
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Herbisida Golongan Paraquat Diklorida 

Herbisida paraquat adalah salah satu jenis herbisida non−selektif dan secara 

luas sering digunakan, terutama pada sistem pertanian dan oleh agen 

pemerintah dan perindustrian untuk mengontrol hama tanaman. Paraquat 

memiliki nama kimia 1,1–dimetil–4,4–bipiridilium dan mempunyai nama lain 

paraquat dichloride, methyl viologen dichloride, Crisquat, Dexuron, Esgram, 

Gramuron, Ortho Paraquat CL, Para-col, Pillarxone, Tota-col, Toxer Total, 

PP148, Cyclone, Gramixel, Gramoxone, Pathclear dan AH 501.  

Sesuai namanya, paraquat memiliki rumus molekul [C12H14N2]
2+

dengan 

struktur sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Struktur kimia 1,1−dimethyl 4,4 bipyridylium dichlorid (Sumber: 

     Lestari, 2005). 

 

Paraquat atau kation 1,1–dimetil–4,4–bipiridilium juga tersedia sebagai 

garam dibromida ataupun diklorida dengan rumus [C12H14N2]Br2 atau 

[C12H14N2]Cl2, senyawa ini berwujud padatan berwarna putih bersih dan 
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sangat larut dalam air (Lestari, 2005).  Struktur kimia [C12H14N2]Cl2 adalah 

sebagai berikut:  

 

Gambar 2. Struktur kimia [C12H14N2]Cl2 (Sumber: Lestari, 2005). 

 

Paraquat memiliki kemampuan menyerap sinar radiasi ultraviolet pada 

panjang gelombang maksimum I=260 nm, yaitu sebagai akibat transisi 

elektronik p pada ikatan rangkap terkonjugasi dalam gugus bipiridil. 

Paraquat tereduksi berwarna biru dan menyerap sinar pada panjang 

gelombang I=600 nm (Lestari, 2005). Tabel sifat kimia dan fisika paraquat 

tersaji pada tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1. Sifat Kimia dan Fisika Paraquat 

Sifat Kimia dan Fisika Keterangan 

Titik leleh 340
0
C 

Titik didih 340
0
C 

Bentuk Padatan higroskopis dan liquid (technical) 

Massa molekul relatif 186,3 

Densitas 1,5g/cm
3
 pada 25

0
C (kemurnian 99,5% w/w) 

1,13g/cm
3
 pada 25

0
C (technical) 

Tekanan <10
-8

 kPa pada 25
0
C (kemurnian 99,5% w/w) 

Kelarutan dalam air Pada suhu 20
0
C  

pH 5,2: 618 g/l (kemurnian 99,5%  w/w) 

pH 7,2: 620 g/dl (kemurnian 99,5% w/w) 

pH 9,2: 620 g/dl( kemurnian 99,5% w/w) 

Kelarutan dalam senyawa 

organik  

Pada suhu 20
0
C 

Methanol: 143 g/l (kemurnian 99,5% w/w) 

Acetone: <0,1 g/l (kemurnian 99,5% w/w) 

Dichloromethane: <0,1 g/l (kemurnian 99,5% 

w/w) 

Toluene: <0,1g/l (kemurnian 99,5% w/w) 

Ethyl accetate: <0,1g/l (kemurnian 99,5% 

w/w) 

Hexane: <0,1g/l (kemurnian 99,5% w/w)  

 Sumber: European Commission, 2003. 

 

Paraquat berbentuk kristal putih padat, higroskopis, warna merah tua dan 

memiliki aroma amoniak yang menyengat. Paraquat dalam larutan, cepat 
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mengalami penguraian oleh sinar ultraviolet sebagaimana  telah terbukti 

bahwa larutan kation 1,1–dimetil–4,4–bipiridilium klorida ditempat gelap 

selama tujuh hari tidak mengalami pengurangan yang signifikan tetapi pada 

tempat yang terang terjadi pengurangan hingga 85% (Lestari, 2005).  

 

Tingginya intensitas aplikasi dan jumlah herbisida yang diaplikasikan 

menimbulkan kekhawatiran yang cukup beralasan mengenai bahaya 

pencemaran yang berasal dari residu herbisida yang tertinggal dilingkungan, 

khususnya dalam tanah dan air. Residu herbisida dalam air dan tanah 

dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia dan 

hewan serta dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya pada musim 

berikutnya. Penggunaan herbisida paraquat memberikan manfaat bagi petani, 

yaitu meningkatkan hasil produksi pertanian dengan mencegah hama. Disisi 

lain, herbisida juga memberikan dampak pencemaran lingkungan yang 

signifikan bagi ekosistem, hal ini dikarenakan bahan aktif pestisida adalah 

persisten organic pollutan (Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia, 

2007). Selain itu, penggunaan herbisida dengan sembarangan dapat 

mengakibatkan terjadinya keracunan herbisida. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi adalah tingkat pendidikan, lama menyemprot, frekuensi 

penyemprotan, dan status gizi (Fitria, 2011). 

 

Herbisida paraquat memberikan efek toksik pada manusia. Efek toksik yang 

ditimbulkan berbeda, tergantung bagaimana zat tersebut masuk kedalam tubuh 

manusia. Beberapa diantaranya yaitu: 
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1. Oral  

Merupakan jalan masuknya zat yang paling sering yang didasari adanya 

tujuan bunuh diri. Tertelannya paraquat juga dapat terjadi secara 

kebetulan atau dari masuknya butiran semprotan kedalam faring, namun 

biasanya tidak menimbulkan keracunan secara sistemik. 

2. Inhalasi 

Belum ada kasus keracunan sistemik yang dilaporkan dari paraquat akibat 

inhalasi droplet paraquat yang ada di udara. 

3. Kulit 

Kulit normal yang intak merupakan barier yang baik mencegah absorbsi 

dan keracunan sistemik. Namun, jika terjadi kontak yang lama dan lesi 

kulit yang luas, keracunan sistemik dapat terjadi dan dapat menyebabkan 

keracunan yang berat sampai kematian. Kontak yang lama dan trauma 

dapat memperburuk kerusakan kulit, namun ini terbilang jarang. 

4. Mata 

Konsentrat paraquat yang terpercik dapat menyebabkan iritasi mata yang  

yang jika tidak diobati dapat menyebabkan erosi atau ulkus dari kornea 

dan epitel konjungtiva. Inflamasi tersebut berkembang lebih dari 24 jam 

dan ulserasi yang terjadi menjadi faktor resiko infeksi sekunder. Jika 

diberikan pengobtan yang adekuat, penyembuhan biasanya sempurna 

walaupun memakan waktu lama.  

 

Keracunan paraquat pada upaya bunuh diri mengakibatkan beberapa ratus 

ribu kasus kematian tiap tahunnya. Diperkirakan bahwa 798.000 orang 
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meninggaal karena keracunan pestisida yang disengaja pada tahun 1999. 

Keracunan paraquat sistemik ditandai dengan luka bakar saluran pencernaan 

atas dan juga gagal organ multipel, termasuk paru sebagai organ target utama. 

Racun tersebut juga memiliki efek terhadap sejumlah organ seperti hati, 

ginjal, sistem saraf pusat, jantung, kelenjar suprarenal dan otot. Pada kasus 

yang fatal, kematian umumnya disebabkan oleh gagal nafas akibat edema 

paru atau fibrosis paru yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari hingga 

sebulan setelah onset keracunan (WHO, 2008). 

 

Gejala dan tanda klinis keracunan paraquat tergantung dari dosis paraquat 

yang tertelan. Dosis ringan (<20 mg ion paraquat/kg berat badan) gejalanya 

meliputi gejala asimptomatik atau mual muntah dan diare, dosis sedang 

hingga berat (20−40 mg/kg ion paraquat/kg berat badan) beberapa pasien 

dapat bertahan hidup, namun sebagian besar pasien akan meninggal dalam 2–

3 minggu karena gagal paru. Gejala−gejala yang dapat ditemukan diantaranya 

adalah  muntah, diare,nyeri perut, ulserasi mulut dan tenggorokan, gagal 

ginjal bahkan kerusakan pada hepar, dan dosis fulminan (>40 mg/kg ion 

paraquat/kg berat badan) dapat mengakibatkan kematian karena kegagalan 

multiorgan  yang dapat terjadi dalaaqqm waktu 1−4 hari (WHO, 2008). 

 

B. Esophagus 

1. Anatomi Esophagus 

Esofagus adalah suatu organ berbentuk silindris berongga dengan panjang 

sekitar 25 cm, terbentang dari hipofaring pada daerah pertemuan faring dan 
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esofagus (vertebra servikal 5−6) di bawah kartilago krikoid,  kemudian 

melewati diafragma melalui hiatus diafragma (vertebra torakal 10) hingga 

ke daerah pertemuan esofagus dan lambung dan berakhir di orifisum kardia 

lambung (vertebra torakal 11) (Postma, 2009). 

Esofagus secara normal memiliki tiga konstriksi dimana struktur–struktur 

yang berdekatan menimnulkan impresi. 

a. Konstriksi servikal: pada awalnya di taut pharingoesophageal, sekitar 

15 cm dari gigi insisivus; disebabkan oleh musculus cricopharyngeus, 

secara klinis disebut sfingter esofageal atas. 

b. Konstriksi torasik (bronko−aortik): konstriksi kompleks dimana 

pertama kali disilang oleh arcus aortae, 22,5 cm dari gigi insisivus, dan 

kemudian disilang oleh bronchus principalis sinistra, 27,5 cm dari gigi 

insisivus; tempat yang disebut pertama terlihat pada pandangan 

anteropsterior, tempat berikutnya pada pandangan lateral. 

c. Konstriksi diaphragmatik: konstriksi yang terjadi melalui hiatus 

esofagus diaphragma, sekitar 40 cm dari gigi insisivus (Moore, 2013). 

 

Esofagus memiliki diameter yang bervariasi tergantung ada tidaknya bolus 

makanan atau cairan yang melewatinya. Diantara proses menelan, 

esofagus ada pada keadaan kolaps, tetapi lumen esofagus dapat melebar 

kurang lebih 2 cm di bagian anterior dan posterior serta ke 3 cm ke lateral 

untuk memudahkan dalam proses menelan makanan. Esofagus dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu, servikal, torakal dan abdominal (Squier, 2009). 
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Esofagus servikal merupakan segmen yang pendek, dimulai dari 

pertemuan faring dan esofagus menuju ke suprasternal notch sekitar 4−5 

cm, di bagian depannya dibatasi oleh trakea, belakang oleh vertebra dan di 

lateral dibatasi oleh carotid sheaths dan kelenjar tiroid. Kemudian 

dilanjutkan esofagus torakal yang memanjang dari suprasternal notch ke 

dalam hiatus diafragma. Pada bagian torakal dapat dibagi lagi menjadi 3 

bagian yaitu: esofagus torakal bagian atas yang memanjang pada level 

margin superior dari manubrium sterni ke level margin inferior dari 

percabangan trakea, esofagus torakal bagian tengah yang memanjang dari 

level margin inferior percabangan trakea sampai dengan daerah 

pertengahan antara percabangan trakea dan daerah pertemuan 

esofagus−lambung, terakhir esofagus torakal bagian bawah yang 

memanjang dari daerah pertengahan tersebut sampai level diafragma 

(Takubo, 2007).  

 

Gambar 3. Bagian Esofagus (Sumber: Postma, 2009). 

 



20 

 

Pada esofagus terdapat 2 daerah bertekanan tinggi yang berfungsi untuk 

mencegah terjadinya aliran balik dari makanan yakni sfingter esofagus 

superior dan inferior. Esofagus servikal dan sfingter esofagus atas 

mendapatkan suplai darah dari cabang arteri tiroid inferior, sedangkan 

esofagus torakal mendapatkan suplai darah dari sepasang arteri esofageal 

aorta atau cabang terminal dari arteri bronkial. Esofagus abdominal dan 

daerah esofagus bagian bawah mendapatkan suplai darah arteri gastrik kiri 

dan arteri phrenik kiri (Kuo, 2006). 

 

Lapisan otot yang membentuk esofagus adalah serabut longitudinal di 

bagian luar dan serabut sirkuler di bagian dalam. Serabut longitudinal 

melapisi hampir keseluruhan bagian luar dari esofagus kecuali pada daerah 

3−4 cm di bawah kartilago krikoid, dimana serabut longitudinal bercabang 

menjadi 2 ke arah depan dari esofagus dan melekat pada permukaan 

posterior kartilago krikoid melalui tendon. Serabut longitudinal pada 

esofagus lebih tebal daripada serabut sirkuler. Pada sepertiga atas 

esofagus, kedua lapisan otot tersebut adalah otot bergaris, di bagian tengah 

adalah transisi dari otot bergaris ke otot polos, dan pada sepertiga bawah 

keseluruhannya terdiri dari otot polos. Otot bergaris dan polos pada 

esofagus terutama diinervasi oleh cabang dari nervus vagus (Silbernagl, 

2007). 
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2. Histologi  

Dinding esofagus terdiri dari 4 lapisan yaitu mukosa, submukosa, lapisan 

otot dan jaringan fibrous. Berbeda dengan daerah lain pada saluran 

pencernaan, esofagus tidak memiliki lapisan serosa. Hal ini menyebabkan 

esofagus lebih sensitif terhadap trauma mekanik. 

 

a. Mukosa 

Mukosa esofagus terdiri dari 3 lapisan yaitu membran mukosa, lamina 

propria dan mukosa muskularis. Membran mukosa dibentuk oleh epitel 

skuamosa bertingkat tidak berkeratinisasi yang merupakan kelanjutan 

dari epitel di faring dan melapisi seluruh permukaan esofagus bagian 

dalam kecuali pada daerah pertemuan esofagus dan lambung yang 

dibentuk oleh epitel skuamosa dan kolumnar. Epitel pada esofagus 

memiliki fungsi utama untuk melindungi jaringan di bawahnya. Lamina 

propria merupakan jaringan ikat yang terdiri dari serat kolagen dan 

elastin serta pembuluh darah dan saraf. Mukosa muskularis adalah 

lapisan tipis otot polos yang terdapat pada seluruh bagian esofagus, 

semakin ke proksimal semakin tipis dan semakin ke distal semakin tebal 

(Squier, 2009). 

 

b. Submukosa 

Submukosa esofagus menghubungkan membran mukosa dan lapisan 

muskularis yang terdiri dari limfosit, sel plasma, sel-sel saraf (pleksus 

Meissner’s), jaringan vaskular (pleksus Heller) dan kelenjar mukosa. 
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Kelenjar mukosa ini menghasilkan mukus untuk lubrikasi jalannya 

makanan di dalam esofagus. Selain itu juga terdapat kelompok–

kelompok kecil kelenjar pensekresi mukus, yaitu kelenjar esofagus 

dengan sekret yang memudahkan transpor makanan dan melindungi 

mukosa esofagus (Junqueira, 2007). 

 

c. Lamina Propria 

Didalam lamina propria daerah dekat lambung, terdapat kelompok 

kelenjar yaitu kelenjar kardiak esofagus, yang berfungsi untuk 

mensekresi mukus (Junqueira, 2007). 

 

d. Muskularis Propria 

Lapisan ini memiliki fungsi motorik, terdiri dari otot longitudinal di 

bagian luar dan sirkuler di bagian dalam. Pada esofagus bagian atas 

komposisinya sebagian besar terdiri otot bergaris dan bagian bawah 

sebagian besar terdiri dari otot polos. Di antaranya terdapat campuran 

dari kedua macam otot tersebut yang disebut dengan zona transisi (Kuo,  

2006). 

 

e. Jaringan Fibrous 

Jaringan fibrous adalah  jaringan yang melapisi esofagus dari luar dan 

menghubungkan esofagus dengan struktur−struktur disekitarnya. 

Komposisinya terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah kecil, saluran 

limfatik dan serabut-serabut saraf  (Orlando, 2006). 
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Gambar 4. Lapisan Dinding Esofagus (Sumber: Kuenhel, 2003). 

 

3. Pertahanan Mukosa Esofagus 

Pertahanan mukosa esofagus merupakan suatu sistem dinamis yang dapat 

melindungi esofagus terhadap bahan−bahan yang dapat menyebabkan 

perlukaan pada mukosanya. Bahan−bahan tersebut terutama karena refluks 

dari lambung ke lumen esofagus, seperti asam, pepsin dan garam empedu. 

Pertahanan mukosa esofagus dibagi menjadi 3 bagian penting yaitu 

pertahanan preepitel (lumen), pertahanan epitel dan pertahanan postepitel 

(aliran darah) (Orlando, 2006). 

a. Pertahanan Preepitel  

Pertahanan preepitel esofagus terdiri dari lapisan mukus, 

unstirredwater layer dan ion-ion bikarbonat (HCO3
-
). Ketiganya 

melindungi mukosa melalui 2 cara. pertama, lapisan mukus pada 

permukaan membentuk suatu gel viskoelastik yang dapat menahan 

masuknya molekul berukuran besar, seperti pepsin dan garam empedu 

agar tidak sampai masuk ke dalam epitel, dan cara yang kedua ialah 
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melalui ion−ion bikarbonat yang berada didalam lapisan mukus dan 

unstirred water layer menetralisasi ion−ion hidrogen yang berdifusi 

dari lumen ke dalam epitel. Ion bikarbonat tersebut disekresi oleh 

sel−sel epitel di permukaan mukosa esofagus atau hasil difusi dari 

aliran darah yang melewati jalur paraseluler (Orlando, 2006). 

 

Gambar 5. Pertahanan Mukosa Esofagus (Sumber: Orlando,2006). 

 

 Lambung memiliki kemampuan menetralisir asam lebih besar 

dibandingkan dengan esofagus. Dari hasil pemeriksaan gradien pH 

antara lumen dan permukaan mukosa diketahui bahwa pada lambung 

dengan pH 2 pada lumen akan menghasilkan pH 6−7 di permukaan 

mukosanya sedangkan pada esofagus dengan pH 2 pada lumen akan 

menghasilkan pH 2−3 di permukaan esofagus. Hal ini dapat terjadi 

karena semua sel epitel pada lambung mensekresi musin di beberapa 

daerah yang berbeda dan memiliki fungsi biologi yang berbeda. 

Seperti MUC5AC dan MUC6 yang berfungsi untuk pertahanan 

melawan asam, MUC2 dan MUC3 berfungsi sebagai pertahanan 

terhadap garam empedu. Berbeda dengan lambung, sel epitel esofagus 



25 

 

tidak mensekresi keempat musin diatas tetapi terdapat MUC5B yang 

disekresi oleh kelenjar submukosa esophagus. MUC5B adalah suatu 

musin yang mudah larut dan bertindak sebagai lubrikan dan tidak 

dapat melindungi mukosa esofagus. Minimnya lapisan mukus pada 

mukosa esofagus menyebabkan esofagus mendapat paparan yang 

lebih besar tehadap asam dibandingkan dengan lambung dan 

duodenum (Urma, 2006). Kelenjar saliva minor di esofagus dapat 

menghasilkan konsentrasi ion bikarbonat yang tinggi dan dapat 

menetralisir refluks asam lambung (Postma, 2009). 

 

b. Pertahanan mekanis 

Pertahanan mekanis epitel esofagus adalah membran sel apikal dan 

intercellular junctional. Untuk dapat merusak sel epitel esofagus, ion 

hidrogen harus dapat melewati membran sel dalam jumlah yang cukup 

agar dapat menurunkan pH sitosol sel dan pH tersebut harus dapat 

dipertahankan keasamannya dalam waktu lama sehingga mampu 

merusak proses vital suatu sel yaitu respirasi sel. Dengan adanya 

membran sel apikal, ion hidrogen tidak dapat melewati membran sel 

karena komposisi membran sel apikal yang hydrophobic lipid bilayer. 

Tetapi pada membran sel apikal terdapat saluran kation yang cocok 

terhadap ion hydrogen yang bersifat nonselective sehingga 

memungkinkan ion hidrogen, ion natrium, ion kalium dapat masuk ke 

dalam sel. Tetapi apabila keasaman lumen esofagus tinggi malah akan 

menghambat kerja dari saluran kation ini sehingga ion hidrogen 
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maupun ion natrium tidak dapat masuk ke  dalam saluran tersebut. 

Intercelluler junctional terdiri dari tight junction dan zonula adherens. 

Keduanya menghubungkan protein−protein yaitu ocludin, claudin dan 

E cadherin, yang berfungsi untuk membatasi difusi ion hidrogen ke 

dalam ruang interseluler (Orlando, 2006). 

 

Alternatif lain untuk masuknya ion hidrogen ke dalam sitosol sel 

adalah masuk melalui junctional complex ke dalam ruang interseluler 

kemudian melewati membran basolateral. Dibandingkan dengan 

membran sel apikal, membran basolateral lebih mudah dilewati oleh 

ion hidrogen (Orlando, 2006). 

 

Gambar 6. Pertahanan Mukosa Esofagus (Sumber: Orlando, 2006) 

 

c. Pertahanan fungsional 

Pertahanan fungsional epitel esofagus terdiri dari buffer untuk ion 

hidrogen intraseluler dan ekstraseluler. Sistem buffer untuk 

intraseluler meliputi fosfat, protein−protein dan ion bikarbonat. Baru 
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setelah itu sistem buffer ekstraseluler akan mendifusi ion hidrogen 

melalui aliran darah. Prinsipnya sistem buffer intraseluler ini 

melindungi sel dari nekrosis dimana ion bikarbonat di dalam sel 

diaktifkan oleh carbonic anhydrase. Enzim carbonic anhydrase yang 

dihasilkan di dalam epitel esofagus berfungsi untuk mengkatalisasi 

perubahan CO2 dan H2O menjadi asam karbonat, asam karbonat 

berionisasi menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. Ion−ion 

bikarbonat inilah yang berfungsi sebagai buffer intraseluler dengan 

cara memindahkan ion hidrogen di dalam sel melalui membran 

Na
+
/H

+
exchanger, ion hidrogen intaseluler ditukar dengan ion natrium 

ekstraseluler. Apabila asam yang masuk melebihi kapasitas sistem 

buffer, epitel esofagus masih memiliki dua mekanisme pengeluaran 

asam untuk melindungi sel dari luka dan kematian, yaitu amiloride-

sensitive Na
+
/H

+ 
exchanger (NHE-1 isotype) dan disulfonic stilbene-

sensitive, (Na independent)  Cl
-
/HCO3

- 
exchanger. Pada pertukaran Cl

-

/HCO3
-
 hanya akan terjadi apabila terdapat cukup ion bikarbonat 

ekstraseluler untuk bertukar dengan ion klorida intraseluler (Orlando, 

2006). 

 

Saraf sensoris pada epitel esofagus dapat meluas hingga ke dalam 

ruang interseluler. Sehingga ketika terjadi peningkatan permeabilitas 

paraseluler oleh karena masuknya ion hydrogen akan merangsang 

nosiseptor yang kemudian akan diteruskan ke spinal cord kemudian ke 

otak dan timbul persepsi nyeri. Selain itu rangsangan pada beberapa 
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nosiseptor juga dapat merangsang arkus refleks otot longitudinal 

esofagus sehingga akan timbul kontraksi esophagus (Orlando, 2006).  

 

d. Pertahanan Postepitel 

Aliran darah merupakan sistem pertahanan setelah epitel yang 

menyediakan nutrisi dan oksigen untuk fungsi dan perbaikan sel serta 

membuang sampah metabolik seperti CO2 dan asam. Aliran darah di 

sini fungsi utamanya untuk mensuplai ion bikarbonat ke dalam ruang 

interseluler. Di sini ion bikarbonat berfungsi sebagai buffer di dalam 

ruang interseluler maupun di sitosol sel. Kemampuan aliran darah 

mensuplai ion bikarbonat merupakan proses yang dinamis, dimana bila 

terjadi peningkatan asam pada lumen maka aliran darah esofaguspun 

akan meningkat dan diikuti juga keluarnya beberapa mediator di dalam 

jaringan seperti histamine, nitrit oxide dan calcitonin gene-related 

peptide (Orlando, 2006). 

 

C. Radikal Bebas 

Semua atom yang mengandung inti yang terbentuk dari proton dan neutron. 

Elektron bergerak mengelilingi inti, yang biasanya berpasangan. Radikal 

bebas secara sederhana didefinisikan sebagai spesies yang mengandung satu 

atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Adanya elektron yang tidak 

berpasangan ini menimbulkan perubahan reaktivitas kimia atom atau molekul 

tersebut, biasanya menyebabkan sangat reaktif dan cenderung untuk bereaksi 
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dengan molekul lain untuk mencari pasangan elektron lainya sehingga 

menjadi bentuk yang lebih stabil (Hanslavina, 2003). 

 

Dalam tubuh, radikal bebas dapat berasal dari endogen dan eksogen. Radikal 

bebas endogen dihasilkan selama proses fisiologis yang penglepasanya 

meningkat pada keadaan iskhemia, reperfusi dan saat terjadinya reaksi imun. 

Reaktivitas suatu radikal bebas tergantung pada species radikal dan 

substratnya. Reaksi antara radikal bebas dengan molekul non radikal akan 

menghasilkan suatu radikal baru. Reaksi ini merupakan suatu reaksi rantai 

yang akhirnya dapat merusak jaringan dan organ. Reaksi rantai yang terkenal 

secara biologis adalah reaksi antara radikal hidroksi dengan asam lemak tidak 

jenuh dari posfolipid membran (Repine et al, 1997). Ada tiga reaksi yang 

paling relevan dengan jejas sel yang diperantai oleh radikal bebas yaitu 

peroksidasi membran lipid, fragmentasi DNA dan ikatan silang protein 

(Robbins et al, 2011). 

 

D. Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Hewan coba merupakan hewan yang dikembangbiakan untuk digunakan 

sebagai hewan coba. Tikus sering digunakan pada berbagai macam penelitian 

medis selama bertahun−tahun. Hal ini dikarenakan tikus memiliki 

karakteristik genetik yang unik, mudah berkembang biak, murah serta mudah 

untuk mendapatkanya. Tikus merupakan hewan yang melakukan aktivitasnya 

pada malam hari (Adiyati, 2011). 
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Tikus putih (Rattus norvegicus) atau biasa dikenal dengan nama lain Norway 

Rat dari wilayah cina dan menyebar ke Eropa bagian barat (Sirois, 2005). 

Pada wilayah Asia tenggara, tikus ini berkembang biak di Filipina, Indonesia, 

Laos, Malaisya, dan Singapura (Adiyati, 2011). 

 

Faktor yang mempengaruhi penyebaran ekologi dan dinamika populasi tikus 

putih (Rattus norvegicus) yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik yang 

penting dalam mempengaruhi dinamika populasi tikus adalah air minum dan 

sarang. Air merupakan kebutuhan penting bagi tikus. Sarang memiliki 

beberapa fungsi untuk kehidupan tikus, seperti untuk melahirkan, 

membesarkan anak−anaknya, menyimpan pakan, berlindung dari lingkungan 

yang kurang menguntungkan, dan tempat untuk beristirahat. Cuaca tidak 

mempengaruhi secara langsung pada dinamika populasi tikus. Faktor biotik 

yang penting dalam mempengaruhi populasi tikus antara lain adalah:  

tumbuhan atau hewan kecil sebagai sumber pakan, patogen dari golongan 

virus, bakteri, cendawan, nematoda, protozoa dan sebagainya,  predator dari 

golongan reptilia, aves, dan mamalia, tikus sebagai kompetitor, khususnya 

pada populasi tinggi, dan manusia yang merupakan musuh utama bagi tikus 

(Priyambodo, 2005). 
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Klasifikasi tikus putih (Rattus norvegicus) menurut Myres dan Armitage 

(2004). 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Subordo : Sciurognathi 

Famili  : Muridae 

Sub-Famili : Murinae 

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus 

Galur/ Strain : Sprague dawley 

 

Tikus putih merupakan strain albino dari Rattus norvegicus. Tikus memiliki 

beberapa galur yang merupakan hasil pembiakan sesama jenis atau 

persilangan. Galur yang sering digunakan untuk penelitian adalah galur 

Sprague dawley (Inglis, 2000).  

 

Tikus putih  (Rattus norvegicus) yang memiliki nama lain Norway rat, 

termasuk kedalam hewan mamalia yang memiliki ekor panjang. Ciri−ciri 

galur ini yaitu bertubuh panjang dengan kepala lebih sempit. Telinga tikus ini 

tebal dan pendek dengan rambut halus. Mata tikus putih berwarna merah. Ciri 

yang paling terlihat adalah ekornya yang panjang. Bobot badan tikus jantan 

pada umur dua belas minggu mencapai 240 gram sedangkan betinanya 
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mencapai 200 gram. Tikus memiliki lama hidup berkisar antara 4−5  tahun 

dengan berat badan umum tikus jantan berkisar 267−500 gram dan betina 

225−325 gram (Sirois, 2005). 

 

Tikus dapat mendengar hingga suara ultrasonik dengan rentang pendengaran 

70 dB yaitu 250 Hz−70 kHz dan rentang yang paling sensitif berkisar antara 

8−32 kHz. Suara ultrasonic ini sangat penting sebagai alat berkomunikasi 

antara induk dengan anaknya. Galur ini memiliki pertumbuhan yang cepat, 

tempramen yang baik dan kemampuan laktasi yang tinggi (Robinson, 1999). 

Tikus putih (Rattus norvegicus) tersebar luas dibeberapa tipe habitat, namun 

tikus putih lebih sering terlihat pada beberapa tempat yang merupakan habitat 

alami dari tikus putih, yaitu area pertanian, hutan alami maupun buatan, 

pesisir pantai, dan tempat−tempat yang lembab (Pagad, 2011). 

 

Tikus termasuk binatang pemakan segala makanan (omnivora). Walaupun 

demikian, tikus cenderung untuk memilih biji−bijian (serealia) seperti jagung, 

padi dan gandum. Air sebagai sumber minuman dapat diambil dari air bebas 

atau dapat diperoleh dari pakan yang banyak mengandung air. kebutuhan air 

bagi tikus tergantung dari suhu, lingkungan, aktivitas, umur dan jenis 

makanan. kebutuhan air berkurang, jika pakan yang dikonsumsi sudah banyak 

mengandung air. Pada umumnya tikus makan secara teratur pada tempat 

tertentu. Tikus putih (Rattus norvegicus) biasanya membuat sarang pada 

tempat-tempat yang berdekatan dengan sumber makanan dan sumber air. 
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Tikus berimigrasi jika terjadi kekurangan makanan pada habitat awal yang 

ditempati (Priyambodo, 2005). 

 

Menurut Malole dan Pramono, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh temperatur 

kandang, kelembaban, kesehatan dan kualitas makanan itu sendiri. Beberapa 

data biologi tikus laboraturium tersaji pada tabel 2. 

Tabel 2. Data biologi tikus putih laboraturium. 
Data Biologi Keterangan 

Lama hidup 

Lama Bunting 

Kawin sesudah beranak 

Umur di sapih 

Umur Dewasa 

Siklus kelamin 

Siklus estrus 

Lama estrus 

Berat dewasa 

Berat lahir 

Jumlah anak 

Aktivitas 

Kecepatan tumbuh 

Pernafasan 

Denyut jantung 

Tekanan darah 

2−3 tahun, dapat sampai 4 tahun 

20–22 hari 

1 sampai 24 jam 

21 hari 

40–60 hari 

Poliestrus 

4–5 hari 

9–20 jam 

300–400 gram jantan; 250–300 gram betina 

5–6 gram 

Rata–rata 9, dapat 20 

Nokturnal 

5g/ hari 

65–115/ menit 

330–480/ menit 

90–180 sistol; 60–145 diastol 

 Sumber : Smith dan Mangkoewidjojo (1987). 

 


