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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit sistem sirkulasi merupakan penyebab kematian umum nomor satu 

di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan kesehatan (Balitbangkes) 

Kemenkes RI dalam kesempatan membahas The Global Burden of Disease 

Study 2013 menyatakan bahwa di Indonesia dan negara berkembang lainnya, 

dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi transisi kesehatan, yakni semakin 

meningkatnya penyakit sistem sirkulasi dibanding penyakit menular. Salah satu 

penyakit sirkulasi adalah Penyakit Jantung Koroner (PJK). WHO mencatat 

lebih dari 17 juta orang meninggal akibat PJK di seluruh dunia pada tahun 

2008. PJK menyumbang 48% angka kematian dari NCDs (NonCommunicable 

Diseases) yang angka kematiannya diperkirakan akan terus meningkat hingga 

tahun 2030 (WHO, 2011). 

Aterosklerosis adalah suatu penyakit arteri berukuran besar dan sedang 

akibat terbentuknya lesi lemak yang disebut plak ateromatosa pada permukaan 

dalam dinding arteri. Aterosklerosis merupakan penyebab tersering 

berkurangnya aliran darah ke jantung hingga meningkatkan resiko terjadinya 

gangguan sistem sirkulasi seperti pada Penyakit Jantung Koroner (PJK). Faktor 

resiko terbentuknya aterosklerosis antara lain kurangnya aktivitas fisik dan 

obesitas, diabetes melitus, hipertensi, hiperkolesterol, dan merokok (Guyton, 

2008). 

Hiperkolesterol ditandai dengan peningkatan kolesterol dan/ atau 

trigliserida serum melebihi 200 mg/dl. Lipid plasma yaitu kolesterol, 
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trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas, berasal dari makanan (eksogen) 

dan dari sintesis lemak (endogen). Salah satu faktor pemicu aterosklerosis 

adalah hiperkolesterol. Hiperkolesterolemia sendiri diyakini mengganggu 

fungsi endotel dengan meningkatkan produksi radikal bebas oksigen. Radikal 

ini menonaktifkan Nitrite Oxide (NO), yaitu faktor endothelial-relaxing utama. 

Apabila terjadi hiperlipidemia kronis, lipoprotein tertimbun dalam lapisan 

intima di tempat meningkatnya permeabilitas endotel. Pemajanan terhadap 

radikal bebas dalam sel endotel dinding arteri menyebabkan terjadinya oksidasi 

LDL, yang berperan dan mempercepat timbulnya ateromatosa. 

Hiperkolesterolemia memicu adhesi monosit, migrasi sel otot polos subendotel, 

dan penimbunan lipid dalam makrofag dan sel-sel otot polos. Apabila terpajan 

dengan LDL yang teroksidasi, makrofag menjadi sel busa, yang beragregasi ke 

dalam lapisan intima, yang terlihat secara makroskopis sebagai bercak lemak 

(fatty streak). Akhirnya, deposisi lipid dan jaringan ikat mengubah bercak 

lemak ini menjadi ateroma lemak fibrosa matur. (Price, 2006).  

Tanaman tin mulai dibudidayakan di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu 

dan berkembang cukup pesat (Sigit, 2012). Tanaman tin dikenal cukup baik 

namun pemanfaatannya masih kurang di Indonesia. Buah tin adalah Buah yang 

dilafadzkan dalam Al-Qur’an (QS. At-Tin 1-2), yang berbunyi “Demi (buah) 

tin dan (buah) zaitun, dan demi Bukit Sinai”. Demikianlah Allah SWT 

menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan atas apa yang telah 

diciptakanNya tidak akan sia-sia karena semuanya bermanfaat bagi manusia itu 

sendiri. Buah tin merupakan sumber penting komponen bioaktif seperti fenol, 

benzaldehida, terpenoid, flavonoid, dan alkaloid yang memiliki sifat 
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antioksidan dan telah menunjukan efek hambat in vitro terhadap proliferasi 

berbagai sel kanker (Joseph & Raj 2011). Sedangkan Daun tin mengandung 

flavonoid, α-Tocopherol, dan phenol (Konyahglu, 2005). Kandungan flavonoid 

dalam daun tin dilaporkan lebih tinggi dibanding buahnya sehingga lebih 

potensial sebagai antioksidan (El-Shobaki, et al, 2010). Antioksidan yang 

terkandung dalam flavonoid dilaporkan memperbaiki bioaktivitas Nitrit Oxide 

(NO) yang diproduksi oleh sel endotel (Davide, 2010). Salah satu fungsi 

endotel yang penting adalah mensekresi Nitrit Oxide (NO). NO ini mempunyai 

fungsi sebagai vasorelaksasi endotel sehingga mempunyai peran penting dalam 

proses aterosklerosis (Baratawidjaja & Rengganis, 2009).  

Konsumsi rutin antioksidan saat ini menjadi prioritas dalam mencegah 

proses aterosklerosis. Kandungan flavonoid dalam daun tin dinyatakan cukup 

tinggi (El-Shobaki et al, 2010), namun masih kurang dimanfaatkan di 

Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut dan seiring dengan meningkatnya 

angka kejadian penyakit sirkulasi, khususnya PJK yang disebabkan 

aterosklerosis, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dengan 

pembudidayaan tanaman tin yang sudah berkembang pesat (Sigit, 2012), 

diharapkan hasil penelitian ini nantinya menambah pemanfaatan tanaman tin, 

khususnya pada daun sebagai bagian dari tanaman herbal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak daun tin (Ficus carica L.) sebagai 

antioksidan terhadap terbentuknya  plak aterosklerosis pada tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun tin (Ficus carica L.) 

dalam mencegah terbentuknya plak aterosklerosis pada tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Membuktikan efektifitas daun tin (Ficus carica L.) dalam berbagai 

dosis untuk mencegah penebalan dinding aorta tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran. 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan tanaman tin (Ficus carica L.) 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif khususnya 

antioksidan yang dapat mencegah terbentuknya plak aterosklerosis. 


