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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan pola hidup akibat urbanisasi dan modernisasi mengakibatkan 

masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan kaya lemak.  Lemak termasuk 

dalam kelompok lipid. Lipid di dalam darah dalam bentuk lipoprotein. 

Lipoprotein terbagi menjadi kilomikron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), 

Low Density Lipoprotein (LDL), Intermediate Density Lipoprotein (IDL), High 

Density Lipoprotein (HDL). (Sacher,Ronald, 2004) 

Konsumsi lemak secara berlebihan dan terus menerus dapat 

mengakibatkan berbagai penyakit salah satunya yaitu hiperlipidemia. 

Hiperlipidemia merupakan penyakit yang disebabkan tingginya konsentrasi 

plasma kolesterol khususnya kadar LDL serum. Semakin tinggi kadar LDL serum 

semakin tinggi resiko seseorang terkena penyakit kardiovaskuler (Bull,2007). 

Penyakit Tidak Menular (PTM) telah menyumbang kematian 3 juta pada 

tahun 2005, dimana 60% kematian dibawah usia 70 tahun. Penyakit 

kardiovaskuler menduduki peringkat teratas jenis penyakit tidak menular yang 

menyebabkan kematian. Penyakit kardiovaskuler antara lain meliputi penyakit 

jantung, stroke, dan hipertensi (Djuwita,2011) 

Di Indonesia penyakit kardiovaskuler yang mempunyai prevalensi 

tertinggi yaitu Penyakit Jantung Koroner (PJK). Prevalensi PJK di Indonesia dari 

tahun ke tahun meningkat. PJK merupakan salah satu penyakit yang mematikan. 

Tahun 2020 diperkirakan PJK menjadi penyebab kematian  25 orang setiap 

tahunnya Salah satu penyakit kardiovaskluer selain PJK yaitu stroke. (Bull,2007) 
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Stroke merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung 

dan kanker akan tetapi merupakan penyebab kecacatan nomor satu. Stroke terjadi 

akibat gangguan pembuluh darah di otak. Berdasarkan data di lapangan, angka 

kejadian stroke meningkat secara dramatis seiring usia. Setiap penambahan usia 

10 tahun sejak usia 35 tahun, resiko stroke meningkat dua kali lipat 

(Yastroki,2009). 

Upaya menurunkan resiko seseorang untuk terkena penyakit 

kardiovaskuler dapat dilakukan dengan mengendalikan faktor resiko. Salah satu 

faktor yang dapat dikendalikan adalah hiperlipidemia. Oleh karena itu dilakukan 

upaya pengendalian salah satunya adalah menurunkan kadar LDL serum yang 

tinggi. (Shamir,2000) 

Menurunkan kadar LDL serum sesuai target dicapai dengan perubahan 

pola hidup yang sehat dan terapi obat. Perubahan pola hidup yang dianjurkan 

meliputi penurunan berat badan, banyak makan serat, konsumsi buah dan sayuran, 

berhenti merokok, olah raga, dan pembatasan konsumsi lemak berlebihan. Jika 

target belum tercapai dapat juga diberikan terapi obat untuk menurunkan kadar 

LDL serum selain diberikan obat yang bersifat kimia juga banyak dikembangkan 

obat yang bersifat herbal dari kandungan fitokimia tanaman. 

Dewasa ini penelitian tentang fitokimia tanaman sedang dikembangkan.  

Beberapa fitokimia seperti tocopherol terbukti dapat menurunkan kadar LDL 

serum. Tanaman yang mempunyai jenis fitokimia tersebut antara lain labu kuning. 

Labu kuning mempunyai biji yang memiliki kandungan tocopherol tinggi. Dari 

penelitian sebelumnya, kandungan tocopherol dapat menghambat sintesis 
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kolesterol dengan menghambat aktifitas enzim HMG-CoA reduktase yang 

merupakan enzim penting dalam sintesis kolesterol (Sunil,2013). 

Berdasarkan uraian mengenai kandungan dan manfaat biji labu kuning 

maka diharapkan penelitian ini dapat membuktikan apakah terdapat efek ekstrak 

biji labu kuning terhadap penurunan kadar LDL serum tikus putih jantan strain 

wistar hiperlipidemia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak biji labu kuning (Cucurbita moschata duch) dapat 

menurunkan kadar LDL serum pada tikus putih jantan (Rattus novergicus strain 

wistar) hiperlipidemia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan  Umum 

Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemberian ekstrak biji labu 

kuning (cucurbita moschata duch) terhadap penurunan kadar LDL  serum pada 

tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar)   hiperlipidemia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membandingkan penurunan kadar LDL serum pada tikus putih jantan 

(Rattus novergicus strain wistar) antar kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol 

2. Mengetahui dosis paling efektif ekstrak biji labu kuning dalam  

menurunkan kadar LDL serum pada tikus putih jantan (Rattus novergicus 

strain wistar) hiperlipidemia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai efek ekstrak biji labu 

kuning terhadap penurunan kadar LDL serum. 

2. Sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut dalam hal penurunan 

kadar LDL serum secara fitofarmaka. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang biji labu kuning terhadap 

penurunan kadar LDL serum. 

1.4.3 Manfaat masyarakat 

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang efek ekstrak biji 

labu kuning terhadap penurunan kadar LDL serum. 

 


