
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Hepar 

 

Hepar (gambar 1 dan gambar 2) adalah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh 

dan organ tunggal terbesar setelah kulit. Berat hepar adalah sekitar 1500 gram 

dan menyumbangkan sekitar 2,5% dari berat badan orang dewasa (Moore, 

2010). Hepar melakukan banyak fungsi yang berbeda namun saling 

berhubungan satu sama lain. Hepar memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai 

penyaring sekaligus penyimpan darah, metabolisme karbohidrat, protein, 

lemak, hormon, zat kimia asing, pembentukan empedu, penyimpanan vitamin 

dan besi, serta pembentukan faktor koagulasi. Apabila terdapat kelainan pada 

hepar, maka banyak fungsinya yang terganggu secara bersamaan (Guyton dan 

Hall, 2007). 

 

 
 

Gambar 3. Hepar dilihat dari anterior 

(Putz dan Pabst, 2006). 
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Hepar melakukan berbagai macam aktivitas metabolik yang diperlukan untuk 

homeostasis, nutrisi dan kekebalan tubuh. Contohnya, hepar penting untuk 

pengeluaran dan pemecahan toksik ataupun bahan yang berpotensi sebagai 

toksik, bahan-bahan yang berasal dari darah dan melalui regulasi darah 

seperti glukosa dan lemak, penyimpanan vitamin tertentu, zat besi dan 

mikronutrien lainnya, serta dalam memecah atau memodifikasi asam amino 

(Standring, 2008). 

 

 
 

Gambar 4. Hepar dilihat dari posterior 

(Putz dan Pabst, 2006). 

 

 

 

Selain lemak, semua nutrisi dari saluran penceranaan pada mulanya dibawa 

ke hepar melalui vena porta. Sebagai tambahan dari aktivitas metaboliknya, 

hepar menyimpan glikogen dan mensekresikan empedu, cairan berwarna 

kuning kecoklatan atau hijau yang membantu emulsifikasi lemak. Empedu 

melewati lemak melalui duktus hepatika communis yang bergabung dengan 

cystic duct menjadi duktus biliaris communis. Hepar terus memproduksi 

empedu dan disimpan di kantong empedu. Saat makanan sampai di 
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duodenum, cairan empedu akan dibawa ke duodenum melalui duktus biliaris 

(Moore, 2010). 

 

Sel hepar atau hepatosit adalah sel epitel yang dikelompokkan dalam 

lempengan yang saling berhubungan. Hepatosit disusun menjadi ribuan sel 

yang membentuk polyhedral hepatic lobules yang merupakan struktur klasik 

dan unit fungsional dari hepar (gambar 3). Setiap lobules memiliki tiga 

sampai enam area portal di pinggirnya dan sebuah venule yang disebut vena 

sentral di tengahnya. Zona porta yang berada di sudut lubulus berisi jaringan 

ikat yang dibentuk oleh sebuah venule yang merupakan cabang dari vena 

portal, sebuah arteriole yang merupakan cabang dari arteri hepatika dan 

sebuah duktus yang berepitel kuboid yaitu cabang dari sistem duktus biliaris. 

Ketiga struktur tersebut disebut portal triad (Mescher, 2010). 

 

 
 

Gambar 5. Lobulus hepar 

(Mescher, 2010). 
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Gambaran histopatologi hepar dapat dilihat dengan melakukan pengamatan 

sediaan histopatologi menggunakan mikroskop dan dinilai berdasarkan 

sistem skoring Manja Roenigk. Cara penilaian skoring Manja Roenigk adalah 

dengan membaca tiap preparat jaringan hepar dalam lima lapangan pandang 

yaitu pada keempat sudut dan bagian tengah preparat dengan pembesaran 

400x. Lalu setiap lapangan pandang dihitung 20 hepatosit dan dikalikan 

dengan skor masing-masing sel. Dengan skor masing-masing sel sebagai 

berikut. 

0 : Normal 

1 : Degenerasi parenkimatosa 

2 : Degenerasi hidropik 

3 : Nekrosis 

Kemudian dicari rerata skor untuk semua lapang pandang pada setiap sampel 

(Tamad et al., 2011). 

 

B. Tikus Putih Galur Sprague Dawley 

 

Tikus yang digunakan dalam penelitian adalah galur sprague dawley berjenis 

kelamin jantan dewasa yang berumur 3-4 bulan. Tikus sprague dawley 

dengan jenis kelamin betina tidak digunakan karena kondisi hormonal yang 

sangat berfluktuasi pada saat mulai beranjak dewasa, sehingga dikhawatirkan 

akan memberikan respon yang berbeda dan dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Tikus putih galur ini mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan 

cukup agresif dibandingkan dengan galur lainnya (Harkness dan Wagner, 

1983). 
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Berikut adalah data biologis tikus putih (Rattus norvegicus) galur sprague 

dawley. 

Tabel 1. Data biologis tikus putih sprague dawley 

(Harlan Laboratories, 2014) 

 

Parameter Satuan 

Jantan umur 6 

minggu 

Jantan umur 12 

minggu 

Betina umur 6 

minggu 

Umur umur 12 

minggu 

rata-

rata 
± sd 

rata-

rata 
± sd 

rata-

rata 
± sd 

rata-

rata 
± sd 

Berat 

Berat badan g 16,8 ± 10,0 359,8 ± 11,5 152,3 ± 10,2 224,4 ± 17,8 

Jantung g 0,834 ± 0,085 1,470 ± 0,145 0,816 ± 0,064 0,848 ± 0,088 

Paru-paru g 1,165 ± 0,116 1,648 ± 0,116 1,105 ± 0,195 1,080 ± 0,081 

Hepar g 9,135 ± 0,728 16,143 ± 1,683 7,531 ± 0,787 8,016 ± 0,656 

Ginjal g 1,449 ± 0,091 2,278 ± 0,195 1,322 ± 0,137 1,526 ± 0,173 

Hematologi 

Eritrosit 1012/l 5,99 ± 0,29 8,10 ± 0.28 7,08 ± 0,22 7,77 ± 0,16 

Trombosit 109/l 448 ± 123 444 ± 96 461 ± 165 634 ± 152 

Leukosit 109/l 8,9 ± 1,4 8,6 ± 1,6 7,6 ± 1,3 7,0 ± 1,3 

Limfosit % 87,7 ± 3,9 87,5 ± 5,6 89,7 ± 6,2 80,4 ± 6,9 

Neutrofil % 10,5 ± 3,9 9,5 ± 5,1 9,0 ± 5,9 13,6 ± 5,4 

Monosit % 1,6 ± 1,0 2,3 ± 1,6 0,9 ± 0,7 2,0 ± 0,5 

Eosinofil % 0,1 ± 0,3 0,6 ± 1,0 0,4 ± 0,7 3,2 ± 2,5 

Basofil % 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,0 ± 0,0 0,9 ± 0,3 

Biokimia 

Sodium Mmol/l 144 ± 1 144 ± 1 144 ± 1 143 ± 1 

Potassium Mmol/l 4,2 ± 0,2 4,5 ± 0,3 4,0 ± 0,4 4,0 ± 0,1 

Kalsium mmol/l 2,77 ± 0,06 2,71 ± 0,06 2,76 ± 0,07 2,63 ± 0,13 

Fosfat mmol/l 3,16 ± 0,22 2,44 ± 0,21 3,05 ± 0,19 1,65 ± 0,25 

Ureum mmol/l 4,9 ± 0,5 7,3 ± 0,6 6,0 ± 1,4 6,3 ± 0,8 

Kreatinin µmol/l 36 ± 2 44 ± 2 41 ± 2 49 ± 2 

Bilirubin µmol/l <10 ±  <10 ±  <10 ±  <10 ±  

Kolesterol mmol/l 3,1 ± 0,2 2,6 ± 0,3 3,2 ± 0,3 2,5 ± 0,2 

Trigliserid mmol/l 0,74 ± 0,17 1,22 ± 0,16 0,53 ± 0,14 0,85 ± 0,46 

Glukosa mmol/l 6,7 ± 0,4 6,4 ± 0,7 7,7 ± 2,5 8,5 ± 3,4 

AP U/l 327 ± 51 180 ± 24 193 ± 21 124 ± 11 

ASAT U/l 81 ± 9 90 ± 19 80 ± 21 93 ± 15 

ALAT U/l 90 ± 6 76 ± 10 63 ± 10 66 ± 8 

LD U/l 197 ± 53 229 ± 101 295 ± 136 292 ± 114 

Hemoglobin mmol/l 7,9 ± 0,4 9,8 ± 0,5 9,2 ± 0,3 9,2 ± 0,2 

Hematokrit l/l 0,41 ± 0,02 0,47 ± 0,03 0,46 ± 0,02 0,45 ± 0,01 

 

 

 

Klasifikasi tikus (Rattus novergicus) dalam taksonomi adalah sebagai berikut. 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Mamalia 

Ordo: Rodentia 

Subordo: Myomorpha 

Family: Muridae 
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Genus: Rattus 

Species: Rattus norvegicus (Vinerean, 2014). 

 

Galur sprague dawley ditemukan oleh R.W. Dawley pada tahun 1925, yang 

merupakan gabungan dari seekor tikus hooded hybrid jantan yang asalnya 

tidak diketahui dan seekor tikus betina albino (kemungkinan Wistar) 

kemudian dikawinsilangkan dengan keturunan betina selama tujuh generasi. 

Tikus sprague dawley adalah tikus albino outbred dengan kepala yang 

memanjang dan ekor yang lebih panjang dari badannya sendiri. Merupakan 

tikus yang tumbuh dengan cepat, jinak dan mudah dirawat. Tikus sprague 

dawley biasanya digunakan untuk bedah eksperimental, studi umum, 

metabolisme, nutrisi, neurologi, onkologi, farmakologi, fisiologi, proses 

penuaan, teratologi dan toksikologi (Janvier Lab, 2014). 

 

 
 

Gambar 6. Lambung Rattus norvegicus 

(Vinerean, 2014). 
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Pada tikus putih (Rattus norvegicus), esofagus memasuki lambung melalui 

limiting ridge (gambar 4). Oleh karena itu, tikus putih tidak dapat melakukan 

refleks muntah (Vinerean, 2014). Menurut Ofusori et al. (2008), volume 

lambung tikus putih (Rattus norvegicus) adalah 2,96 ± 0,12 ml atau dapat 

dibulatkan menjadi 3 ml. Selain itu, pada tikus putih (Rattus norvegicus), 

hepar (gambar 5) terbagi menjadi empat lobus, yaitu lobus median atau lobus 

sistik (A), lobus lateral dekstra (B), lobus lateral sinistra (C) dan lobus 

caudate (D). Tikus putih juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi 

hepar setelah hepatektomi parsial (Vinerean, 2014). 

 

 
 

Gambar 7. Hepar Rattus norvegicus 

(Vinerean, 2014). 

 

 

 

C. Radikal Bebas, Stres Oksidatif dan Antioksidan 

 

Radikal bebas adalah senyawa kimia dengan satu elektron tidak berpasangan 

pada orbit luarnya. Senyawa kimia tersebut sangat tidak stabil dan mudah 
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bereaksi dengan bahan kimia organik maupun anorganik. Ketika dihasilkan 

dalam sel, radikal bebas akan menyerang asam nukleat serta berbagai protein 

seluler dan lipid. Selain itu, radikal bebas melakukan reaksi autocatalytic. 

Molekul yang bereaksi dengan radikal bebas akan diubah menjadi radikal 

bebas, sehingga menyebabkan serangkaian rantai kerusakan (Kumar et al., 

2007). 

 

Sebagian besar radikal bebas yang merusak sistem biologis adalah radikal 

bebas derivat oksigen, yang dikenal sebagai Reactive Oxygen Species (ROS). 

ROS adalah byproducts utama yang terbentuk di dalam sel-sel organisme 

aerob dan dapat memulai reaksi autocatalytic sehingga molekul yang 

bereaksi dengan ROS akan diubah menjadi radikal bebas untuk menyebarkan 

rantai kerusakan. ROS dapat dihasilkan pada radiasi sinar UV, sinar-X dan 

sinar gamma, reaksi yang dikatalis oleh logam, polutan di atmosfer, 

diproduksi oleh neutrofil maupun makrofag selama proses peradangan dan 

merupakan hasil dari mitokondria yang dikatalis oleh reaksi transpor elektron, 

serta berbagai mekanisme lain. Jumlah produksi radikal bebas ditentukan oleh 

keseimbangan berbagai faktor dan ROS diproduksi baik oleh faktor endogen 

maupun faktor eksogen. Sumber ROS endogen antara lain mitokondria, 

metabolisme sitokrom P450, peroksisom dan aktivasi sel radang. Sumber 

ROS eksogen antara lain xenobiotic, chlorinated compounds, environmental 

agents, logam (redoks dan nonredoks), ion dan radiasi (Rahman, 2007). 
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Stres oksidatif dapat didefinisikan sebagai jumlah ROS yang berlebihan, yang 

merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara produksi dan penghancuran 

ROS. Stres oksidatif merupakan akibat dari peningkatan produksi radikal 

bebas dan/atau penurunan aktivitas fisiologis pertahanan antioksidan 

terhadap radikal bebas. Semua makhluk hidup mempertahankan reducing 

environment dalam sel mereka. Reducing environment ini dipertahankan oleh 

enzim yang mempertahankan reduced state melalui input konstan energi 

metabolik. Gangguan pada keadaan redoks yang normal ini dapat 

menimbulkan efek toksik melalui produksi peroksida dan radikal bebas yang 

menyebabkan kerusakan komponen sel. Stres oksidatif yang berat dapat 

menyebabkan kematian sel. Tingkat stres oksidatif yang dialami oleh sel akan 

menjadi fungsi dari aktivitas ROS menghasilkan reaksi dan aktivitas 

scavenging system ROS. Dalam kondisi fisiologis, keseimbangan antara zat 

prooksidan dan antioksidan disimpan sedikit untuk produksi prooksidan, 

sehingga mendukung stres oksidatif ringan (Poljsak et al., 2013). 

 

 

Antioksidan merupakan molekul yang dapat menetralkan radikal bebas 

dengan menerima atau menyumbangkan elektron untuk menghilangkan ion 

yang tidak berpasangan pada radikal bebas. Molekul-molekul antioksidan 

dapat langsung bereaksi dengan radikal bebas yang reaktif dan 

menghancurkannya, sementara antioksidan mungkin menjadi radikal bebas 

baru yang kurang aktif, berumur panjang dan kurang berbahaya daripada 

yang radikal bebas telah dinetralkan. Radikal bebas dapat dinetralkan oleh 

antioksidan lain atau mekanisme lain untuk mengakhiri status radikalnya. 
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Banyak antioksidan dapat langsung bereaksi dengan ROS dan/atau residu 

radikal bebas yang disebabkan oleh ROS dan mengakhiri reaksi berantai, 

sehingga menghentikan kerusakan yang diinduksi oleh ROS (Lu et al., 2010). 

 

Uji α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (DPPH) merupakan metode yang 

dikembangkan oleh Blois pada tahun 1958 untuk menentukan aktivitas 

antioksidan suatu komponen dengan menggunakan radika bebas stabil α, α-

diphenyl-β-picrylhydrazyl. Awalnya, larutan DPPH berwarna ungu tua. 

Setelah mengalami oksidasi oleh antioksidan, DPPH akan berubah warna 

menjadi kekuningan. Untuk menilai aktivitasnya, larutan DPPH yang telah 

dicampurkan dengan antioksidan harus dibaca pada spektrofotometri dengan 

absorbansi 517nm. Hal ini dikarenakan absorbansi yang paling kuat pada 

DPPH berada pada absorbansi 517nm (Kedare dan Singh, 2011). 

 

D. Etanol 

 

Alkohol, umumnya dalam bentuk ethyl alcohol (etanol), memiliki peran 

penting dalam sejarah manusia paling tidak selama 8000 tahun. Pada 

kebudayaan barat, beer dan wine merupakan minuman utama dalam 

kehidupan sehari-hari sampai abad ke- 19 (Katzung et al., 2012). Di beberapa 

negara, alkohol merupakan minuman yang mudah didapatkan sehingga 

cenderung banyak disalahgunakan. Alkohol mengganggu pengaturan eksitasi 

atau inhibisi di otak, sehingga mengkonsumsi alkohol dapat mengakibatkan 

terjadinya disinhibisi, ataksia dan sedasi (Wiria, 2009). 
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Sifat farmakologis etanol meliputi efek pada proses penyakit, efek pada 

perkembangan prenatal, efek pada sistem gastrointestinal, sistem 

kardiovaskular dan sistem saraf pusat (SSP). Etanol menganggu 

keseimbangan halus antara pengaruh eksitasi dan inhibisi di otak, yang 

menyebabkan disinhibisi, ataksia dan sedasi. Toleransi terhadap etanol 

berkembang setelah penggunaan kronis dan terlihat ketergantungan fisik bila 

alkohol dihentikan tiba-tiba (Brunton et al., 2006). 

 

Etanol adalah molekul yang larut dalam air dan diserap dengan cepat di 

saluran pencernaan. Puncak konsentrasi etanol dalam darah dapat dicapai 

dalam waktu 30 menit setelah ingesti etanol bila lambung kosong. Volume 

distribusi untuk etanol mendekati total air dalam tubuh (0,5-0,7 l/kg). Karena 

absorpsi dari usus halus lebih cepat dibandingkan dari lambung, penundaan 

pengosongan lambung (misalnya, karena adanya makanan di lambung) dapat 

memperlambat absorpsi etanol. Dengan dosis alkohol secara oral yang setara, 

perempuan memiliki konsentrasi puncak yang lebih tinggi daripada laki-laki. 

Hal ini disebabkan karena wanita memiliki total kadar air tubuh yang lebih 

rendah dari laki-laki dan karena perbedaan dalam first-pass metabolism 

(Brunton et al., 2006; Katzung et al., 2012). 

 

Meskipun masyarakat sering menganggap minuman beralkohol sebagai 

penstimulasi, etanol pada dasarnya merupakan depresan SSP. Sama dengan 

depresan lain seperti barbiturat dan benzodiazepin, minum alkohol dalam 

jumlah sedang dapat memiliki efek antiansietas dan menyebabkan kehilangan 
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inhibisi perilaku dalam suatu rentang dosis yang luas. Tanda intoksikasi pada 

tiap individu bervariasi, mulai dari efek eksitasi dan meluap-luap hingga 

perubahan mood yang tidak terkontrol dan gejolak emosi yang dapat disertai 

kekerasan. Pada intoksikasi yang lebih parah, fungsi SSP secara umum 

terganggu dan kondisi anestesi umum pada akhirnya terjadi. Akan tetapi, 

batas antara kerja anestetik dan efek letalnya kecil (Brunton et al., 2006). 

 

Terdapat dua jalur metabolisme alkohol (gambar 6) menjadi acetaldehyde, 

yaitu melalui jalur alkohol dehidrogenase dan melalui jalur Microsomal 

Ethanol-Oxidizing System (MEOS). Acetaldehyde lalu dioksidasi menjadi 

asetat oleh proses metabolisme yang ketiga (Katzung et al., 2012). 

 

Jalur utama untuk metabolisme alkohol melibatkan alkohol dehidrogenase 

(ADH), golongan cytosolic enzyme yang mengkatalisis konversi alkohol 

menjadi acetaldehyde (Gambar 9, kiri garis hitam). Enzim ini terletak 

terutama di hepar, namun sejumlah kecil ditemukan di organ lain seperti otak 

dan lambung. Selama konversi etanol oleh ADH menjadi acetaldehyde, ion 

hidrogen ditransfer dari etanol ke kofaktor nicotinamide adenine dinucleotide 

(NAD+) untuk membentuk NADH. Oksidasi alkohol yang dihasilkan 

melebihi reducing equivalents di hepar. Kelebihan produksi NADH muncul 

untuk berkontribusi pada gangguan metabolisme yang menyertai alkoholisme 

kronis dan untuk asidosis laktat maupun hipoglikemia yang sering menyertai 

keracunan alkohol akut (Brunton et al., 2006). 
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Microsomal Ethanol-Oxidizing System (MEOS) disebut juga mixed function 

oxidase system, menggunakan NADPH sebagai kofaktor dalam metabolisme 

etanol (Gambar 9, kanan) dan terdiri dari sitokrom P450 atau disebut juga 

sebagai CYP seperti CYP2E1, CYP1A2 dan CYP3A4. Konsumsi alkohol 

kronis akan menginduksi aktivitas MEOS. Akibatnya, konsumsi alkohol 

kronis tidak hanya menimbulkan peningkatan yang signifikan dalam 

metabolisme etanol tetapi juga dalam metabolisme obat lain yang dilakukan 

oleh sitokrom P450 dalam sistem MEOS dan dalam pembentukan produk 

sampingan beracun dari reaksi sitokrom P450 seperti toksin, radikal bebas, 

H2O2 (Lu dan Cederbaum, 2008). 

 

Sebagian besar acetaldehyde yang terbentuk dari alkohol dioksidasi di hepar 

dengan reaksi yang dikatalis oleh mitochondrial NAD-dependent aldehyde 

dehydrogenase (ALDH). Produk dari reaksi ini adalah asetat (Gambar 9), 

yang akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi CO2 dan air atau digunakan 

untuk membentuk asetil KoA (Katzung et al., 2012). Kombinasi NADH yang 

meningkat dan asetil KoA yang lebih tinggi mendukung sintesis asam lemak 

serta penyimpanan dan akumulasi triasilgliserida. Badan keton bertambah 

sehingga memperparah asidosis laktat. Metabolisme etanol melalui jalur 

CYP2E1 menyebabkan peningkatan NADP. Hal ini membatasi ketersediaan 

NADPH untuk regenerasi glutathione (GSH) yang tereduksi sehingga 

meningkatkan stres oksidatif (Brunton et al., 2006). 
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Gambar 8. Metabolisme etanol dan metanol 

(Brunton et al., 2006). 

 

 

 

Etanol menyebabkan sejumlah efek merugikan terkait dosis pada hepar. Efek 

utamanya adalah infiltrasi lemak di hepar, hepatitis dan sirosis. Sebagai akibat 

toksisitas intrinsiknya, alkohol dapat melukai hepar tanpa adanya defisiensi 

makanan. Akumulasi lemak di hepar merupakan kejadian awal dan dapat 

terjadi pada individu normal setelah ingesti alkohol dalam jumlah yang relatif 

sedikit. Akumulasi ini diakibatkan oleh inhibisi siklus asam trikarboksilat dan 

inhibisi oksidasi lemak, yang sebagian disebabkan oleh pembentukan NADH 

berlebih yang dihasilkan oleh kerja ADH dan ALDH (Katzung et al., 2012). 

 

Fibrosis yang ditimbulkan oleh nekrosis jaringan dan inflamasi kronis 

merupakan penyebab utama terjadinya sirosis alkoholik. Alkohol dapat 

mempengaruhi stellate cells pada hepar secara langsung. Pengkonsumsian 

alkohol kronis menyebabkan transformasi dari stellate cells menjadi sel-sel 
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yang mirip miofibroblas yang memproduksi kolagen sehingga terjadi 

penumpukan kolagen di sekitar venula hepatik terminal. Tanda histologis 

sirosis alkoholik adalah pembentukan badan Mallory, yang diduga 

diakibatkan oleh suatu sitokeratin, intermediet sitoskeleton, yang berubah. 

Mekanisme molekuler sirosis alkoholik belum dipahami dengan baik, tetapi 

kemungkinan disebabkan oleh berbagai efek etanol dan metabolit etanol pada 

peroksidasi fosfolipid, metabolisme GSH, produksi radikal bebas dan sitokin 

proinflamasi. Selain itu, faktor lain dapat mempercepat atau meningkatkan 

perkembangan sirosis hepar (Brunton et al., 2006). 

 

E. Walet 

 

Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka 

meluncur. Burung ini berwarna coklat tua kehitaman dengan bagian dada 

berwarna cokelat muda, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang atau 

kecil. Sayapnya berbentuk sabit yang sempit dan runcing. Sayap walet ini 

sangat kuat. Kakinya sangat kecil dan lemah sehingga burung ini tidak pernah 

hinggap di pohon. Paruhnya sangat kecil (Nugroho dan Budiman, 2009). 

 

Walet memiliki taksonomi sebagai berikut. 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Class: Aves 

Ordo: Apodiformes 
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Family: Apodidae 

Genus: Aerodamus 

Species: Aerodamus fuciphagus (Nugroho dan Budiman, 2009). 

 

F. Sarang Burung Walet 

 

Sarang burung walet memiliki 9 asam amino esensial dan 8 asam amino non 

esensial. Asam amino esensial yang terdapat dalam sarang burung walet 

adalah arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin 

dan valin. Asam amino non esensial yang terdapat dalam sarang burung walet 

adalah alanin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, prolin, serin, sistein dan 

tirosin (Roh et al., 2011). Selain itu, sarang burung walet juga mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi dan air (Nugroho dan 

Budiman, 2009). Menurut Kong et al. (1987) sarang burung walet 

mengandung epidermal growth factor (EGF) yang dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh dan proliferasi sel. 

 

Arginin (Arginine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

amino-5-guanidinopentanoic acid dengan rumus kimia H2N-C(=NH)-NH-

[CH2]3-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). 
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Tabel 2. Fungsi arginin pada metabolisme (Wu et al., 2009) 

 
Fungsi Efek Mediator 

BAT growth and energy-

substrate oxidation 

Meningkatkan cGMP, PA, cAMP dan 

NO 

Cell signaling (AMPK, 

mTOR dan cGMP) 

Meningkatkan NO dan Arg 

Pertumbuhan dan 

perkembangan neonatus, 

serta laktogenesis 

Meningkatkan Arg, NO, mTOR, PA dan 

proline 

Fungsi dan biogenesis 

mitokondria 

Meningkatkan cGMP, PA dan NO 

Sintesis protein dan 

perkembangan otot 

Meningkatkan mTOR dan PA 

Detoksifikasi amonia 

melalui siklus urea 

Meningkatkan NAG dan ornithine 

Obesitas, resistensi insulin 

dan dislipidemia 

Menurunkan atau 

menghambat 

AMPK signaling, Arg dan 

NO 

Orotic aciduria dan gout Menurunkan atau 

menghambat 

NAG dan ornithine 

Produksi ROS dan stres 

oksidatif 

Menurunkan atau 

menghambat 

Arg, kreatin, PA dan NO 

Degradasi protein dan 

apoptosis 

Menurunkan atau 

menghambat 

mTOR, NO dan 

autophagy 

 

Keterangan: BAT: brown adipose tissue, AMPK: AMP-activated protein kinase, mTOR: 

mammalian target of rapamycin, cGMP: cyclic guanosine monophosphate, PA: polyamines, 

cAMP: cyclic adenosine monophosphate , NO: nitric oxide, Arg: L-Arginine  

 

 

 

Fenilalanin (Phenylalanine) adalah suatu asam amino yang diberi 

nomenklatur 2-amino-3-phenylpropanoic acid. Fenilalanin juga memiliki 

rumus kimia C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983).  

 

Histidin (Histidine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

amino-3-(1H-imidazol-4-yl)-propanoic acid dengan rumus kimia sebagai 

berikut (IUPAC, 1983).  
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Side-chain dari histidin terdiri dari cincin imidazole dan memiliki aromatic 

properties. Histidin adalah satu-satunya asam amino yang side-chain-nya 

bisa berubah dari kondisi unprotonated menjadi protonated pada pH  netral. 

Hal ini dikarena kan oleh nilai pKa side-chain dari histidin adalah 6,0. 

Karakteristik ini membuat residu histidin dapat bertindak sebagai penerima 

proton maupun sebagai pendonor proton pada berbagai reaksi enzimatik 

seluler (Horn et al., 2014). 

 

Isoleusin (Isoleucine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

amino-3-methylpentanoic acid. Selain itu, isoleusin juga memiliki rumus 

kimia C2H5-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). 

 

Leusin (leucine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-amino-

4-methylpentanoic acid dengan rumus kimia (CH3)2CH-CH2-CH(NH2)-

COOH (IUPAC, 1983). Leusin memegang peranan penting dalam 

mengontrol sintesis protein dan meregulasi metabolisme sel pada berbagai 

macam sel (Yang et al., 2010). Leusin meningkatkan sintesis protein otot 

dengan memodulasi aktivasi dari mammalian target of rapamycin complex 1 

(mTORC1) dan signaling components dari inisiasi translasi (Suryawan et al., 

2011). Pada sel β pancreas, leusin menstimulasi sekresi insulin yang bekerja 

sebagai bahan bakar metabolik dan aktivator allosteric dari glutamate 

dehydrogenase untuk meningkatkan glutaminolysis (Yang et al., 2010). 
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Lisin (Lysine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2,6-

diaminohexanoic acid. Lisin juga memiliki rumus kimia H2N-[CH2]4-

CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). 

 

Metionin (Methionine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

amino-4-(methylthio)butanoic acid dengan rumus kimia CH3-S-[CH2]2-

CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). Metionin merupakan prekursor dari 

glutathione. Glutathione adalah organosulfur tri-peptide (γ-glutamyl-

cysteinyl-glycine) yang diproduksi dari metabolisme dari metionin. 

Glutathione juga dibentuk dari penggabungan tiga asam amino, yaitu sistein, 

glutamat dan glisin (Fitzpatrick et al., 2012). Glutathione adalah thiol non 

protein yang paling banyak berada pada sel mamalia. Glutathione bertindak 

sebagai agen reduktor utama dan pertahanan antioksidan dengan 

mempertahankan tight control dari status redoks (Franco dan Cidlowski, 

2012). 

 

Treonin (Threonine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

amino-3-hydroxybutanoic acid. Treonin juga memiliki rumus kimia CH3-

CH(OH)-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). Valin (valine) adalah suatu asam 

amino yang diberi nomenklatur 2-amino-3-methylbutanoic acid. Valin juga 

memiliki rumus kimia (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). 

 

Alanin (Alanine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

aminopropanoic acid dengan rumus kimia CH3-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 
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1983). Pada hepar, alanin dideaminasi menjadi piruvat, yang bertindak 

sebagai substrat untuk gluconeogenesis (Bordbar et al., 2011). Asam aspartat 

(Aspartic acid) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

Aminobutanedioic acid dengan rumus kimia HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH 

(IUPAC, 1983). 

 

Asam glutamat (Glutamic acid), disebut juga sebagai glutamat, adalah suatu 

asam amino yang diberi nomenklatur 2-Aminopentanedioic acid dengan 

rumus kimia HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). Glutamat 

adalah prekursor dari antioksidan glutathione (Fitzpatrick et al., 2012). 

Glutamat adalah asam amino fungsional yang memiliki peram seperti 

menjadi mediator untuk cell signaling, regulator untuk reaksi oksidatif dan 

memiliki fungsi sebagai barrier sekaligus respon imun (Wu et al., 2014). 

Glutamat juga berperan sebagai neurotransmitter dan antikanker (Dutta et al., 

2013). 

 

Glisin (Glycine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 

Aminoethanoic acid dengan rumus kimia CH2(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). 

Glisin adalah asam amino yang paling sederhana, dengan hanya satu grup 

amino, satu grup karboksil dan dua atom hydrogen yang semuanya berikatan 

pada satu atom karbon. Karena ukurannya yang kecil, glisin adalah sangat 

mudah beradaptasi. Selain sebagai pembentuk berbagai macam protein, glisin 

merupakan prekursor dari antioksidan glutathione (Fitzpatrick et al., 2012). 
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Selain itu, glisin adalah substrat penting untuk sintesis dari berbagai 

biomolekul seperti kreatin, porfirin dan nukleotida purin (Petrat et al., 2011). 

 

Prolin (Proline) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 

Pyrrolidine-2-carboxylic acid. Prolin juga memiliki rumus kimia sebagai 

berikut (IUPAC, 1983). 

 

 

 

Serin (Serine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-Amino-3-

hydroxypropanoic acid. Serin juga memiliki rumus kimia HO-CH2-

CH(NH2)-COOH (IUPAC, 1983). 

 

Sistein (Cysteine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

Amino-3-mercaptopropanoic acid dengan rumus kimia HS-CH2-CH(NH2)-

COOH (IUPAC, 1983). Sistein adalah prekursor dari antioksidan glutathione 

(Fitzpatrick et al., 2012). Sistein dapat bersifat sebagai antioksidan. Sistein 

mudah teroksidasi menjadi sistin. Rasio thiol/disulfide dalam sitoplasma 

menentukan status redoksnya (Dröge, 2005). Namun, peningkatan sistein 

pada plasma total berhubungan dengan peningkatan massa lemak dan 

obesitas (Elshorbagy et al., 2012; Badaloo et al., 2012). 

 

Tirosin (Tyrosine) adalah suatu asam amino yang diberi nomenklatur 2-

Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-propanoic acid. Tirosin juga memiliki rumus 

kimia sebagai berikut (IUPAC, 1983). 
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Kalsium adalah mineral yang paling banyak ditemukan dalam tubuh manusia. 

Gigi dan tulang mengandung sebagian besar kalsium dan sisanya terdapat 

dalam sel-sel saraf, jaringan tubuh, darah dan cairan tubuh lainnya. Kalsium 

merupakan salah satu mineral yang paling penting bagi tubuh manusia. 

Kalsium membantu membentuk dan memelihara kesehatan gigi dan tulang. 

Kadar kalsium yang tepat dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu 

mencegah osteoporosis. Kalsium memiliki peran dalam tubuh seperti 

membentuk tulang dan gigi yang kuat, pembekuan darah, mengirim dan 

menerima sinyal saraf, kontraksi dan relaksasi otot-otot, pelepasan hormon 

dan bahan kimia lainnya dan menjaga detak jantung normal (Evert, 2013a). 

 

Fosfor adalah mineral yang membentuk 1% dari berat total tubuh seseorang. 

Hal ini hadir dalam setiap sel tubuh. Sebagian besar fosfor dalam tubuh 

ditemukan dalam tulang dan gigi. Fungsi utama fosfor adalah dalam 

pembentukan tulang dan gigi. Fosfor mememgang peranan penting dalam 

bagaimana tubuh menggunakan karbohidrat dan lemak. Fosfor juga 

diperlukan bagi tubuh untuk membentuk protein yang berguna dalam 

pertumbuhan, pemeliharaan, serta perbaikan sel dan jaringan. Fosfor juga 

membantu tubuh membuat ATP, molekul yang digunakan tubuh untuk 

menyimpan energi. Fosfor bekerja dengan vitamin B. Fosfor memiliki peran 

dalam fungsi ginjal, kontraksi otot, detak jantung normal dan nerve signaling. 

Adapun kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 
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1. Usia 0-6 bulan: 100 mg/hari 

2. Usia 7-12 bulan: 275 mg/hari 

3. Usia 1-3 tahun: 460 mg/hari 

4. Usia 4-8 tahun: 500 mg/hari 

5. Usia 9-18 tahun: 1.250 mg/hari 

6. Orang dewasa: 700 mg/hari 

7. Wanita hamil atau menyusui: 

a. Usia kurang dari 18 tahun: 1.250 mg/hari 

b. Usia lebih dari 18 tahun: 700 mg/hari (Evert, 2013c). 

 

Zat besi adalah mineral yang ditemukan pada setiap sel tubuh. Zat besi 

dianggap sebagai mineral penting karena dibutuhkan dalam pembentukan sel 

darah merah. Tubuh manusia membutuhkan zat besi untuk membuat oxygen-

carrying protein, hemoglobin dan mioglobin. Hemoglobin dapat ditemukan 

dalam sel-sel darah merah dan mioglobin dapat ditemukan dalam otot. Zat 

besi juga membentuk banyak protein dalam tubuh (Evert, 2013b). 

 

Epidermal Growth Factor (EGF) seperti semua growth factor, berikatan 

dengan reseptor spesifik pada permukaan sel responsif. Aktivitas pada 

reseptor EGF merupakan aktivitas tirosin kinase, yang diaktifkan untuk 

merespon ikatan EGF. Kinase domain dari reseptor EGF adalah 

memfosforilasi reseptor EGF itu sendiri (autofosforilasi) serta protein lain, 

dalam transduksi sinyal cascade, yang berasosiasi dengan reseptor setelah 

aktivasi tersebut. EGF memiliki efek proliferatif pada sel-sel yang berasal 
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dari lapisan mesoderm dan ektoderm, terutama pada keratinosit dan 

fibroblast. EGF menunjukkan efek pertumbuhan negatif pada karsinoma 

tertentu serta sel-sel folikel rambut (King, 2013). 

  

 


