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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman modern, terapi herbal kembali 

menjadi pilihan masyarakat. Tren kembali ke alam (back to nature) menjadi 

pilihan pengobatan berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif contohnya 

penyakit kardiovaskular (PKV) yang disebabkan keadaan yang hiperkolesterol. 

Herbal merupakan salah satu pengobatan alami dengan memanfaatkan tanaman 

yang berkhasiat obat. Terapi herbal relatif murah karena bahan untuk membuatnya 

bisa diperoleh di lingkungan sekitar atau menanam sendiri. Adapun dampak 

positif dengan menggunakan bahan secara alami adalah tingkat bahaya lebih 

rendah daripada obat-obatan kimia, penerimaan tubuh terhadap obat dari bahan-

bahan tumbuhan ternyata lebih mudah, sistem pengobatan ini lebih dikenal 

dengan nama terapi herbal (Parto, 2008). 

Herbal dikenal dalam berbagai macam bentuk, seiring dengan 

perkembangan zaman herbalis sudah menciptakan berbagai produk baru dari 

herbal. Diantaranya produk benbentuk cairan (filtrat), serbuk, jenangan, dan lain-

lain. Produk filtrat merupakan produk herbal cair yang didapat melalui cara 

merendamkan tanaman obat di dalam air, alkohol, atau air panas tapi tidak 

mendidih, kemudian mengambil air sari dari bahan herbal tersebut (Green, 1998) 

sedangkan bentuk serbuk merupakan produk herbal yang umumnya dijual dalam 

bungkusan yang kebanyakan merupakan hasil industri obat tradisional. Serbuk 

merupakan produk herbal yang diperoleh melalui metode pengeringan bahan 
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terlebih dahulu (simplisia). Pembuatan simplisia dengan cara pengeringan harus 

dilakukan dengan cepat, tetapi pada suhu yang tidak terlalu tinggi (Widaryanto, 

1987). Bentuk sediaan herbal yang berbeda-beda ini bertujuan untuk 

memperpanjang masa simpan suatu bahan, memudahkan dikonsumsi, 

memudahkan pengangkutan, menimbulkan aroma yang khas pada bahan tertentu, 

memperbaiki mutu dan meningkatkan nilai ekonomi (Henderson dan Perry, 

1976).  

Secara tidak langsung perbedaan bentuk produk herbal tersebut juga 

mempengaruhi reaksi kerja herbal itu sendiri. Setiap bentuk obat memiliki tingkat 

reaksi yang berbeda-beda, salah satu faktor yang mempengaruhi reaksi obat 

adalah bentuk sediaan obat (Siswandono, 1995). Menurut Rafael (2011) bentuk 

sediaan cair tidak memerlukan proses pemecahan sehingga obat siap untuk 

bereaksi, untuk obat dengan kelarutan kecil maka ada kemungkinan obat 

mengalami pemecahan kembali, tapi hasil pemecahan adalah obat dengan ukuran 

partikel sangat kecil sehingga akan dengan cepat terlarut kembali, sedangkan 

menurut Purwanti (2011) bentuk sediaan serbuk mudah bereaksi karena memiliki 

luas permukaan yang besar, bentuk sediaan serbuk juga lebih mudah dikonsumsi 

bagi orang atau anak-anak yang tidak bisa menelan kapsul atau tablet. 

Salah satu tanaman  yang memiliki potensi sebagai herbal adalah Jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus). Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

bermanfaat dalam bidang farmakologi karena mengandung senyawa polisakarida, 

yaitu Beta-glucan. Beta-glukan adalah polisakarida yang banyak terkandung 

dalam oat (gandum), jamur dan tergolong kedalam serat makanan larut (soluble 
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dietary fiber) yang mampu menurunkan tingkat kolesterol "jahat" (LDL) di dalam 

tubuh, namun sifatnya akan lebih efisien jika dikonsumsi dalam bentuk minuman. 

Serat makanan (dietary fiber) adalah polisakarida yang tidak dapat dicerna akan 

tetapi mempunyai fungsi yang bermanfaat (Tirtawinata, 2006). Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Sandi (2013) jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

mengandung beta-glucan sebesar 14,239 g/100gr jamur kering dan 13,553 

g/100gr pada jamur tiram kering yang diserbuk.  

Peningkatan kadar koletserol total yang melebihi angka normal (200 

mg/dl) akan memicu keadaan yang disebut hiperkolesterol. Peningkatan kolesterol 

darah akan menghambat sirkulasi darah atau penyakit kardiovaskuler (Nogrady 

1992). Terdapat banyak faktor risiko yang mempengaruhi timbulnya penyakit 

kardiovaskuler (PKV), namun faktor utama penyebabnya adalah 

hiperkolesterolemia yang merupakan faktor terbentuknya aterosklerosis yang 

mendasari PJK (Marinetti 1990; Wresdiyati 2006). 

Penelitian terdahulu mengenai pemberian serat makanan secara 

laboratoris, yaitu pada tikus Sprague Dawley dengan memberikan oat-bran Yang 

juga mengandung beta-glukan selama 20 hari sebanyak 0% - 10% dari total pakan 

ternyata dalam dosis pemberian 8% - 10% mampu menurunkan kolesterol serum 

dan kolesterol hepar secara signifikan serta meningkatkan kadar kolesterol HDL 

meskipun tidak bermakna (Maryanto S, dkk, 2004). Berdasarkan penelitian 

tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian serupa yaitu dengan 

memberikan dosis tertentu herbal jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang 

juga mengandung serat makanan Beta-glucan yang berpotensi untuk menurunkan 
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kolesterol sangat penting untuk diteliti lebih lanjut, dosis yang dipakai antara lain 

0,7 mg/ekor, 1,4 mg/ekor, dan 2,8 mg/ekor. Untuk itulah perlu dilakukan 

penelitian ini untuk mengetahui data ilimiah mengenai Studi Penurunan 

Kolesterol Total Menggunakan Herbal Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus) dalam Bentuk Sediaan yang Berbeda Pada Mencit Jantan 

Hiperkolesterolemia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang terdapat pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pemberian berbagai jenis herbal jamur tiram putih mempengaruhi 

penurunan kadar kolesterol total darah pada mencit putih jantan 

hiperkolesterolemia? 

2. Apakah pemberian berbagai dosis jenis herbal jamur tiram putih 

mempengaruhi perbedaan angka penurunan kolesterol pada mencit ? 

3. Apakah interaksi antara berbagai jenis herbal jamur tiram putih dalam berbagai 

dosis mempengaruhi perbedaan kadar kolesterol total darah mencit putih 

jantan? 

4. Pada pemberian jenis herbal jamur tiram apakah yang memiliki pengaruh 

efektif dalam menurunkan kadar kolesterol total darah pada mencit putih jantan 

hiperkolesterolemia? 
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5. Pada pemberian dosis berbagai jenis herbal jamur tiram putih berapakah yang 

memiliki pengaruh efektif dalam menurunkan kadar kolesterol darah pada 

mencit putih jantan? 

6. Pada pemberian jenis herbal dan pemberian dosis berapakah memiliki 

pengaruh efektif dalam menurunkan kadar kolesterol total darah pada mencit 

putih jantan hiperkolesterol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pemberian jenis herbal jamur tiram putih dalam 

mempengaruhi perbedaan penurunan kadar kolesterol total darah mencit putih 

jantan hiperkolesterol. 

2. Untuk menganalisis pemberian berbagai dosis jenis herbal jamur tiram putih 

dalam mempengaruhi perbedaan penurunan kadar kolesterol darah mencit 

putih jantan. 

3. Untuk menganalisis interaksi antara jenis herbal jamur tiram putih dalam 

mempengaruhi perbedaan penurunan kadar kolesterol total darah mencit putih 

jantan hiperkolesterol. 

4. Untuk menentukan pada pemberian jenis herbal jamur tiram putih yang 

memiliki pengaruh efektif dalam menurunkan kadar kolesterol total darah 

pada mencit putih jantan hiperkolesterol. 



6 
 

5. Untuk menentukan pada pemberian berbagai dosis jenis herbal jamur tiram 

putih yang memiliki pengaruh efektif dalam menurunkan kadar kolesterol 

total darah pada mencit putih jantan hiperkolesterol. 

6. Untuk menentukan pada pemberian jenis herbal jamur tiram putih dan 

pemberian dosis yang memiliki pengaruh efektif dalam menurunkan kadar 

kolesterol total darah pada mencit putih jantan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara teoritis 

a. Untuk memperkaya penelitian tentang penurunan kadar kolesterol total 

pada mencit putih jantan hiperkolesterol yang diberi bentuk sediaan yang 

berbeda yaitu cair (filtrat) dan serbuk jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). 

b. Menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian mengenai dosis 

herbal penurun kadar kolesterol total. 

1.4.2 Secara Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bentuk herbal yang 

dikonsumsi dapat mempengaruhi angka penurunan kadar kolesterol total didalam 

tubuh, penelitian ini menginformasikan data ilmiah penurunan kadar kolesterol 

total antara menggunakan herbal bentuk cair (Filtrat) dengan bentuk serbuk. 

Selain itu penelitian ini juga untuk memberikan informasi bahwa jamur tiram 

dapat diolah menjadi herbal yang dapat digunakan untuk terapi hiperkolesterol. 
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1.5 Batasan Masalah 

1.5.2 Penelitian hanya akan melihat angka penurunan kadar kolesterol total 

didalam  plasma darah mencit yang diberi filtrat dan serbuk jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus). 

1.5.3 Jamur tiram hanya akan diolah menjadi bentuk sediaan filtrat dan bentuk 

serbuk.  

1.5.4 Dosis herbal terdiri dari 0,7 mg/ekor, 1,4 mg/ekor, dan 2,8 mg/ekor. 

1.5.5 Mencit putih yang akan dipakai hanya yang berkelamin jantan dari galur 

Swiss Webster. 

1.5.6 Kadar kolesterol total pada mencit akan diukur melalui plasma darah 

mencit. 

1.5.7 Sampel dalam penelitian ini adalah mencit putih jantan galur Swiss Webster 

yang terbagi dalam  7 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4 ekor 

sehingga jumlah sampel 28 ekor. 

 

1.6  Definisi Istilah 

1.6.1 Penurunan kolesterol adalah berkurangnya nilai angka kolesterol yang pada 

awalnya melampaui batas normal (hiperkolesterol) yang disebabkan karena 

pemberian herbal dalam bentuk sediaan yang berbeda. Kolesterol 

merupakan zat yang menyerupai lemak yang secara alami terdapat di 

seluruh tubuh (Laurencio, 2002).  
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1.6.2 Filtrat merupakan herbal jamur tiram putih yang didapat dengan melalui 

cara merendamkan tanaman obat didalam alkohol dan atau kombinasi antara 

alkohol dan air (Green, 1998).  

1.6.3 Serbuk adalah jamur tiram yang disebukkan. Pada pembuatan serbuk jamur 

tiram (serbuk nabati) sebelumnya dikeringkan pada suhu 40 oC kemudian 

dihaluskan menggunakan grinder sampai halus(Anief, 2000).  


