide DEA dari
hairspray berdasarkan gambaran mikroskopis dan untuk menentukan
dosis antioksidan buah pare, brokoli dan kulit manggis yang tepat
untuk mengurangi kerusakan sel darah merah dari mencit (Mus
mulculus).
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah mengetahui
gambaran kersukan sel darah merah pada mencit (Mus Musculus)
secara mikroskopis akibat paparan hairspray yang mengandung
cocamide DEA dan mengetahui pengaruh pemberian antioksidan
buah pare, brokoli dan kulit manggis dalam mencegah atau
meminimalisir kerusakan sel darah merah yang di timbulkan oleh
hairspray. Sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih hati – hati
dalam penggunaan hairspray agar tidak terkena masalah kesehatan
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terutama pada bagian sel darah merah serta tau bagaimana cara
penanggulanganya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hairspray
Hairspray merupakan salah satu kosmetik yang digunakan
pada rambut yang berguna untuk menjaga tatanan rambut agar tetap
kuat. Hairspray tersedia pada bentuk aerosol. Aerosol merupakan
sediaan dari liquid yang tipis akibat semprotan yang bertekanan
tinggi. Jenis hairspray sebenarnya ada dua, yaitu wet dan dry, tetapi
bahan baku yang digunakan adalah sama, yang membedakan
hanyalah pada konsentrasi propelantnya (Brookins, 1965).
Cara kerja hairspray yaitu melapisi rambut dengan suatu
jenis polimer sehingga tatanan rambut akan tetap kuat. Jenis
hairspray sebenarnya ada dua, yaitu wet dan dry, tetapi bahan baku
yang digunakan adalah sama, yang membedakan hanyalah pada
konsentrasi alcohol dan propelannya. Pada wet hairspray konsentrasi
alkoholnya sebesar 50% dan propelanya sebesar 50%, untuk dry
hairspray konsentrasinya 30% dan 70% untuk senyawa alkohol dan
propelan (Brookins, 1965).
Bahan - bahan yang digunakan dalam pembuatan hairspray
diantaranya adalah vinyl acetate crotonic acid copolymer, benzyl
alcohol,
cocamide
DEA,
dichlorodiflouremethane,
dichloromonoflouremethane dan isobutene, serta parfum untuk
pengharum (Schlueter et al., 1979).
2.2 Cocamide DEA
Salah satu bahan yang digunakan pada hairspray adalah
cocamide DEA. Cocamide DEA merupakan nama lain dari Coconut
Oil diethanolamine yang diproduksi dari reaksi penyulingan minyak
kelapa dengan diethanolamine dan katalisnya adalah sodium
methoxide, selain menghasilkan cocamide DEA, juga dihasilkan 5%
asam lemak amide dan 10% gliserin (Andersen, 1996). Bahan ini
sering digunakan pada produk kosmetik sebagai pembuat busa
surfaktan (surface active agent) dan meningkatkan agen viskositas
zat (Gottschalck & Bailey, 2010).
Cocamide DEA termasuk bahan yang berbahaya dan bersifat
racun bila masuk tubuh mahluk hidup, sehingga banyak orang yang
sering menggunakan hairspray terkena penyakit pernafasan akibat
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menghirup zat ini ke dalam tubuhnya. Cocamide DEA juga
merupakan bahan kimia aktif yang dapat menyebabkan kanker pada
sel mahluk hidup dengan meningkatkan hepatoseluler karsinoma dan
hepatoselular adema pada tikus jantan dan tikus betina, serta dapat
menimbulkan tumor ginjal dan hepatoblasma yang sangat jarang di
temui pada binatang (IARC, 2012).
Penggunaan Cocamide DEA sebenarnya dibatasi kadar
kandunganya yaitu ≤10% dan seharusnya tidak digunkan pada bahan
kosmetik (CIR, 2011). Klarisifikasi dari Cocamide DEA adalah
sebagai berikut.
Nama Umum: Cocamide DEA
Kepanjangan : Coconut Oil Diethalomine
Sinonim
: N,N-Bis (2-hydroxyethyl)cocoamides;N,N-bis(2hydroxyethyl )coco fatty acid amides; cocamide
DEA;
cocamide
diethanolamine;
cocodiethanolamides;
coco
fatty
acid
diethanolamides;
coconut
DEA;
coconut
diethanolamides; coconut oil diethanolamides;
Struktur kimia :

Gambar 2.1 Struktur kimia dari cocamide DEA
Rumus empiris : CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2
Massa Molekul Relatif : 231 – 371
Nomor Identifikasi :
Nomor CAS
: 68603-42-9 ; 61791-31-9
Nomor EC
: 271-657-0
Nomor RTECS : tidak tersedia
Nomor UN
: tidak tersedia
Tabel 2.1 Propeti dari Cocamide DEA
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Bentuk
Warna
Bau
pH
Kelarutan dalam air
Nilai Asam
Free diethanolamine
(Nikitakis & McEwen, 1990).

Cairan
Kuning sawo
Membuat pusing
9.5 – 10.5
Dapat larut dengan baik
Maksimum 3
4 – 4.8%

Menurut IARC pada tahun 2011, bahan aktif cocamide DEA
masuk pada golongan 2b pemicu kanker. Pada penggunaan untuk
golongan ini harus dibatasi, karena sudah teridentifikasi dapat
menyebabkan kanker pada mahluk hidup. Apabila bahan aktif dari
surfaktan ini masuk kedalam tubuh, maka akan berekasi dengan
hemoglobin dan sitoplasma pada sel darah merah. Hemoglobin akan
berikatan dengan cocamide DEA dan menyebarkanya ke seluruh
tubuh (Dahniar, 2011). Bahan ini mempunyai sifat oksidatif yang
mana dapat mengoksidasi struktur jaringan yang normal lalu dapat
menimbulkan radikal bebas, sehingga jumlah atau kadar radikal
bebas didalam tubuh melebihi batasnya dan dapat menyebabkan
kanker.
2.3 Mencit
Mencit (Mus Musculus) merupakan hewan yang sering
digunakan sebagai objek percobaan di dalam laboratorium, mencit
merupakan hewan paling kecil diantara hewan yang sering
digunakan untuk percobaan in vivo (Rahmawati, 2009). Mencit
laoratorium sekarang ini merupakan ternakan mencit liar yang
mempunyai spesies yang sama dengan mencit rumahan. Hewan ini
merupakan golongan omnivora yang dapat didapatkan dengan
mudah dipasaran.
Klasifikasi mencit menurut Akbar tahun 2010 adalah sebagai
berikut.
Kingdom
Filum
Sub Filum
Kelas

: Animalia
: Chordata
: Vertebrata
: Mammalia
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Ordo
Famili
Genus
Species

: Rodentia
: Muridae
: Mus
: Mus musculus

Gambar 2.2 Mencit (Mus musculus).
Mencit memliki ciri bulu putih yang pendek dan ekor
panjang yang berwarna agak kemerahan. Mencit pada umumnya
dapat hidup selama 1 - 3 tahun. Pada umur 4 minggu, berat mencit
sekitar 18 – 20 gram, sedangkan untuk umur 6 minggu ke atas,
beratnya dapat mencapai 20 – 30 gram (Rahmawati, 2009).
Mencit sangat sering digunakan dalam penelitian
dikarenakan hewan tersebut mempunyai beberapa keunggulan
diantaranya adalah daur estrusnya stabil dan dapat dideteksi, periode
kehamilan yang singkat, mempunyai peranakan yang banyak serta
organ hewan ini sangat mempunyai keselarasan dengan kondisi pada
manusia (Akbar, 2010).
2.4 Darah
Udara masuk lewat organ pernafasan dan terjadi pertukaran
gas oksigen dengan karbon dioksida pada paru – paru. Oksigen akan
di bawa oleh darah dan di edarkan oleh hemoglobin keseluruh tubuh.
Pada saat di paru – paru yang lebih tepatnya bagian alveolus, oksigen
akan larut pada cairan yang membasahi lapisan epitel yang tipis di
alveolus, lalu oksigen akan berdifusi lewat kapiler ke dalam darah
dan berikatan dengan hemoglobin. Pada saat yang sama,
karbondioksida akan berdifusi dari darah ke kapiler alveolus
sehingga dapat keluar dari paru – paru. Darah yang kaya oksigen
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akan diedarkan keseluruh tubuh untuk proses respirasi sel dan
metabolisme (Sofihayati et al., 2015).

Gambar 1.3 Sel darah merah
(Sumber : ilmupengetahuan.org diakses 10 Juni 2017)
Organ khusus yang terdiri dari cairan dan berbeda dengan
organ lain adalah darah. Darah merupakan organ yang digunakan
sebagai medium untuk transport di dalam sirkulasi tubuh (Handayani
& Hariwibowo, 2008). Menurut Cambrige Cominication Limited
pada tahun 1999, darah juga merupakan transportasi nutrisi untuk
makanan untuk sel, mengedarkan gas, hormon ke seluruh tubuh, ikut
membantu dalam proses pengatur pH asam basa, suhu dan kadar air
dalam sel serta membantu dalam hal mencegah penyakit.
Jumlah darah dari tubuh manusia sekitar 7 – 10% dari berat
tubuhnya. Kondisi jumlah darah pada setiap manusia berbeda
bergantung dari usia, pekerjaan dan keadaan pembuluh darah. Darah
sebenarnya mempunyai dua komponen utama, yaitu plasma darah
yang merupakan bagian cair dari darah yang sebagian besarnya
terdiri dari protein darah, air dan elektrolit dan sel – sel darah atau
butir – butir darah (blood corpuscles) (Peckham, 2014) yang
semuanya diproduksi oleh sumsum tulang pada orang dewasa. Sel –
sel pada darah terdiri atas sel darah merah (eritrosit), sel darah putih
(leukosit) dan trombosit, sedangkan komponen lain yaitu plasma
darah tersusun atas air 90%, fibrinogen yang berkontribusi pada saat
pembekuan darah, garam – garam mineral, protein darah (globulin,
albumin), hormon, zat makanan (seperti glukosa, asam amino,
lemak, vitamin dan mineral), dan antibodi (Handayani &
Hariwibowo, 2008).
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2.5 Sel Darah Merah
Sel darah merah atau eritrosit yang terkandung didalam
darah berjumlah sekitar 5 x 106 per mL (Peckam, 2014), bentuknya
bikonkaf yang memudahkan gerak oksigen agar dapat keluar dan
masuk dengan cepat antara membran eritrosit degan inti sel lain,
eritrosit berwarna kuning kemerahan dengan ciri banyak
mengandung hemoglobin. Sel darah merah memiliki diameter 7 μm,
tidak mempunyai inti sel, mitokondria dan ribosom. Sel ini tidak
dapat bergerak, tetapi dapat mengalir keseluruh tubuh akibat pompa
dari jantung. Proses pembentukan sel darah merah disebut
eritopoesis yang di kontrol oleh glukoprotein – eritropoiten yang
dihasilkan oleh hepar dan ginjal. Eritopoesis terjadi pada sumsum
tulang, sekitar 20 – 30% dari bagian aktif jaringan sumsum tulang
yang menghasilkan eritrosit. Untuk tiap pembentukan eritrosit yang
normal, sumsum tulang memerlukan zat besi, asam folat, vitamin
B12, vitamin B6, tembaga, kobal dan asam amino (Handayani &
Hariwibowo, 2008).
Komponen dari eritrosit terdiri dari membran eritrosit, sistem
enzim yaitu enzim G6PD (Glukosa 6 Fosfat Dehidrogenase) pada
selaput pembungkusnya yang berfungsi membantu mengolah
glukosa dan menghasilkan glutation untuk mencegah pecahnya sel
serta diperlukan untuk membantu pengaktifan kompoun oksidan
(Lestari, 2008), serta hemoglobin. Hemoglobin sendiri memiliki dua
komponen juga, yaitu heme dan globin. Heme adalah gabungan atau
campuran antara besi dengan protoporfirin dan globin merupakan
bagian protein dari eritrosit yang memliki 2 rantai protein alfa dan 2
rantai protein beta. Ada sekitar 300 hemoglobin dalam tiap sel darah
merah (Handayani & Hariwibowo, 2008).

Gambar 2.4 Sel darah merah normal.
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Beberapa zat yang berpengaruh dalam faktor eritopoiesis
(pembentukan sel darah merah) diantaranya adalah besi , vitamin B2,
asam folat, vitamin C, tembaga, hormon tiroid dan kortikosteroid
karena zat – zat ini sangat di perlukan dalam proses pembentukan sel
darah merah yang normal, apabila zat yang dibutuhkan tidak cukup
atau kurang, maka eritrosit yang terbentuk tidak akan normal atau
mengalami kelainan. Sedangkan proses destruktif pada eritosit
normal yaitu sekitar 120 hari karena proses penuaan (senescence)
dan proses patologis (hemolisis) yang dihancurkan sel – sel
endothelial fagosit di limpa, hepar dan sumsum tulang belakang.
Fungsi utama dari eritrosit ini adalah mengangkut hemoglobin yang
mengandung kaya oksigen dari paru – paru menuju ke seluruh tubuh
untuk proses respirasi sel (Sofihayati et al., 2015).
2.6 Kerusakan Sel Darah Merah (Eritrosit)
Kersukan pada sel darah merah akan berakibat fatal pada
sistem keseimbangan dan sistem kekebalan pada tubuh mahluk
hidup. Darah merupakan alat transportasi utama untuk mengirim
nutrisi dan oksigen kedalam sel untuk proses metabolisme. Apabila
tertanggu oleh patologi, maka sistem kekebalan tubuh akan
terganggu. Klasifikasi kerusakan sel darah merah akibat patologi
secara morfologi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis (Kiswari,
2014), yaitu:
1. Jenis kelainan dari ukuran eritrosit
Keadaan ini di tandai dengan perbedaan ukuran atau besar
dari sel darah merah. Makrisitosis merupakan ukuran darah merah
paling besar, yaitu dengan dameter sekitar 8.5 mikro dengan tebal
2.3 mikron. Mikrosis merupakan kelainan ukuran darah yang kecil
dengan diameter kurang dari 7 mikron dan tebalnya sekitar 1.5 – 1.6
mikron (Kiswari, 2014). Selain itu juga ada anisositosis yaitu
keadaan dimana eritrosit mempunyai ukuran makro, normo, dan
mikro di dalam tubuh yang dapat di temukan pada penderita anemia
kronik (Depkes RI, 1989).
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2. Jenis kelainan dari bentuk eritrosit
Selaput membran atau seitoplasma yang rusak dan kondisi
patologis yang berbeda dapat menyebabkan kelainan pada bentuk
eritrosit dari segi kimia maupun secara fisiknya (Kiswari, 2014).
Sehingga ada beberapa macam kelainan bentuk pada jenis ini,
diantaranya
A. Acanthocyte (Akanthosit)
Akanthisit mempunyai ciri – ciri di sekitar membranya ada
bentuk duri yang tidak teratur disekitar membrane sel dengan ukuran
sel yang bervariasi. Spikula pada kelainan ini di karenakan adanya
ketidak seimbangan antara antara plasma dan lipid. Ketidak
seimbangan ini dinamakan denganabetipoproteimia yang sifatnya
herediter. Kelainan ini dapat ditemukan pada penderita penyakit hati
yang sudah kronis (Tant, 1998).

Gambar 2.5. Acanthocyte.
B. Blister Cells (Sel Blister)

Kelaianan sel blister dicirikan dengan adanya banyak
vakuola atau daerah yang sagat tipis disekitar membran. Kelaianan
ini dapat ditemukan apabila membran sel darah merah mengalami
kerusakan, sehingga dapat menyebabkan trauma dan meningkatnya
stress oksidan pada sirkulasi darah (Shagana, 2014).

Gambar 2.6 Blister Cells.
Sumber : (Kiswari, 2014)
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C. Sel Burr

Membran eritrosit mempunyai duri lebih dari satu dengan
panjang yang tidak sama. Bentuknya akan lebih bulat bila di
bandingkan dengan akantosit. Kelainan ini dapat ditemukan pada
beberapa penyakit diantanya pada berbagai anemia, pendarahan
ulkas dan karsinoma pada lambung, insufiensi ginjal dan uremia
(Kiswari, 2014).

Gambar 2.7 Sel Burr.
Echinocyte (Ekinosit)
Ekintosit yaitu eritrosit berbentuk bergerigi yang pendek
yang menyelimuti seluruh membrane yang disebabkan oleh
hilangnya cairan intrakospular karena ketidakseimbangan elektrolit
dan dehidrasi berat.
D.

E. Elliptocyte (Eliptosit)

Kelainan eliptosit disebabkan oleh kecacatan pada membran.
Cirinya adalah eritosit berbentuk oval yang memanjang seperti
cerutu, kelainan ini juga sering disebut juga dengan ovalocytosis.
Diagnosis pada penderita anemia pasti mempunyai kelainan sel darah
merah ini.

Gambar 2.8 Elliptocyte
F. Helmet Cells (Sel Helm)

Sel helm memiliki ciri yaitu sel eritrosit bentuknya seperti
helm seperti pada Gambar 2.9, kelaianan ini disebabkan oleh
mekanisme fibrin yang menabrak membrane pada intravascular dan
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fragmentasi sel yang tejadi di limpa. Penderita anemia hemolitik
mempunyai kelainan sel helm ini di darahnya.

Gambar 2.9 Sel Helm
G. Keratocyte (Keratosit)

Keratosit adalah eritrosit berbentuk seperti dua buah tanduk
seperti pada Gambar 2.10, yang di hasilkan akibat pecahnya vakuola
eritrosit.

Gambar 2.10 Keratocyte Cells
H. Knizoctye

Kelainan knizoctye mempunyai ciri dimana eritrosit didalam
aliran darah berbentuk meyerupai sebuah botol, dan banyak di
temukan pada pasien penderita anemia hemolitik yang kronis.
I. Leptocyte (Leptosit)

Kelainan leptosit mempunyai ciri dimana pada bagian tengah
eritrosit terdapat lingkaran berwarna merah pucat seperti sel target,
bedanya leptosit ini mempunyai ekor kecil. Kelainan ini banyak di
temukan pada penderita anemia defisiensi besi, penderita liver, dan
talsemia.

Gambar 2.11 Leptosit
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J. Oval Macrocyte (Makrosit Oval)

Makrosit Oval mempunyai ciri – ciri yaitu bentuknya seperti
telur, perbedaannya denga eliptosit adalah sel makrosit oval
termasuk dalam makrosit dan bentuknya lebih bulat. Kelainan ini
ditemukan penderita yang kekurangan asam folat dan B12.
K. Pyknocyte (Piknosit)
Eritrosit pada kelainan ini memiliki bentuk seperti kulit
durian, yaitu berduri di sepanjang membranya. Penyakit ini sering
ditemui pada pasien yang menyidap penyakit anemia hemolitik yang
kronis dan kelainan fungsi dari enzim G6PD dari darah.
3. Jenis Kelainan dari warna eritosit
Eritosit normal akan berwarna merah dan pada bagian
tengahnya akan lebih terang atau cerah bila di beri pewarna
konvensional. Eritrosit dengan warna normal sering disebut
Normokromia. Sedangkan apabila setelah diberi pewarna eritrosit
warnanya berubah menjadi lebih terang di bagian tengah dan
melebar hingga hampir mencapai membran sel maka eritrosit
tersebut mengalami hipokromia. Hiporomia yaitu keadaan dimana
eritrosit mengalami kekurangan hemoglobin. Hipokromia ditemukan
pada penderita anemia kekurangan Fe. Selanjutnya yaitu
hiperkromia, yaitu kedaan eritrosit berwarna dominan lebih merah
atau lebih gelap dari biasanya. Penyebabnya adalah kelebihan
hemoglobin didalam eritrosit. Kelainan yang lain adalah
polikromasia, yaitu eritrosit mempunyai beragam distribusi warna
yang berbeda, hal ini disebabkan karena adanya gangguan pada
proses eriteopoesis (pembentukan eritrosis) berlangsung (Depkes RI,
1989).
2.7 Antioksidan
Antioksidan merupakan senyawa dengan konsentrasi rendah
dapat menghambat proses oksidasi suatu subtrat pada sebuah reaksi
berantai, senyawa ini sangat diperlukan untuk mencegah radikal
bebas yang berlebih yang berakibat menimbulkan penyakit
degenaratif (Werdhasari, 2014). Radikal bebas merupakan suatu
atom, unsur, senyawa maupun molekul yang mempunyai electron
yang tidak berpasangan atau elektron bebas, sehingga radikal bebas
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sangat reaktif terhadap unsur lain. Apabila radikal bebas
berrinteraksi dengan molekul lain, maka ada beberapa kemungkinan,
yang pertama radikal bebas tersebut akan memberikan elektronnya
(reduktor) ke molekul lain sehingga molekul tersebut menjadi tidak
stabil. Kedua, radikal bebas akan menerima elektron (oksidator) dari
unsur lain, sehingga unsur yang kehilangan elektron tersebut menjadi
tidak stabil. Kemingkunan terakhir adalah radikal bebas akan
menempel pada unsur lain dan membentuk molekul baru.
Untuk itu, diperlukan antioksidan yang dapat menghambat
aktivitas dari radikal bebas (Musarofah, 2015) terutama didalam
tubuh manusia. Antioksidan akan bekerja melawan radikal bebas
dengan cara menghambat proses oksidasi pada suatu unsur pada
organ dalam tubuh (Sayuti & Yenrina, 2015). Pada Tabel 2.2
merupakan beberapa jenis dari antioksidan dan mekanisme
aktivitasnya
Tabel 2.2 Beberapa jenis antioksidan dan mekanisme aktivitasnya
Jenis
Mekanisme Aktivitas
Contoh
Antioksidan
Antioksidan
- Menon-aktifkan
Senyawa
Hidroperoxide
radikal bebas lipid Fenol
Stabiliser
- Mencegah
penguraian
hidroperoxida
menjadi
radikal
bebas
- Meningkatkan
Asam Sitrat
Sinergis
aktivitas
dan
Asam
antioksidan
Askorbat
Chelators
Logam

-

Mengikat Logam Asam Fosfat
berat
menjadi dan
Asam
senyawa non-aktif Sitrat

Unsur
mengurangi
hidroperoksida

-

Mengurangi
hidroperoksida

(Pokorny, Yanishlieva, & Gordon, 2001)
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Protein,
Asam Amino

Pada Tabel 2.3 merupakan beberapa antioksidan yang di
miliki oleh buah pare, brokoli dan kulit manggis.
Tabel 2.3 Kandungan antioksidan dari buah pare, brokoli dan kulit
manggis.
Zat Kandungan
Pare Brokoli Kulit Manggis
Vitamin A
√
√
√
Vitamin B*
√
√
√
Vitamin C*
√
√
√
Saponin*
√
Flavonoid*
√
√
√
Polifenol*
√
√
√
Curcubitacin*
√
Momordisi*
Tiosianat
Indoles*

√
√
√

√
√

Sulforaphane*

√

√

Isothiocyanate*
√
√
Ribofilamen
√
√
Zink
√
√
Kalsium
√
√
Bioaktif antikanker*
√
Zat besi
√
√
Quercetin*
√
Magnesium
√
Xanthone*
Alfamangosin*
Antosianin*
Fosfor
Kandungan* = Antioksidan (Kartamiharja et al., 2011
al., 2011)

√
√

√
√
√
√
Miryanti et

Antioksidan diperlukan untuk menyeimbangkan kadar
radikal bebas didalam tubuh. Sebenarnya tubuh sendiri sudah
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memproduksi antioksidan sendiri yang disebut dengan antioksidan
endogen, tetapi apabila kadar radikal bebas di dalam tubuh
meningkat akibat aktivitas sehari – hari dan zat yang mengandung
radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh lewat sistem pernafasan
dan sistem pencernaan, untuk menyeimbangkan kadar radikal bebas
yang ada di dalam tubuh diperlukan antioksidan tambahan yang
berasal dari luar tubuh yang disebut antioksidan eksogen. Hal ini
sangat penting agar terhindar dari proses oksidasi oleh radikal bebas
yang menyebabkan berbagai penyakit menurun. Oleh sebab itu, di
perlukan pasokan antioksidan yang cukup yang berasal dari luar
tubuh seperti yang banyak terdapat pada buah – buahan dan sayur –
sayuran. Kandungan antioksidan yang terdapat pada buah dan
sayuran diantaranya vitamin C, vitamin E, senyawa polifenol dan
flavonoid dan yang lainya (Inggrid & Santoso, 2014).
Beberapa tumbuhan yang mempunyai banyak antioksidan
diantaranya adalah buah pare, sayur brokoli dan kulit manggis. Buah
pare mempunyai banyak kandungan flavonoid, polifenol dan
alkoloid (Setiawati, 2012). Brokoli dan kulit manggis juga memliki
banyak antioksidan.
2.7.1 Pare
Pare merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah
tropis yang hidup di dataran rendah (Hernawati, 2006). Tanaman ini
banyak tumbuh disekitar pekarangan rumah masyarakat. Pare juga
sering digunakan sebagai lalapan oleh masyarakat, meskipun rasanya
agak pahit, ternyata mengandung banyak mineral, fosfor dan
karotenoid yang banyak memiliki manfaat baik untuk kesehatan.
Pare memiliki nama latin Momordica charantia L. dan
masuk dalam golongan cucurbitaceae yang berjenis Momordica
charantia L banyak tersebar di daratan cina, india dan asia tenggara
(Williams, 1971). Tanaman ini memliki ciri tumbuh merambat
dengan batang sulur yang berbentuk spiral, mempunyai bentuk daun
tunggal, bunganya tunggal, memiliki mahkota berwarna kuning, serta
buahya berwarna hijau ketika masih muda, dan berwarna kuning
serta buahnya pecah ketika sudah matang. Berikut ini adalah
klasifikasi buah pare (Plantamor.com).
Kingdom: Plantae
Sub-kingdom: Tracheobionta
Super Divisi: Spermatophyta
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Divisi: Magnoliophyta
Kelas: Magnoliopsida
Sub-Kelas: Dilleniidae
Ordo: Violales
Famili: Cucurbitaceae
Genus: Momordica
Spesies: Momordica charantia L.

Gambar 2.12 Buah Pare (Momordica charantia
BuahL.)pare ternyata sudah banyak dimanfaatkan sebagai obat
diabetes karena dapat membantu insulin meredakan kadar gula dalam
darah (Pratama, 2011), selain itu juga mengandung banyak senyawa
yang baik seperti saponin, flavonoid dan polifenol yang merupakan
antioksidan kuat serta glikosida cucurbitacin, charatin dan
momordicin (Syamsuhidayat & Hutapea, 1991). Selain itu, buah ini
juga banyak dimanfaatkan dalam mengatasi asma, untuk makanan
diet karena dapat menurunkan kadar gula darah, serta digunakan
untuk melancarkan pencernaan karena mengandung serat, vitamin C,
karoten dan kalium. Kandungan antioksidan seperti vitamin B,
vitamin C, flavonoid, saponin, curcubitacin dan antioksidan lainya
seperti pada Tabel 2.3 dari buah pare diharapkan dapat menekan
radikal bebas yang dihasilkan akibat reaksi cocamide DEA dari
hairspray yang masuk kedalam tubuh yang bereaksi dengan jaringan
darah, sehingga dapat menekan efek yang menimbulkan penyakit
dan kelainan pada darah. Antioksidan yang ada didalam buah pare
merupakan antioksidan dengan jenis hidroperoxide stabilizer yang
berguna untuk mencegah hidroperoxide yang akan dihasilkan oleh
cocamide DEA bereaksi dengan jaringan organ dalam tubuh.
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2.7.2 Brokoli
Brokoli merupakan sayur yang sering di konsumsi di dalam
masakan pada masyrakat. Brokoli termasuk dalam jenis tanaman
suku kubis – kubisan. Sebenarnya ada beberapa varietas dari brokoli
tergantung dari warna bunganya, yaitu hijau, hijau muda, putih dan
ungu. Kandungan nutrisi untuk semua varietas brokoli hampir sama
semua. Bagian dari brokoli yang sering dimanfaatkan adalah bagian
dari bunga dan tangkai bunganya. Brokoli memiliki nama latin
Bracissca olaracea L. var italica merupakan sayuran yang
mempunyai banyak kandungan zat yang baik untuk kesehatan.
Konsumsi brokoli di masyarakat umum biasanya di jadikan kripik
atau langsung dimakan mentah karena rasanya enak, murah dan
mudah didapat (Kartamiharja et al., 2011). Klasifikasi sayur brokoli
adalah sebagai berikut.
Kingdom
: Plantae
Sub kingdom
: Tracheobionta
Super divisi
: Spermatophyta
Divisi
: Magnoliophyta
Kelas
: Magnoliopsida
Sub Kelas
: Dilleniidae
Ordo
: Capparales
Familia
: Brassicaceae
Genus
: Brassica L
Species
: Brassica olearacea L. var. Italica

Gambar 2.13 Sayur Brokoli (Bracissca olaracea L. var italica).
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Brokoli merupakan syuran yang dipercaya dapat mereduksi
kadar gula dalam darah sehingga membantu proses penyembuhan
diabetes dan menjaga darah agar terhindar dari penyakit
hyperglycemia dan hyperlipidemia. Beberapa manfaat lain dari
nutrisi dari brokoli diantaranya adalah sebagai penjaga kesehatan
jantung akibat kandungan quercetinya. Selain itu, brokoli merupakan
sayur yang kaya dengan antioksidan seperti vitamin A dan vitamin C
serta beta karoten yang cukup tinggi (Selby, 2005). Kandungan
antioksidan yang dimiliki oleh brokoli selain vitamin A dan vitamin
C adalah senyawa flavonoid, senyawa ini mempunyai peran penting
yang berguna untuk mengikat radikal bebas yang berada didalam
tubuh (Kartamiharja et al., 2011) sehingga tidak menimbulkan
penyakit kanker.
Senyawa fitokimia antioksidan lain yang ada didalam brokoli
adalah indoles dan isothiocyanate merupakan senyawa yang dapat
mencegah kanker payudara, kanker kemih, kanker ovarium dan
kanker usus besar (Azeliya, 2013). Antioksidan yang ada didalam
brikoli ini diharapkan dapat menekan dan menghilangkan cancer
promoting atau agen pembuat kanker karena adanya bahan surfaktan
cocamide DEA yang berekasi dengan darah yang dapat
menyebabkan penggumpalan lemak, protein dan sebagainya yang
bersifat karsinogenik dan radikal bebas sehingga dapat memicu
pertumbuhan sel kanker di seluruh tubuh akibat sirkulasi peredaran
darah.
2.7.3 Kulit Manggis
Garcinia mangostana L. adalah nama latin untuk tumbuhan
manggis. Manggis merupakan tanaman yang berasal dari afrika.
Buah manggis memiliki rasa manis ketika sudah masak (Miryanti et
al., 2011). Ciri dari tanaman ini mempunyai batang kayu yang dapat
hidup puluhan tahun, daunya memiliki bentuk oval tetapi runcing
dengan warna hijau pada bagian atas dan kuning pada bagian bawah,
buahnya berbentuk bulat dan berwarna ungu tua, daging buah
manggis inilah yang sering dimakan oleh masyrakat pada umumnya
karena rasanya manis dan sedikit asam tapi menyenangkan (Jung et
al., 2006).
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Gambar 2.14 Buah dan Kulit Manggis.
Klasifikasi buah manggis adalah sebagai berikut.
Kingdom
Divisi
Sub divisi
Kelas
Ordo
Familia
Genus
Spesies

: Plantae
: Spermatophyte
: Angiospermae
: Dicotyledoneae
: Guttiferanales
: Guttiferae
: Garcinia
: Garcinia mangostana L.

Selama ini masyrakat hanya memanfaatkan kulit manggis
hanya sebagai pewarna tekstil dan makanan (Miryanti et al., 2011)
tanpa tahu kandungan apa saja yang lebih bermanfaat. Air rebusan
dari kulit manggis biasanya hanya dimanfaatkan sebagai obat diare
oleh masyrakat dan digunakan sebagai obat sariawan. Baru – baru ini
setelah penelitian yang dilakukan oleh Heyne (1987) kandungan
kimia secara umum pada kulit manggis adalah xanthone, garsinon,
mangostin, flavonoid dan tannin.
Senyawa antioksidan terkuat di kulit manggis adalah
xhantone (Miryanti et al., 2011), senyawa ini merupakan turunan
dari difenil-γ-pyron yang termasuk dalam senyawa organik dan
digolongkan dalam senyawa flavonoid (Arsana, 2014). Xhantone
mempunyai efek anti-inflamasi, antifungi, anti bakteri dan
antioksidan serta anti kanker. Komponen terbesar dari senyawa
xhantone adalah -mangostin dan -mangostin. Pada uji antioksidan
yang telah dilakukan oleh Jung et al. pada tahun 2006 dengan
menggunakan radikal bebas peroksinitrit, ternyata -mangostin, 22

mangostin, a 8-hydroxycudraxanthone G, dan smeaxhantone A
merupakan komponen xhantone yang mempunyai aktivitas
antioksidan yang paling tinggi. Pada masa ini sudah banyak senyawa
xhantone yang berbeda yang telah ditemukan, jumlahnya ada sekitar
1000-an (Pedraza et al., 2008).
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB III
METODOLOGI
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 sampai bulan
Maret 2017 yang bertempat di Laboratorium Biofisika Fakultas
MIPA Universitas Brawijaya dan Laboratorium Fisiologi Hewan
serta Laboratorium Optik Jurusan Biologi Fakultas SAINTEK UIN
Malang.
3.2 Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya
adalah chamber ukuran 20x30 cm, kandang mencit, alat sonde
mencit, neraca digital, botol ukuran 20 ml, sendok pengaduk, gelas
ukur, pipet, alat bedah, sarung tangan, masker, slide glass,
mikroskop binokuler, dan komputer. Sedangkan bahan yang
digunakan adalah tisu, kertas saring, aquades, alkohol 70%, giemsa,
eksrak buah pare, ekstrak brokoli, ekstrak kulit manggis, kertas label,
hairspray dengan kandungan cocamide DEA dan methanol.
3.3 Alur Penelitian
Penelitian ini dibagi mejadi beberapa tahap, yaitu persiapan
alat bahan serta persiapan pengelompokan hewan uji. Mencit jantan
yang berjumlah 55 ekor dengan umur 2-3 bulan dibagi menjadi 3
kelompok, kelompok kontrol negatif (K-), kelompok perlakuan
semprot hairspray (KS), dan kelompok perlakuan semprot hairspray
dan antioksidan (KA). Perlakuan aklimatisasi dilakukan selama 7
hari, dan perlakuan semprot serta perlakuan semprot dan antioksidan
masing – masing dilakukan selama14 hari. Tahap selanjutnya yaitu
dilakukan pengambilan sampel darah pada hari ke-15 untuk di buat
menjadi preparat darah. Setelah preparat selesai dibuat, dilakukan
pengamatan preparat dengan menggunakan mikroskop binokuler.
Pengamatan mengambil 5 luas lapang pandang pada preparat dengan
perbesaran 400 kali.
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55 Mencit
Jantan
Aklimatisasi 7
hari

5 Mencit
Kontrol
Negati (K-)

25 Mencit
Perlakuan
semprot (KS)
hairspray (KS)

25 Mencit Perlakuan
semprot hairspray dan
antioksidan (KA)
(1.13mg, 1.28mg,
1.43mg, 1.58mg dan
1.73mg)

Dilakukan Pengambilan
sampel darah

Pembuatan Preparat

Pengamatan

Analisa Data
Gambar 1.1 Diagram alir selama penelitian
3.4 Persiapan Hewan Uji
Pertama, mecit dilakukan proses aklimatisasi selama 7 hari
di laboratorium dengan di beri pakan pelet, sekam dan air minum
aqua agar mencit dapat beradaptasi dengan baik. Selanjutnya 55
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mencit dibagi menjadi 3 kelompok besar berdasarkan perlakuanya
seperti yang terlihat pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 Pengelompokan Hewan Uji berdasarkan Perlakuan
Perlakuan
TAH La
Kelompok
Jumlah
Semp Antioksi
AP
bel
Perlakuan
Mencit
rot
dan
5 ekor
KKontrol Negatif
mencit
Perlakuan
5 ekor
√
Semprot 2 kali
mencit
Perlakuan
5 ekor
√
Semprot 4 kali
mencit
(I)
Perlakuan
5 ekor
KS
√
Semprot 6 kali
mencit
Perlakuan
5 ekor
√
Semprot 8 kali
mencit
Perlakuan
5 ekor
√
Semprot 10 kali
mencit
Semprot dan
5 ekor
antioksidan
√
√
mencit
1.13mg
Semprot dan
5 ekor
antioksidan 1.28
√
√
mencit
mg
Semprot dan
5 ekor
(II)
KA
antioksidan 1.43
√
√
mencit
mg
Semprot dan
5 ekor
antioksidan 1.5
√
√
mencit
8mg
Semprot dan
5 ekor
antioksidan 1.73
√
√
mencit
mg
3.5 Perlakuan Penyemprotan
Proses penyemprotan dilakukan selam 14 hari dengan
ketentuan satu kali perlakuan semprot perhari. Proses penyemprotan
dari hairspray berlangsung selama 20 menit dan dilakukan dengan
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cara mencit dimasukkan kedalam chamber dan di tutup agar tidak
ada aliran udara yang keluar masuk. Chamber di semprot dengan
hairspray lewat lubang kecil dari bagian atas, lalu di tutup rapat
lubang tersebut. Setelah 20 menit, chamber di buka dan mencit di
kembalikan ke kandangnya.
3.6 Penentuan Dosis Antioksidan
Dosis antioksidan dalam penelitian ini didapatkan melalui
konversi dari dosis yang diberikan ke manusia menjadi dosis untuk
mencit. Konversi tersebut didasarkan pada perbandingan berat badan
manusia dengan berat badan mencit. Sehingga di dapatkan
persamaan :
Dosis untuk mencit = 0.0026 x dosis untuk manusia
Dosis perhitungan yang didapatkan di jadikan dosis 3, sehingga
untuk dosis 1 dan dosis 2 nilainya lebih rendah dari dosis
perhitungan. Untuk dosis 4 dan dosis 5, nilainya lebih tinggi dari
dosis perhitungan yang didapatkan. Nilai dosis 1 sampai dosis 5 yang
digunakan yaitu 1.13 mg, 1.28 mg, 1.43 mg, 1.58 mg dan 1.73 mg.
3.7 Proses Pengambilan Darah Sampel
Pengambilan darah mencit dilakukan diluar kandang dengan
cara ekor mencit dimasukkan ke sungkup rangkap. Sebelum di
masukkan ke sungkup rangkap, ekor mencit di olesi alkohol 70%
agar steril. Setelah itu ekor mencit di tusuk dengan Syinge 3 mL dari
ujungnya untuk diambil darahnya. Setelah di tusuk, darah pada ekor
mencit di ambil dengan cara menekan ekor pada bagian pangkal
secara perlahan dan bertahap. Darah yang diambil bukan darah
pertama, karena darah pertama yang keluar adalah darah kotor yang
letaknya di bagian ujung ekor yang bukan dari jantung. Selanjutnya
ekor mencit diberi antiseptik agar tidak infeksi dan mencit
dikembalikan ke kandang.
3.8 Pembuatan Preparat Apusan Darah
Pada hari ke-15, dilakukan pengambilan sampel darah,
setelah itu dilalukan pembuatan preparat agar bisa diamati dengan
proses sebagai berikut:
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Sampel
darah

Diteteskan dan
dioleskan pada objek
glass dengan sudut 40o

Dikeringkan
selama 15
menit

Diberi
pewarna
giemsa

Dikeringkan
selama
35menit

Di beri methanol
secara rata agar
terfiksasi

Dikeringkan
selama 35
menit

Dibilas
dengan
aquades

Dikeringkan
selama 2 jam

Preparat siap diamati dengan
mikroskop binokuler perbesaran
400 kali
Gambar 3.2 Diagram alir proses pembuatan preparat darah
3.9 Perhitungan Kerusakan Darah pada Preparat
Preparat apusan darah dari setiap mencit diamati dengan 5
luas lapang pandang. Pengamatan menggunakan aplikasi Image
Raster 3 untuk melihat gambaran mikroskopis kondisi sel darah
merah. Dihitung kondisi sel darah merah yang sehat dan yang sakit
pada tiap luas pandang dengan bantuan tools yang ada di aplikasi
Image Raster 3. Jumlah sel darah merah yang sakit lalu dibuat grafik
dengan dosis jumlah semprotan hairspray dan jumlah dosis
antioksidan dan dilihat kolerasinya.
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Gambar 3.3 Aplikasi Image Raster 3
3.10 Analisa Data
Analisa data untuk penelitian ini yaitu melihat korelasi
kerusakan sel darah merah dengan pemberian dosis semprotan dari
hairspray yang mengandung cocamide DEA, dan melihat korelasi
antara jumlah sel darah merah yang rusak dengan pemberian dosis
antioksidan buah pare, brokoli dan kulit manggis.
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Mikroskopis dari Sel Darah Merah Mencit
Tahap yang penting dalam memulai penelitian ini adalah
proses aklimatisasi. Aklimatisasi mencit selama 7 hari bertujuan agar
hewan uji tersebut dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan
laboratorium Fisiologi Hewan Fakultas SAINTEK UIN Malang.
Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yaitu
perlakuan semprot oleh hairspray. Perlakuan pertama ini bertujuan
untuk melihat dosis efektif hairspray yang mengandung cocamide
DEA yang dilihat dari kerusakan sel darah merah melalui gambaran
mikroskopisnya. Setelah diketahui dosis semprot efektifnya,
selanjutnya dilakukan perlakuan tahap kedua yaitu perlakuan
semprot dan pemberian antioksidan yang digunakan untuk melihat
perubahan kondisi sel darah merah ketika di perbaiki oleh
antioksidan dari ekstrak buah pare, brokoli dan kulit manggis.
Gambaran mikroskopis dari preparat darah dapat dijadikan
sebuah acuan untuk menilai darah tersebut sehat atau tidak.
Gambaran mikroskopis dapat dilihat beberapa jenis sel darah,
terutama yang paling penting adalah sel darah merah. Sel darah
merah sangat penting dalam tubuh karena sebagian besar keperluan
untuk metabolisme terkait dengan oksigen yang dibawa oleh sel
darah merah. Sel darah merah yang sehat mempunyai berwarna
merah muda dengan bentuk bundar dengan titik merah ditengahnya
yang menandakan itu adalah lengkungan dari bentuk binkonkaf.
Apabila sel darah merah tidak sehat, maka akan banyak kelainan
seperti dari bentuk, warna dan ukuranya tidak sama dengan sel darah
normal, hal ini akan membuat tubuh penderita akan mengalami
berbagai penyakit.
Hasil pengamatan dari gambaran mikroskopis sel darah
merah mencit terindikasi mengalami keruskan akibat adanya
pemberian hairpsray. Kerusakan dapat dilihat dari banyaknya sel
yang rusak setiap penambahan dosis semprot hairspray. Darah yang
sehat yaitu memiliki jumlah sel darah merah normal yang banyak
dan mempunyai sedikit sel mengalami kerusakan. Gambar 4.1 adalah
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gambaran mikroskopis dari sel darah merah mencit yang tidak
disemprot dengan hairspray dengan perbesaran 400 kali.

Gambar 4.1 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit kelompok
kontrol negatif (K-)
Gambaran mirkoskopis sel darah merah dari mencit untuk
perlakuan semprot hairspray dosis 1 ditunjukkan pada Gambar 4.2,
dosis semprot 2 di tunjukkan pada Gambar 4.3, dosis semprot 3
ditunjukkan pada Gambar 4.4, dosis semprot 4 di tunjukkan pada
Gambar 4.5 dan dosis semprot dosis 5 di tunjukkan di Gambar 4.6.

Gambar 4.2 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok semprot dengan dosis 2 kali semprot (KS1).
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Gambar 4.3 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok semprot dengan dosis 4 kali semprot (KS2)

Gambar 4.4 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok semprot dengan dosis 6 kali semprot (KS3)
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Gambar 4.5 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok semprot dengan dosis 8 kali semprot (KS4)

Gambar 4.6 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok semprot dengan dosis 10 kali semprot (KS5)
Gambaran mikroskopis untuk perlakuan antioksidan dapat
dilihat pada Gambar 4.7 untuk dosis antioksidan 1 (KA1), sedangkan
untuk dosis antioksidan 2 (KA2) ditunjukkan pada Gambar 4.8, dosis
antioksidan 3 (KA3) di tunjukkan pada Gambar 4.9, dan dosis
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antioksidan 4 (KA4) di tunjukkan pada Gambar 4.10, serta gambaran
mikroskopis untuk dosis antioksidan 5 (KA5) di tunjukkan pada
Gambar 4.11.

Gambar 4.7 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok perlakuan antioksidan 1.13 mg (KA1)

Gambar 4.8 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok perlakuan antioksidan 1.28 mg (KA2)
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Gambar 4.9 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok perlakuan antioksidan 1.43 mg (KA3)

Gambar 4.10 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok perlakuan antioksidan 1.58 mg (KA4)
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Gambar 4.11 Gambaran mikroskopis sel darah dari mencit
kelompok perlakuan antioksidan 1.73 mg (KA5)
Pada gambaran mikroskopis sel darah merah untuk
perlakuan kontrol negatif dapat dilihat ada banyak jumlah sel darah
merah normal yang teramati dan hanya terlihat sedikit dari sel darah
merah yang mengalami kerusakan.
Pada perlakuan semprot hairspray dapat dilihat gambaran
mikroskopis sel darah merah dari mencit (Gambar 4.2 sampai
Gambar 4.6) dari dosis 1 (KS1) sampai dengan dosis 5 (KS5)
ditemukan banyak kerusakan sel darah merah yang teramati.
Kerusakan sel darah merah yang termati pada dosis semprot 1 (KS1)
jumlahnya lebih rendah jika di bandingkan dengan kerusakan yang
termati pada dosis semprot 2 (KS2), kerusakan sel darah merah dosis
semprot 2 (KS2) jumlahnya lebih rendah jika di bandingkan dengan
kerusakan sel darah yang termati pada dosis semprot 3 (KS3) dan
seterusnya hingga pada dosis semprot 5 teramati jumlah kerusakan
sel darah merah terbanyak. Kerusakan sel darah merah dari mencit
yang teramati jumlahnya meningkat seiring bertambahnya jumlah
dosis semprot dari hairspray yang diberikan.
Gambaran mikroskopis sel darah merah untuk dosis
antioksidan 1 (KA1) ditemukan kerusakan sel darah merah paling
banyak pada perlakuan antioksidan, sedangkan pada gambaran
mikroskopis untuk dosis antioksidan 2 (KA2) jumlah sel darah
merah yang teramati nilainya lebih sedikit dari dosis antioksidan 1,
dan pada dosis antioksidan 5 (KA5) ditemukan kerusakan sel darah
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merah paling sedikit. Pada gambaran mikroskopis untuk perlakuan
antioksidan dapat dilihat bahwa jumlah kerusakan sel darah merah
nilainya akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya dosis
antioksidan yang di berikan.
Terdapat beberapa jenis kerusakan sel darah merah yang
termati pada penelitian ini. Kerusakan sel darah merah dari gambaran
mikroskopis tersebut berdasarkan pada kerusakan bentuk sel.
Kerusakan yang teramati yaitu sferosit, sel target, sel burr, sel helm,
skitosit, drepanosit, eliptosit, krenasi dan poikilositosis atau teardrop.
Gambar 4.12 merupakan penampakan dari keruskan – kerusakan sel
darah merah tersebut.

(A)

(B)

(C)

Gambar 4.12 Gambar A,B dan C merupakan macam-macam
kerusakan sel darah merah yang ditemukan pada gambaran
mikroskopis sel darah mencit
Keterangan
Normal
Skitosit
Sel target
Sel burr
Eliptosit
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Sel helm
Drepanosit
Tear Drop
Sferosit
Krenasi

4.1.2 Analisa Grafik
Hasill dari pemberian semprotan hairspray yang
mengandung cocamide DEA pada hewan coba mencit memberikan
pengaruh pada jumlah sel darah yang rusak yang teramati pada
gambaran mikroskopisnya. Hasil dari penelitian untuk perlakuan
semprot jika dibuat grafik hubungan antara jumlah dosis semprotan
dengan jumlah keruskan sel darah merah total yang teramati
berdasarkan bentuknya ditunjukkan pada Gambar 4.13. Data lengkap
mengenai perhitungan kerusakan sel darah merah di sajikan pada
lampiran 1.

Total Sel yang Rusak

700

600
500
400
300
200
100
0
0

2

4

6
8
Dosis Semprot

10

12

Gambar 4.13 Grafik kerusakan total dari sel darah merah yang
teramati pada perlakuan semprot (KS) dengan persamaan korelasi
(y = 0.6688x2 + 38.65x + 190.16, koefisiean korelasi R² = 0.9941)
Pada Gambar 4.13 dapat diketahui bahwa jumlah dosis
semprotan dari hairspray dapat mempengaruhi jumlah sel darah
merah yang rusak. Semakin besar dosis atau banyaknya semprotan
yang di berikan ke hewan uji mencit, maka semakin besar juga
kerusakan sel darah merah yang termati.
Adanya penambahan banyaknya dosis semprotan sangat
berpengaruh terhadap jumlah sel darah yang rusak yang teramati.
Pada kontrol negatif dengan dosis semprotan 0 terlihat jumlah sel
rusak adalah 197 sel, sedangkan untuk dosis semprot 2 kali (KS1)
jumlah sel rusaknya menjadi 266 sel, dosis 4 kali semprot (KS2)
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terdapat kerusakan sebesar 337 sel, pada dosis 6 kali semprot (KS3)
teramati jumlah sel rusak sebesar 458 sel, untuk dosis semprot 8 kali
(KS4) ditemukan kerusakan sejumlah 557 sel dan dosis 10 kali
semprot (KS5) terdapat 633 sel yang rusak yang termati. Selisih
kenaikan jumlah sel darah merah yang rusak akibat pemberian
semprotan hairspray sebesar 80 sel. Jumlah selisih terbesar diperoleh
dari selisih setiap dosis yaitu dosis semprot 4 kali dan dosis semprot
6 kali, yaitu sebesar 121 sel. Jumlah sel yang rusak terus meningkat
seiring dengan penambahan dosis semprot. Adanya perbedaan selisih
yang sangat besar terdapat pada kontrol negatif dengan dosis
semprot 10 kali, sehingga dapat dinyatakan bahwa semprotan
hairspray yang mengandung cocamide DEA dapat menyebabkan
penambahan jumlah sel darah merah yang rusak.
Jika dikaitkan dengan kondisi fisik, mencit dari perlakuan
kontrol dan semprot mempunyai kondisi yang berbeda akibat
perlakuan. Pada perlakuan kontrol, mencit dari hari ke-1 sampai hari
ke-14 mempunyai kondisi sangat lincah dan sehat, serta terlihat lebih
gemuk dari keadaan hari pertama. Sedangkan pada perlakuan
semprot, mencit setelah memasuki hari ke-10, ada beberapa mencit
yang mengalami perubahan perilaku, mencit terlihat sakit dan lebih
pasif dalam bergerak serta beberapa mencit bulu-bulunya rontok.
Adanya perilaku yang di tunjukkan mencit dalam perlakuan mungkin
disebabkan adanya jumlah sel darah merah yang rusak di dalam
tubuh yang meningkat, sehingga mempengaruhi kondisi fisik dari
mencit yang ada didalam kandang. Peran penting sel darah merah di
dalam tubuh yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, apabila
sel darah merah mengalami kerusakan, maka pasokan oksigen untuk
metabolisme dalam tubuh berkurang, sehingga fungsi organ tubuh
yang lain juga ikut mengalami gangguan.
Gambar 4.13 menampilkan grafik hubungan dosis semprotan
hairspray yang mengandung cocamide DEA dengan total kerusakan
sel darah merah yang teramati. Total kerusakan sel darah merah
sebenarnya terdiri dari kombinasi beberapa jenis kerusakan bentuk
sel darah merah. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara dosis
semprot hairspray dengan jumlah kerusakan sel darah merah masing
– masing.
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Gambar 4.14 Grafik jumlah sel sferosit yang teramati terhadap
dosis semprot hairspray dengan persamaan korelasi (y = 0.1884x2
+ 2.1618x + 21.75, koefisiean korelasi R² = 0.9753)
Sferosit adalah kelainan sel darah merah dengan bentuk
permukaan yang rata dimana tengah – tengahnya tampak lebih pucat
dari sel normal dan bentuknya kecil serta bundar (Chalid et al.,
2014). Sferosit terjadi akibat cacat membrane sel darah merah pada
penyakit keturunan spetocytosis. Penyakit ini disebabkan karena
interkasi antara imunoblobulin dengan sel fagosit, anemia hemolitik,
dan keracunan pada darah (bacteria toxins) (Lewis, Barbara, &
Bates, 2006). Pada Gambar 4.14 jumlah kerusakan sferosit yang
termati meningkat dengan bertambahnya dosis semprot. Kerusakan
jumlah paling rendah berada pada kelompok kontrol dengan nilai 23
sel, sedangkan kerusakan sferosit paling tinggi yaitu pada dosis
semprot 10 kali, yaitu sebesar 60 sel. Selisih jumlah terbesar berada
pada dosis semprot 6 kali dan dosis semprot ke-4 dan selisih jumlah
terkecil terletak pada dosis semprot ke-0 (perlakuan kontrol) dan 2
kali. Pada dosis semprot 8 kali menuju dosis semprot 10 kali, selisih
jumlah sel sferosit yaitu 5 sel, ini lebih kecil bila dibandingkan
selisih sel antara dosis semprot ke-3 dan ke-4 yang merupakan selisih
jumlah sel sferosit tertinggi.
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Gambar 4.15 Grafik jumlah sel target yang teramati terhadap dosis
semprot hairspray dengan persamaan kolrelasi (y = 0.2786x2 0.3114x + 17.143, Koefisien determinasinya R² = 0.9957)
Sel target atau target cell memiliki ciri warna disekitar area
tengah sel menigkat dan pucat, sehingga sel darah merah terlihat
seperti mata banteng yang mempuunyai titik ditengahnya (Alhoot et
al., 2013). Kerusakan sel ini banyak ditemukan pada penyakit liver
kronis, anemia defisensi zat besi, thalassemia dan post splenectomy
(Lewis et al., 2006). Gambar 4.15 menunjukkan hubungan antara
jumlah dosis semprot hairspray dengan kerusakan sel rata – rata jenis
sel target. Semakin besar nilai dosis semprot yang diberikan, maka
semakin banyak sel target yang teramati. Nilai atau total sel target
terbesar pada Gambar 4.15 ada pada dosis semprot 10 kali yaitu 42
sel. Sedangkan jumlah sel target terkecil nilainya ada pada dosis
semprot ke-0 (perlakuan kontrol) dengan nilai 17 sel. Selisih jumlah
sel target rata-rata terbesar ada pada antara dosis semprot 8 kali dan
10 kali dengan nilai selisih sebesar 11 sel, lalu selsisih terendah
berada pada dosis semprot ke-0 dengan dosis semprot 2 kali yang
nilainya hanya berselisih 2 sel.

42

35

Jumlah Sel Burr

30
25
20
15
10
5
0
0

2

4

6
8
Dosis Semprot

10

12

Gambar 4.16 Grafik jumlah sel burr yang teramati terhadap dosis
semprot hairspray dengan persamaan korelasi (y = 0.0661x2 + 1.705x
+ 4.1857, Koefisien Relasinya R² = 0.9923)
Sel burr merupakan salah satu kelainan bentuk (shape) dari
kerusakan sel darah merah. Sel ini berbentuk bergiri yang disebabkan
spikula disekitar permukaan membranya, spikula pada sel burr
tampak panjang dan seperti artefak pada citra mikroskopis. Kelainan
sel ini disebabkan karena masalah tonisitas atau perbedaan tekanan
cairan intravaskuler sel. Kerusakan ini banyak ditemukan pada
penderita kanker perut dan uremia (Jones, 2009). Pada Gambar 4.16
menunjukkan bahwa semakin besar dosis semprotan hairspray yang
diberikan pada mencit, maka semakin besar juga jumlah sel burr
yang teramati. Nilai jumlah rata - rata terkecil dari sel burr berada
pada dosis semprot ke-0 dengan angka 5 sel, sedangkan nilai terbesar
berada pada dosis semprot 10 kali dengan jumlah sel burr 27sel.
Selisih jumlah sel burr terbanyak diantara dosis semprot hairspray 4
kali dan 6 kali dengan total selisih sel burr 6 sel, lalu selisih
terkecilnya berada pada dosis semprot hairspray ke-0 dan 2 kali
dengan nilai 3 sel.
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Gambar 4.17 Grafik jumlah sel helm yang termati terhadap dosis
semprot hairspray dengan koefisien determinasi (y = 0.0036x2 +
2.1671x + 7.2, Koefisien determinasinya R² = 0.9751)
Sel helm adalah sel darah merah yang tidak merata
bentuknya akibat terfaragmentasi sel darah merah dan mempunyai
bentuk seperti helm (Jones, 2009). Sel ini juga sering disebut dengan
sel gigit karena bentuknya seperti bekas gigitan yang tinggal
setengah, sel ini disebabkan karena adanya sel fagosit yang memakan
sel darah merah. Kerusakan sel ini dapat ditemukan pada penyakit
katup pada jantung, anemia defisieansi zat besi dan thalassemia
(Shagana, 2014). Gambar 4.16 merupakan grafik hubungan dosis
semprot hairspray dengan banyaknya sel helm yang termati. Jumlah
rata - rata sel helm paling sedikit berada pada dosis ke-0 dengan total
sel helm sebesar 8 sel, sedangkan kerusakan terbanyak dengan
jumlah sel 28 sel berada pada dosis semprot 10 kali. Banyaknya sel
helm terus bertambah seiring dengan naiknya jumlah dosis semprot
hairspray. Selisih jumlah sel helm terbanyak berada pada dosis
semprot hairspray 6 kali dan 8 kali, lalu untuk selisih terkecilnya
berada pada dosis ke-0 dan 2 kali semprot.
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Gambar 4.18 Grafik jumlah sel skitosit yang teramati terhadap
dosis semprot hairspray dengan per samaan korelasi (y = 0.2973x2
+ 2.2896x + 20.25, Koefisien determinasinya R² = 0.998)
Skitosit adalah pecahan dari sel darah merah yang ditemukan
di beberapa penyakit darah. Skitosit berbentuk lebih kecil dari sel
darah normal dengan bentuk yang bermacam – macam, seperti
bersudut tajam, duri kecil dan lainya. Kelainan ini disebabkan oleh
kelainan genetic, proses erytrophoiesis (pematangan sel darah
merah) pada anemia megaloblastik, mechanical stress pada aliran
darah seperti microangiophatic pada anemia hemolitik dan luka
bekas terbakar (Lewis et al., 2006). Pada Gambar 4.18 adalah grafik
hubungan antara jumlah sel skitosit total yang teramati dengan dosis
semprotan. Jumlah rata- rata sel skitosit terbanyak terdapat pada
dosis semprot 10 kali dengan nilai sebesar 72 sel, sedangkan jumlah
rata - rata sel skitosit terendah pada dosis semprot ke-0 dengan nilai
21 sel. Pemberian dosis semprot hairspray yang semakin banyak
mengakibatkan jumlah peningkatan jumlah sel skitosit dari sel darah
merah juga semakin bertambah, pertambahan sel skitosit sangat
banyak yaitu dari 21 sel sampai 72 sel yang mana ada 52 sel yang
bertambah akibat pembarian semprotan hairspray.
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Gambar 4.19 Grafik jumlah sel drepanosit yang termati terhadap
dosis semprot hairspray denagn persamaan korelasi (y = 0.1652x2
+ 5.7282x + 25.336, Koefisien determinasinya R² = 0.9811
Drepanosit merupakan istilah penyebutan baru untuk sel
sabit. Sel ini merupakan salah satu kelainan dengan bentuk runcing
disalah satu atau kedua ujungnya. Bentuk sabit dan runcing
didapatkan akibat transformaso polimerasi oleh hemoglobin menjadi
sel yang kaku dengan bentuk tidak seperti sel normal lagi yaitu
menyerupai cakram bikonkaf. Kerusakan sel ini sangat berbahaya
bagi kesehatan tubuh, karena dapat menyebabkan anemia bulan sabit
yang mengahambat dan menutup laju aliran darah ke seluruh tubuh
(Jones, 2009). Gambar 4.19 adalah grafik hubungan antara dosis
semprot hairspray yang di berikan pada mencit dengan sel drepanosit
yang ditemukan pada apusan darahnya. Sel drepanosit akan terus
naik sejalan dengan bertambanhnya jumlah semprotan hairspray.
Jumlah rata – rata sel drepanosit yang terendah berada pada dosis
semprot ke-0 dengan nilai 28 sel, sedangkan jumlah sel yang
tertinggi berada pada dosis semprot 10 kali dengan nilai 96 sel
drepanosit.
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Gambar 4.20 Grafik jumlah sel eliptosit yang termati terhadap dosis
semprot hairspray dengan persamaan korelasi (y = 0.0295x2 +
7.0596x + 30.421, Koefisien determinasi R² = 0.9941)
Kelainan bentuk dari sel darah merah selanjutnya yang
termati adalah eliptosit. Eliptosit merupakan bentuk sel darah merah
menyerupain pensil dan panjang (oval). Penyebab kerusakan ini
adalah adanya hemoglobin yang kelebihan atau kekurangan di dalam
sel darah merah sehingga menyebabkan mutasi pada membrane
protein α-spectrin yang banyak terjadi pada kasus HE (Heredity
Elliptocyte) (Sharma & Seghal, 2016). Gambar 4.20 menunjukkan
jumlah sel eliptosit yang teramati pada sel darah merah dari mencit
dengan jumlah dosis semprot hairspray. Total rata – rata sel eliptosit
terbanyak berada pada dosis semprot 10 kali yaitu 102 sel,
sedangkan total terendah pada dosis semprot ke-0 yaitu 32 sel. Ratarata kenaikan sel eliptosit pada mencit sebesar 20 sel. Selisih terbesar
kenaikan jumlah rata - rata sel eliptosit yaitu pada dosis semprot 8
kali dengan dosis semprot 10 kali dengan nilai 21 sel, lalu selisish
nilai rata - rata terkecil berada pada dosis semprot 0 kali dengan
dosis semprot 2 kali dengan total 11 sel.
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Gambar 4.21 Grafik jumlah sel krenasi yang termati terhadap dosis
semprot hairspray dengan persamaan korelasi (y = -0.3384x2 +
10.85x + 29.793, Koefisien determinasinya R² = 0.9944
Krenasi merupakan kerusakan sel darah merah yang
disebabkan oleh perbedaan cairan instravasuler didalam dan diluar
sel akibat adaya perbedaan suhu. Bentuk sel kerenasi seperti sel burr,
tetapi sel krenasi tidak berduri dan berspikula, hanya permukaanya
saja mengkerut akibat perbedaan cairan. Krenasi banyak di temukan
pada penyakit thalassemia, dan penyakit hati yang parah (Lewis et
al., 2006). Gambar 4.21 merupakan grafik yang diperoleh antara
jumlah sel krenasi yang termati dengan dosis semprot dari penelitian
ini. Terlihat bahwa total rata - rata sel krenasi tertinggi berada pada
dosis semprot 10 kali dengan nilai sebesar 103 sel, sedangkan total
rata – rata sel krenasi terendah berada pada dosis semprot 0 kali
dengan nilai 31 sel. Kenaikan yang diperoleh sangat besar mengingat
bahayanya akan sel krenasi tersebut. Bertambahnya jumlah dosis
semprot hairspray yang mengandung cocamide DEA sebanding
dengan peningkatan jumlah sel krenasi pada sel darah merah.
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Gambar 4.22 Grafik jumlah sel teardrop yang termati terhadap dosis
semprot hairspray dengan persamaan korelasi (y = -0.0214x2 + 7x +
34.086, Koefisien determinasinya R² = 0.9941)
Jenis kerusakan sel darah merah berdasarkan bentuk yang
teramati yang terakhir adalah kerusakan teardrop. Bentuk dari
kerusakan ini seperti tetesan air mata, di salah satu sisinya runcing.
Sel ini disebabkan sel darah merah yang mencoba melewati mikro
sirkulasi sehingga bagian sel yang mempunyai inkusi terjepit dan
mengecil. Kondisi ini sering terjadi pada homapotoesis
ekstramedular atau proses pembentukan darah (Jones, 2009). Pada
Gambar 4.22 menunjukan dosis semprot hairspray dengan kerusakan
teardrop yang termati. Semakin banyak dosis semprot yang
diberikan, maka semakin banyak kerusakan teardrop yang
dihasilkan. Hal ini dapat dilihat bahwa total kerusakan rata - rata
teardrop tertinggi berada pada dosis semprot ke 10 kali dengan
jumlah 102 sel dan jumlah kerusakan teardrop terendah pada dosis
semprot ke-0 atau perlakuan kontrol dengan jumlah kerusakan 34 sel.
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Pada Gambar 4.13 telah dikethaui jumlah kerusakan sel
darah merah akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah
semprot hairspray yang disebabkan oleh radikal bebas dari hairspray
yang mengandung cocamide DEA. Oleh sebab itu, diperlukan suatu
senyawa untuk menurunkan kerusakan tersebut. Penelitian ini
menggunakan antioksidan buah pare, brokoli dan kulit manggis
untuk menurunkan jumlah kerusakan sel darah merah. Pada tahap
pertama yaitu pada perlakuan semprot didapatkan dosis efektif
semprot hairspray yang dapat merusak sel darah yaitu 8 kali semprot.
Penetuan ini dilihat dari selisih jumlah rata –rata kerusakan sel darah
merah yang teramati dan keadaan hewan uji mencit saat perlakuan.
Pada proses perlakuan kelompok semprot dengan dosis 8 kali
mengalami kerontokan bulu, kerontokan tersebut dimulai dari hari 11
sampai 14. Sedangkan mencit untuk dosis 10 kali juga mengalami
kerontokan. Sehingga di ambil dosis semprot efektif hairspray
sebanyak 8 kali.
Hasil dari perlakuan pemberian dosis antioksidan buah pare,
brokoli dan kulit manggis terhadap kerusakan sel darah merah total
dari mencit yang termati berdasarkan bentuknya ditunjukkan pada
Gambar 4.23
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Gambar 4.23 Grafik kerusakan total sel darah merah yang termati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi (y = -41.334x2
- 45.197x + 557.01, Nilai koefisien determinasinya R² = 0.9961)
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Pada Gambar 4.23 menunjukkan hubungan antara pemberian
antioksidan buah pare, brokoli dan kulit manggis terhadap jumlah
kerusakan sel darah merah yang termati. Semakin banyak dosis
antioksidan yang diberikan ke mencit, maka total kerusakan sel yang
termati juga akan semakin berkurang. Pada dosis antioksidan 0 mg,
terlihat bahwa jumlah sel darah yang rusak ada 557 sel, jumlah sel
yang rusak tersebut terus turun dengan adanya penambahan dosis
antioksidan dari buah pare, brokoli dan kulit manggis hingga
mencapai jumlah kerusakan terrendah yaitu 360 sel pada dosis
antioksidan 1.73 mg.
Penurunan jumlah sel darah merah yang rusak pada garfik
untuk setiap dosis pemberian dosis antiosidan sangatlah
berfluktuatif. Penurunan jumlah kerusakan sel darah merah terbesar
berada pada dosis antioksidan 0 mg dengan dosis antioksidan 1.13
mg, yaitu dari 557 sel menurun jumlahnya menjadi 459 sel.
Sedangkan penurunan paling kecil terjadi pada titk dosis antioksidan
1.58 mg ke titik dosis antioksidan 1.73 mg sebesar 20 sel. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan di berikannya campuran antioksidan
buah pare,brokoli dan kulit manggis dapat menyehatkan dan
mereduksi kerusakan sel darah merah bahkan menyehatkan pada
hewan uji mencit.
Data yang diperoleh didukung dengan kondisi fisik mencit
pada saat perlakuan. Hewan uji mencit pada hari ke delapan terlihat
sangat gemuk dan lincah setelah di beri perlakuan antioskdian yang
diiringi dengan pemberian semprotan hairspray dengan dosis 8 kali
semprot. Pada dosis antioksidan 1.58 mg dan 1.73 mg hanya terseisa
4 hewan uji mencit dari 5 hewan uji, hewan uji tersebut mati
dikarenakan terjadi kesalahan pada saat proses menyondekan
antioksdan ke mencit, sehingga mencit langsung mati seketika.
Gambar 4.23 merupakan grafik dosis antioksidan dengan
kombinasi dari beberapa jenis kerusakan sel darah merah
berdasarkan bentuknya. Berikut adalah grafik kerusakan sel darah
merah berdasarkan masing – masing jenis kerusakan bentuknya.
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Gambar4.24 Grafik kerusakan jenis sferosit yang teramati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y =
2.5946x2 - 13.536x + 54.845, Koefisien determinasinya R² =
Pada Gambar 4.24 merupakan
0.9874) kurva polynomial orde dua
dosis antioksidan terhadap kerusakan bentuk sel darah merah jenis
sferosit yang teramati. Pada penelitian ini jumlah sferosit akan
semakin menurun seiring dengan penambahan dosis antioksidan
yang di berikan kepada hewan uji mencit. Terjadi penurunan sebesar
12 sel dari perlakuan tidak diberi antioksidan dengan yang diberi
antioksidan pada dosis 1.13 mg, penurunan ini merupakan selisih
jumlah terbesar pada Gambar 4.24. Selanjutnya penurunan dengan
nilai paling rendah terjadi pada dosis antioksidan 1.13 mg dengan
1.28 yakni sebesar 1 sel saja. Kerusakan sferosit pada sel darah
merah hewan uji mencit terendah berapa pada pemberian dosis 1.58
mg, yaitu turun dari 55 sel menjadi 39 sel sferosit.
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Gambar 4.25 Grafik kerusakan jenis sel target yang termati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y = 0.9237x2 - 3.9114x + 31.786, Koefisien determinasinya R² =
Gambar 4.25 merupakan
grafik hubungan antara pemberian
0.9901)
dosis antioksidan dengan kerusakan sel darah merah jenis sel target
yang termati. Adanya dosis penambahan jumlah antioksidan
berpengaruh terhadap jumlah rata - rata penurunan kerusakan sel
darah merah jenis sel target. Penurunan terbesar kerusakan terjadi
pada dosis 1.73 mg dengan hanya menyisakan 22 sel target,
sedangkan penurunan terkecil berada pada dosis antioksidan 1.13
mg dengan jumlah 131 sel target dari kerusakan awal sebesar 26 sel.
Selain selisih penurunan tertinggi pada setiap dosis antioksidan
berada pada dosis 1.58 mg dan 1.73 mg dengan selisih 2 sel,
sedangkan selisih terkecil berada pada dosis 1.28 mg dan 1.43 mg
dengan selisih 0 sel. Selisih jumlah kerusakan sel darah merah jenis
sel target untuk setiap peningkatan jumlah dosis antioksidan nilainya
berdeda – beda.
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Gambar 4.26 Grafik kerusakan jenis sel burr yang termati terhadap
dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y = -1.5459x2 6.6679x + 22.996, Koefisien determinasi dari persamaan tersebut
adalah R² = 0.9877)
Gambar 4.26 merupakan grafik polynomial orde dua yang
menyatakan hubungan pemberian dosis antioksidan terhadap
kerusakan sel darah merah jenis sel burr yang termati. Adanya
pemberian dosis antioksidan diperoleh jumlah rata - rata sel burr
dari setiap dosis antioksidan yaitu 13 sel, 12 sel, 11 sel, 8 sel dan 7
sel burr. Terlihat penurunan sel burr terbesar berada pada dosis
antioksidan 1.73 mg yang mempunyai nilai 7 sel dari 23 sel burr,
sedangkan penurunan terkecil berada pada dosis antioksidan 1.13 mg
dengan rata – rata total sel 13 sel. Selisih penuruan jumlah sel burr
pada setiap dosis sangat bervariasi, diantaranya adalah pada dosis
antioksidan 1.43 mg dan 1.58 mg dengan selisih 4 sel yang
meruapakan selisih penurunan terbesar pada kerusakan jenis sel burr
pada hewan uji mencit.
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Gambar 4.27 Grafik kerusakan jenis sel helm yang teramati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y = 4.9177x2 - 0.801x + 26.611, Koefisien determinasi persamaan
tersebut R² = 0.9776)
Hubungan antara pemberian dosis antioksidan buah pare,
brokoli dan kulit manggis terhadap kerusakan sel darah merah
berdasarkan bentuk jenis sel helm yang termati di tunjukkan pada
Gambar 4.27. Dapat dilihat bahwa Gambar 4.27 merupakan grafik
polynomial orde dua yang memberikan informasi terjadi penurunan
kerusakan sel helm akibat penambahan dosis dari antioksidan.
Penurunan jumlah sel helm terbesar terdapat pada dosis antioksidan
1.73 mg dab 1.58 mg dengan jumlah 11 sel dari 27 sel, sedangkan
penurunan terendah berada pada dosis antioksidan pertama, yaitu
1.13 mg dengan jumlah sel 19 sel. Selisih penurunan kerusakan sel
helm untuk setiap dosis antioksdan berbeda – beda, selisih terbesar
berada pada dosis antioksidan 1.43 mg dan 1.58 mg, sedangkan
selisih terkecil berada pada dosis 1.58 mg dan 1.73 mg.
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Gambar 4.28 Grafik kerusakan jenis skitosit yang termati terhadap
dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y = -3.2979x2 8.0292x + 58.653, Nilai koefisien determinasinya R² = 0.9586)
Gambar 4.28 merupakan grafik polynomial orde dua dengan
persamaan grafik diatas mengenai hubungan antara jumlah dosis
antioksidan dengan jumlah kerusakan sel darah merah berdasarkan
bentuk jenis skitosit yang teramati. Dapat dilihat bahwa semakin
banyak dosis antioksidan yang diberikan pada hewan uji mencit,
maka jumlah sel darah merah yang mengalami kelainan sktiosit akan
semakin berkurang. Ada lima varian dosis antioksidan yang
diberikan dan didapatkan jumlah penurunan skitosit yang berbeda –
beda. Penurunan terbanyak terdapat pada dosis antioksidan 1.73 mg
dengan jumlah skitosit 34 sel dari 59 sel, sedangkan penurunan
terendah terdapat pada dosis antioksidan 1.13 mg dengan total 47 sel
dari 59 sel darah merah yang mengalami kelainan skitosit. Penuruan
rata – rata kerusakan skitosit untuk setiap dosis antioksidan nilainya
berfluktuatif.
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Gambar 4.29 Grafik kerusakan jenis drepanosit yang termati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y = 5.1732x2 - 7.4431x + 85.146, Nilai koefisien determinasi persmaan
tersebut R² = 0.9755)
Grafik polynomial orde dua yang ditunjukkan pada Gambar
4.29 merupakan hubungan pemberian antioksidan pada hewan uji
mencit terhadap kerusakan sel darah merah jenis drepanosit yang
teramati. Pada Gambar 4.29 terlihat total kelainan drepanosit
mengalami penurunan sejalan dengan penambahan dosis antioksidan
buah pare, brokoli dan kulit manggis yang diberikan. Penurunan
jumlah kelainan skitosit sangat beragam, dari total kerusakan awal
sebanyak 85 sel turun menjadi 72 sel pada dosis 1.13 mg, penurunan
ini adalah paling rendah bila dibandingkan dengan dosis antioksidan
yang lain. Jumlah kelainan skitosit mengalami penurunan tertinggi
terdapat pada dosis antioksidan 1.73 mg dengan total kerusakan
skitosit sebanyak 58 sel. Penurunan jumlah sel yang mengalami
kelainan skitosit untuk setiap dosis sangat berbeda - beda.
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Gambar 4.30 Grafik kerusakan jenis eliptosit yang termati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y =
-10.194x2 + 0.3828x + 91.215, Koefisien determinasinya R² =
Koefisien determinasi 0.9952)
dari Gambar 4.30 yang merupakan
grafik hubungan antara dosis antioksidan terhadap kerusakan sel
darah merah berjenis eliptosit sebesar 0.9952. Hubungan antara dosis
antioksidan dengan jumlah sel eliptosit menurut Gambar 4.30 adalah
jika dosis antioksidan yang diberikan kepada hewan uji mencit
semakin besar, makan total jumlah sel darah yang mengalami
kelainan eliptosit yang termati akan semakin menurun. Pada dosis
1.73 mg terdapat jumlah kelainan eliptosit yang paling sedikit yaitu
61 sel, hal ini menunjukkan bahwa penurunan kelainan eliptosit
terbanyak terdapat pada dosis ini. Sedangkan penurunan jumlah
kelaianan eliptosit paling sedikit terdapat pada dosis 1.13 mg dengan
jumlah 79 sel dari sel total kerusakan awal sebanyak 91 sel.
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Gambar 4.31 Grafik kerusakan jenis krenasi yang termati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi pada grafik
(y = -11.331x2 - 2.0338x + 96.699. Koefisien persamaan korelasi
tersaebut R² = 0.9917)
Pada Gambar 4.31 menunjukkan grafik polynomial orde dua
hubungan antara dosis antioksidan terhadap jumlah kerusakan sel
darah merah berjenis krenasi yang termati. Apabila semakin besar
dosis yang di berikan, maka semakin besar juga penurunan dari
kerusakan krenasi yang termati pada hewan uji mencit. Gambar 4.31
mempunyai koefisien hubungan sebesar 0.9917 dengan jumlah
penurunan kerusakan eliptosit untuk setiap dosis antioksidan berbeda
– beda. Penurunan jumlah kelainan krenasi terbanyak berada pada
dosis antioksidan 1.73 mg dengan jumlah 61 sel dari kerusakan awal
sebesar 97 sel. Sedangkan penurunan jumlah kerusakan eliptosit
terenndah terdapat pada dosis 1.13 mg dengan jumlah sel eliptosit 81
sel, hanya sekitar 15 sel. Nilai selisih penurunan kerusakan sel darah
merah jenis krenasi untuk setiap dosis antioksidan besarnya
berfluktuatif (tidak sama).
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Gambar 4.32 Grafik kerusakan jenis teardrop yang termati
terhadap dosis antioksidan dengan persamaan korelasi grafik (y = 6.5449x2 - 3.1577x + 89.061, Koefisien determinasi dari
persamaan tersebut
R² = 0.9836)
Gambar 4.32 menunjukkan hubungan antara dosis
antioksidan dengan kerusakan sel darah merah jenis teardrop.
Apabila dosis antioksidan yang diberkan semkin besar, maka
penurunan jumlah kerusakan teardrop pada sel darah merah juga
akan semakin besar. Gambar 4.32 merupakan grafik polynomial orde
dua dengan koefisen hubungan sebesar 0.9836. Pada dosis 1.13 mg,
terjadi penurunan jumlah kerusakan teardrop terendah, yaitu sebesar
77 sel dari jumlah kerusakan teardrop awal 89 sel, sedangkan
penurunan tertinggi terdapat pada dosis antioksidan 1.73 mg yaitu 65
sel dari kerusakan awal 89 sel. Selisih penurunan jumlah kerusakan
teardrop untuk masing – masing dosis antioksidan berbeda – beda
dan berfluktuatif.
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Toksisitas Cocamide DEA Terhadap Sel Darah Merah
Penelitian ini menggunakan hewan uji mencit dikarenakan
mempunayai sifat morfologi organ yang mirip dengan manusia.
Gambaran mikroskopis dari sel darah mencit yang diperoleh didapati
mengalami beberapa kerusakan. Kerusakan tersebut di identifikasi
dari kerusakan bentuk sel darah merah yang normal dan tidak
normal.
Cocamide DEA merupakan zat surfaktan peningkat busa
yang dapat menyebabkan kanker (Mathews et al., 2014). Cocamide
DEA sebenarnya terdiri dari dua senyawa, yaitu cocamide dan
diethanolamine (DEA). Cocamide DEA ini memiliki sifat hidrofilik
dan hidrofobik. Bagian cocoakil ( R ) atau senyawa asam lemak
yaitu cocamide bersifat hidrofobik, dan bagian kepala akan bersifat
hidrofilik. Cocoakil pada cocamide DEA adalah CH3(CH2)nCH2 yang
merupakan senyawa dari amide. Pada Gambar 4.33 menunjukkan
rumus dan pembagian ekor serta kepala pada senyawa cocamide
DEA.

Hidrofobik
Hidrofilik

Gambar 4.33 Struktur kimia cocamide DEA berdasarkan sifatnya
Apabila terjadi penumpukan konsentrasi cocamide DEA pada paru –
paru maka akan mememcah cocamide DEA dan mengaktifasi gugus
RCO_. Gugus RCO_ merupakan gugus radikal bebas yang mewakili
radikal asam minyak (CIR, 1986).
Jika gugus RCO_ yang merupakan radikal bebas ini
berdifusi dari paru – paru masuk ke dalam sel darah merah, maka
akan bereaksi dengan hemoglobin. Reaksi tersebut akan
menyebabkan hemoglobin akan menolak untuk berkatan dengan
oksigen. Hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen
untuk dibawa keseluruh tubuh ternyata dihalangi oleh RCO_ yang
berperan sebagai radikal bebas. Akibat reaksi ini menyebabkan
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kondisi hemoglobin menjadi methemoglobin. Methemoglobin
merupakan suatu keadaan dimana sel darah merah tidak mau
berikatan dengan oksigen di paru – paru (Between et al., 2009).
Hemoglobin yang tugasnya menangkap oksigen sekarang
kehilangan elektronya karena di rebut oleh gugus RCO_ dari
cocamide DEA. Kehilangan salah satu elektron pada hemoglobin
mengakitbatkan hemoglobin menjadi tidak normal. Hemeglobin
yang tidak normal pada darah mengakibatkan berbagai kerusakan sel
darah merah selama daur hidupnya karena bersifat reaktif di dalam
sel darah merah.
4.2.2 Cara Kerja Antioksidan
Radikal dari asam minyak memiliki satu elektron bebas dari
atom C. Pada Gambar 4.33 menunjukkan radikal dari asam minyak
dimana salah satu kaki dari 4 kaki atom atom C tidak memiliki
pasangan elektron sehingga menyebabkan asam minyak hasil dari
pecahnya cocamide DEA ini bersifat sangat reaktif.

Gambar 4.34 Struktur dari radikal bebas asam minyak yang
dibawa oleh cocamide DEA
Salah satu kandungan antioksidan yang dimiliki oleh buah
pare, brokoli dan kulit manggis ada senyawa polifenol (Tabel 2.3).
Polifenol adalah suatu senyawa yang mempunyai banyak gugus fenol
(-OH) didalamnya. Senyawa fenol adalah senyawa yang mempunyai
gugus –OH yang terikat pada cincin aromatiknya (Pramitasari,
2009). Polifenol disebut sebagai antioksidan karena dapat mencegah
dan menurunkan kadar radikal bebas didalam tubuh (Putri, Soetjipto,
& Hartini, 2014).
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(a)

(b)

Gambar 4.35 Gugus fenol (a) dan Senyawa polifenol pada
antioksidan
Tugas utama gugus fenol pada senyawa polifenol yaitu
mendonorkan atom hidrogenya pada senyawa radikal bebas agar
senyawa tersebut stabil (Rahmawati, 2015). Atom hidrogen dari
senyawa polifenol sangat mudah didonorkan karena mempunyai
energi desosiasi antara atom O dan H yang kecil, sehingga atom
hidrogen dari senyawa polifenol mudah untuk dilepaskan (Aini,
Purwono, & Tahir, 2007).
Adanya satu elektron bebas dari atom C pada gugus asam
minyak menyebabkan besifat radikal. Atom C pada gugus asam
mempunyai kelektronegatifan yang lebih besar jika dibandingkan
dengan atom H pada senyawa polifenol, sehingga radikal asam
minyak yang mempunyai satu elektron bebas mampu menarik atom
H dari gugus fenol pada senyawa polifenol.

Gambar 4.36 Proses mekanisme pendonoran atom H
menuju radikal asam minyak
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Kelektronegatifan dari atom C memaksa pemutusan ikatan H
pada gugus OH dari senyawa polifenol. Energi ikat pada OH nilainya
jauh lebih kecil dari pada energi ikat pada ikatan CH, sehingga atom
H cenderung mau berikatan dengan atom C karena adanya perbedaan
keelektornegatifan yang besar. Ikatan yang terbentuk antara atom C
pada gugus RCO_ dan atom H dari gugus fenol disebut ikatan
kovalen, karena elektron dari atom C mengikat elektron dari atom H
dan ikatan tersebut dipakai kedua unsur untuk menjadi lebih stabil
seperti pada unsur – unsur golongan VIIIA gas mulia dengan aturan
duplet untuk atom H dan aturan oktet untuk atom C.
Energi ikat merupakan suatu perubahan entalpi yang
dibutuhkan untuk memutuskan suatu ikatan kimia. Energi ini
bertanggung jawab dalam mengikat atau menggandeng dua atom
menjadi satu molekul atau senyawa. Menurut Sudirham tahun 2013,
energi ikat didapatkan dari energi potensial dari kedua elektron,
ikatan atom terbentuk apabila dalam proses pembentukannya terjadi
penurunan energi total. Perubahan energi potensial terhadap jarak
antara dua buah ion atau molekul dapat di sajikan pada persamaan
berikut.

Dimana,
Vr
r
a,b
m,n

= Energi potensial total
= Jarak antar atom (nm)
= Konstanta tarik menarik, konstanta tolak menolak
= Konstanta karakteristik jenis ikatan dan tipe
struktur
adalah energi yang terkait dengan gaya tarik
partikel
= Vtolak adalah energi yang terkait dengan gaya tolak
partikel
Nilai m untuk ion adalah 1 , sedangkan untuk molekul = 6. Nilai n
merupakan eksponen Born, nilai n tersebut tergantung dari
kongfigurasi elektron setiap molekul seperti pada Tabel 4.1
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Tabel 4.1 Eksponen Born
Konfigurasi Elektron
He (1s2)
Ne (2S2 2p6)
Ar (3s2 3p6)
Kr (4s2 4p6)
Xe (5s2 5p6)

N
5
7
9
10
11

Apabila
nilai
energi
ikatan dari suatu senyawa tinggi, maka ikatan itu kuat dan tidak akan
mudah putus. Energi yang di gunakan untuk memutuskan H pada
ikatan OH besarnya sama dengan energi desosiasi ikatan OH, yaitu
sebesar 104 – 106 Kkal/ mol (Aini et al., 2007).
Akibat pendonoran atom H, antioksidan polifenol
mempunyai satu elekton bebas. Antiosksidan yang memliki satu
elektron bebas ini akan melakukan mekanisme resonansi delokalisasi
agar tidak menjadi senyawa yang reaktif atau radikal karena
energinya menjadi rendah (Sandhiutami & Indrayani, 2011).
Antioksidan yang mengalami kehilangan satu elektronya disebut
dengan radikal fenoksi dan punya sifat yang stabil akibat proses
delokalisasi resonansi.

(a)
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(b)
Gambar 4.37 Gambar (a) merupakan radikal fenoksi dari
polifenol, (b) mekanisme delokalisasi resonansi pada gugus fenol
Apabila lintasan dari delokalisasi elektron semakin panjang, energi
kereaktifan dari radikal fenoksi juga akan semakin kecil. Elektron
pada lintasan delokalisasi akan berputar terus menerus untuk
menstabilkan senyawa dari anion tersebut. Produk akhir dari
antioksidan polyphenol adalah berupa asam. Struktur polifenol pada
dasarnya adalah asam lemah, apabila semakin banyak anion yang
dari gugus fenol yang terbentuk akibat atom H banyak yang
berikatan dengan radikal bebas, maka sifat keasaman dari senyawa
akan semakin kuat (Andrawulan & Faradilla, Fitri, 2012).
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan kerusakan sel darah merah pada mencit akibat
paparan hairspray yang mengandung cocamide DEA. Kerusakan
darah tersebut meningkat seiring dengan penambahan jumlah
semprotan. Pemberian kombinasi antioksidan dari buah pare, brokoli
dan kulit manggis dapat menurunkan jumlah kerusakan sel darah
merah yang termati dari 557 sel turun menjadi 360 sel. Dosis efektif
antioksidan yang didapatkan untuk mengurangi jumlah kerusakan
pada sel darah merah yang termati yaitu 1.73 mg, karena pada dosis
tersebut total kerusakan sel darah merah mengalami penurunan yang
sangat besar.
5.2 Saran
Saran untuk penelitian berikutnya adalah digunakan metode
pembuatan apusan darah dan metode pewarnaan darah yang lain
sehingga dapat melihat kerusakan sel darah merah bukan hanya dari
bentuknya saja, melainkan dari warna dan ukuran sel.

67

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

68

DAFTAR PUSTAKA
100budidaya.com/ klasifikasi-morfologi-brokoli. Diakses pada
tanggal 3 Oktober 2016.
Aini, N., Purwono, B., & Tahir, I. 2007. Analisis Hubungan Struktur
– Aktivitas Antioksidan dari Isoeugenol, Eugenol, Vanilin dan
Turunannya. Indo. J. Chem, 7(1), 61–66.
Akbar, Budhi. 2010. Tumbuhan dengan Kandungan Senyawa Aktif
yang Berpotensi Sebagai Bahan Antifertilitas. Jakarta : Adabia
Press UIN Jakarta.
Alhoot, M. A., Rathinam, A. K., Wang, S. M., Manikam, R., &
Sekaran, S. D. 2013. Inhibition of dengue virus entry into target
cells using synthetic antiviral peptides. International Journal of
Medical
Sciences,
10(6),
719–729.
http://doi.org/10.7150/ijms.5037
American Collage of Toxicology. 1996. Amended Final Report on
the Safety Assesment of Cocamide. Journal of thr American
Collage of Toxicology. Philadhelpia. 15(6):527 – 542.
Andersen FA (ed).1996. Amended final report on the safety
assessment of cocamide DEA. J Am Coll Toxicol. 15:(6):527542.
Andrawulan, N., & Faradilla, Fitri, R. 2012. Senyawa Fenolik Pada
Beberapa SayuranIndenginous dari Indonesia. Bogor.
SEAFAST Center.
Arsana, Nyoman I. 2014. Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia
Mangostana L.) Dan Pelatihan Fisik Menurunkan Stres
Oksidatif Pada Tikus Wistar (Rattus Norvegicus) Selama
Aktivitas Fisik Maksimal. Disertasi. Program Doktor Program
Studi Ilmu Kedokteran Program Pascasarjana Universitas
Udayana Denpasar.
Asih, I., A., R., Astiti dan Adi Setiwan. 2008. Senyawa Golongan
Flavonoid Pada Ekstrak N-Butanol Kulit Batang Bungur
(Lagerstroemia speciosa Pers.). Jurnal Kimia. Bali:
Universitas Udayana.
Azelia, Renny Maya. 2013. Pembuatan Bolu Brokoli (Brassica
Oleracea L) Dilihat Dari Kadar Beta Karoten Dan Kadar
Vitamin C Serta Daya Terima. Naskah Publikasi. Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
69

Between, R., With, V. C., Levels, M., & Elderly, I. N. 2009.
Korelasi antara kadar vitamin c dengan kadar methemoglobin
darah lansia di kecamatan pakem kabupaten sleman, 25(1), 9–
11.
Brookins, G. 1965. The Action of Hair Sprays on Hair. Journal of
the Society of Cosmetic Chemists, 315, 309–315.
Cambridge Communication Limited. 1999. Anatomi Fisiologi
Sistem Pernafasan dan Sistem Kardiovaskular. Jakarta. EGC.
Chalid, M., Sugiarto, C., Sadeli, L., Prof, J., Suria, D., & No, S.
2014. Morfologi Eritrosit Pada Sediaan Apus Darah Tepi (
SADT ) Sampel Dengan Hasil Pemeriksaan One Tube Osmotic
Fragility Test ( Otoft ) Positif. Fakultas Kedokteran Universitas
Kristen Maranatha.
CIR. 2011. Amended Final Safety Assessment Diethanolamides as
Used
in
Cosmetics.
(Http://www.cirsafety.org/sites/default/files/118_draft_dea_
suppl1.pdf). Diakses pada tanggal 11 September 2016.
Christijanti W, Utami N., R., dan Iswara A. 2010. Efek pemberian
antioksidan vitamin C dan E terhadap kualitas spermatozoa
tikus putih terpapar allethrin. Biosaintika. 2(1):18-26.
Cosmetic Ingridient Review. 1986. Final Report on the Safety
Assessment of Cocamide DEA , Lauramide DEA, Linnoleamide
DEA and Oleamide DEA, Oleamide. Journal of The American
College of Toxicology, 5(5).
Dahniar, AR. 2011. Pengaruh Asap Obat Nyamuk Terhadap
Kesehatan dan Struktur Histologi Sistem Pernapasan. Jurnal
Kedokteran Syiah Kuala Vol. 11 No. 1: hal 52-59.
Depkes RI. 1989. Hematologi. Jakarta. Pusat Pendidikan Tenaga
Kerja.
Fahrunida dan Rarastoeti P. 2015. Kandungan Saponin Buah, Daun
dan Tangkai Daun Belimbing Wuluh (Aveerrhoa bilimbi L.).
Solo: Seminar Nasional Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
Gottschalck T.E. and Bailey, J. E. eds. 2010. International Cosmetic
Ingredient Dictionary and Handbook. Washington DC.
Personal Care Products Council.
Gordon MH J. Pokorny, N. Yanishlieve, M. Gordon. 2001.
Antioksidants in Food. New York. CRC Press.
70

Handayani, W. dan Hariwibowo, A, S. 2008. Asuhan Keperawatan
pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi. Jakarta.
Salemba Medika.
Heyne, K., 1987, Tumbuhan Berguna Indonesia III. Jakarta. Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Yayasan Sarana
Wahajay.
IARC Monograph. 2011. Coconut Oil Diethanolamine
Condensate.(https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/v
ol101/mono101-005.pdf). Diakses pada tanggal 11 September
2016.
Inggrid, Maria and Santoso, Herry. 2014. Ekstraksi Antioksidan Dan
Senyawa Aktif dari Buah Kiwi (Actinidia Deliciosa).
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan.
Jones, K. W. 2009. Evaluation of cell morphology and introduction
to platelet and white blood cell morphology. Clinical
Hematology and Fundamentals of Hemostasis, 93–116.
Jung, H., Su, B. , Keller, W. , Metha, R. , dan Kinghorn, A. D. 2006.
Antioxidant Xanthones from The Pericarp of Garcinia
mangostana (Mangosteen). Jurnal Agriculture Food Chem.
54: 2077-82.
Kartamiharja, Monika, Akbar, Ieva B., dan Fitriani, Salli. 2011.
Perbedaan Pengaruh Pemberian Brokoli (Brasissca oleracea)
Organik danb Brokoli Non-organik Kukus terhadap Kadar
Malondialdehid Plasma pada Tikus Jantan Galur Wistar yang
Diinduksi Aloksan Monohidrat. Jurnal Medika Planta Vol. 1.
Semarang: Fakultas Kedokteran Unoversitas Padjajaran.
Kiswari, R. 2014. Hematologi dan Transfusi. Jakarta: Erlangga.
Lestari, Dwi Rili. 2008. Pengenalan Penyakit Darah dengan Citra
Darah Menggunakan Metode Logika Fuzzy. Skripsi. Jakarta:
Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
Lewis, S. M., Barbara, J. B., & Bates, I. 2006. Dacie and Lewis
Practical Haematology. Dacie and Lewis Practical
Haematology
(Eleventh).
London:
Elsevier
Inc.
http://doi.org/10.1016/B0-443-06660-4/X5001-6
Mathews, S. M., V, J., Thomas, I., Joseph, R. A., & Thomas, N.
2014. Cocamide and Its Dangers, 1(1), 240–261.
71

Miryanti, A., S., Lanny, B., dan Kurniawan, I., A. 2011. Ekstraksi
Antioksidan dari Kulit Buah Manggis (Garciana mangostana
L.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
Musarofah. 2015. Tumbuhan Antioksidan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nikitakis J. M., McEwen G. N. Jr. 1990. Compedium of Cosmetic
Ingredient Composition Description I. Cosmetic ingredient
chemical description of Cocamide DEA. Washington DC.
CTFA.
Pedraza, C., J., Cárdenas, R., N., Orozco, I., M., dan Pérez, R., J. M.
2008. Medicinal Properties of Mangosteen (Garcinia
mangostana L.). Food and Chemical Toxicology. 46: 3227-39.
Peckham, Michelle. 2014. At a Glance Histologi. Jakarta. Erlangga.
Pokorny, J., Yanishlieva, N., & Gordon, M. 2001. Antioxidants in
food. New York. CRC.
Pratama, Fahri T. 2011. Pengaruh Decocta Buah Pare ( Momordica
charantia L.) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah
Tikus Wistar Yang Diberi Beban Glukosa. Skripsi. Semarang.
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
Pramitasari, D. 2009. Uji Aktivitas Penangkap Radikal Buah Carica
Papaya L. Dengan Metode Dpph Dan Penetapan Kadar
Fenolik Serta Flavonoid Totalnya. Fakultas Farmasi
Universitas Muhamadiyah Surakarta, 5–6.
Putri, B. E., Soetjipto, H., & Hartini, S. 2014. Kadar Polifenol Dan
Efek Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Sosis ( Kigelia Africana
( Linn .) Benth .) SERTA. Surakarta.
Rahmawati, N. D. 2015. Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol Teh
Herbal Daun Pacar Air ( Impatiens balsamina ) dengan
Variasi Lama Fermentasi dan Metode Pengeringan. Artikel
Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rostamailis, Hayatunnufus, dan Merita Y. 2008. Tata Kecantikan
Rambut.
Jilid
I.
http://bse./ctcenter
11g.net/index.php?.../TATA%20kecantikan%20
Rambut%201 pdf.
Sandhiutami, N. M. D., & Indrayani, A. A. W. 2011. Antioxidant
Activity Test and Determination of Phenolic and Flavonoid
Contents from Buah Merah (Pandanus conoideus LAM). Jurnal
72

Ilmu Kefarmasian Indonesia, 10.
Sayuti, Kesuma dan Yenrina, R. 2015. Antioksidan Alami dan
Sintetik. Padang. Andalas University Press.
Schlueter, D., P., Soto, Ricardo J., Barreta, E., D., Herrmann, A., A.,
Ostander, L., E., dan Stewart, R., D. 1979. Airway Response
to Hair Spray in Normal Subjects and Subjects with
Hyperreactive
Airways.
(http://journal.publications.chestnet.org). Diakses pada
tanggal 11 September 2016.
Selby, A. 2005. Makanan Berkhasiat. 25 Makanan Bergizi Super
untuk Kesehatan Prima. Jakarta. Esensi.
Shagana, J. A. 2014. Diagnostic Cells in the Peripheral Blood Smear,
6(4), 213–216.
Sharma, S., & Seghal, S. 2016. Hereditary Elliptocytosis : An
Incidental Finding in a 6-year-old Child, 3(September), 159–
160.
Sintia, Y. 2016. Analisis Pratata Dasar Hasil Blow Dry Pada Siswa
Tata Kecantikan Rambut Smk Negeri 1 Siantar. Skripsi.
Medan.
Sofihayati, Islakhah et al, 2015. Pengaruh Paparan Partikel
Ultrafine dalam Asap Kendaraan Bermotor terhadap
Gambaran Mikroskopis Kerusakan Sel Darah Merah Mencit
(Mus Musculus). Skripsi. Malang : Jurusan Fisika FMIPA
Universitas Brawijaya.
Sudirham, S. 2013. Ikatan Atom dan Susunan Atom, 1–18.
Syamsuhidayat, S.S., dan Hutapea, J.R. 1991. Inventaris Tanaman
Obat Indonesia I, Departemen Kesehatan RI . Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Tant, M. S. 1998. Acanthocytosis and Other Hematological and
Serum Biochemical Parameters in the Diagnosis of Canine
Hemangiosarcoma. The University of Guelph.
Werdhasari, Asri. 2014. Peran Antioksidan Bagi Kesehatan. Pusat
Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes
Kemenkes RI.

73

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

74

