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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kolesterol merupakan suatu hasil dari metabolisme tubuh terhadap lemak yang 

kita makan, dan kolesterol sebenarnya bukan merupakan suatu penyakit. Kolesterol 

juga dibuat oleh tubuh sendiri (hati) karena memang diperlukan untuk membentuk 

otak, membangun sel-sel, serta memproduksi empedu dan memproduksi hormon-

hormon. Artinya, tubuh sebenarnya memerlukan kolesterol dalam jumlah tertentu. 

Kolesterol yang berlebihan akan menyebabkan gumpalan dalam saluran pembuluh 

darah. Akibatnya, fungsi jantung dan otak jadi terganggu. Hal inilah yang menjadi 

masalah kesehatan di masyarakat saat ini (Dibyantini & Simorangkir, 2010). 

Penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol dalam darah adalah 

penyakit kardiovaskuler terutama Penyakit Jantung Koroner (PJK). Penyakit Jantung 

Koroner merupakan penyebab kematian utama di negara-negara industri. Menurut 

Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional tahun 2001, di Indonesia penyakit 

kardiovaskuler juga merupakan salah satu penyebab kematian utama. Faktor resiko 

utama penyakit jantung koroner adalah dislipidemia. Dislipidemia adalah kelainan 

metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid 

dalam plasma, dimana salah satu kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan 

kadar kolesterol total. Kadar kolesterol terlalu tinggi disebut hiperkolesterolemia 

(Nugraha, 2008). 

Hiperkolesterolemia merupakan penyakit gangguan metabolisme kolesterol yang 

disebabkan oleh kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kadar 

kolesterol normal pada manusia 120-240 mg/dl dan pada tikus putih 40-130 mg/dl 

(Murray et al., 2003 dan Bauer, 2004). Hiperkolesterolemia dapat disebabkan oleh 

faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan pola konsumsi makanan. Konsumsi makanan 

yang mengandung kolesterol tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol 

total dalam darah (Murray et al., 2003). 
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Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan 

kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Beraneka ragam tanaman dapat 

ditemukan di Indonesia baik itu yang tumbuh secara liar maupun sengaja 

dibudidayakan. Hal tersebut didukung oleh iklim tropis dan posisi strategis Indonesia 

yang dilewati olah garis khatulistiwa. Kekayaan flora yang dimiliki tersebut 

kemudian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari 

diantaranya sebagai tanaman obat (Adha, 2009). 

Di masyarakat, tanaman obat dipercaya lebih aman dikonsumsi dibanding obat 

sintetik. Namun sebenarnya eksistensi tumbuhan obat ini belum dapat disetarakan 

dengan pelayanan pengobatan modern karena belum seluruhnya teruji keamanan dan 

manfaatnya. Kebanyakan manfaat dan pengembangan tanaman obat hanya dari 

empiris dan dari pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi (Ong, 2013). 

Obat yang diproduksi industri farmasi banyak macamnya, namun penggunaannya 

dalam jangka panjang dilaporkan mempunyai efek samping sehingga masyarakat 

memanfaatkan herbal untuk mengobati penyakit gangguan metabolik. Akhir-akhir ini 

telah banyak digunakan terapi yang berasal dari senyawa bioaktif yang aman seperti 

herbal. Penggunaan terapi herbal yang diyakini dapat menurunkan kadar kolesterol 

dalam darah, terutama dengan bahan bioaktif seperti flavonoid, kuersetin, fenol, tanin 

dan saponin (Carvajall-Zarrabal et al., 2005). 

Salah satu contoh tanaman yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah 

adalah tanaman alpukat (Persea americana Mill.) terutama pada biji. Pada penelitian 

sebelumnya, biji alpukat (Persea americana Mill.) terbukti dapat menurunkan 

tekanan darah pada tikus hipertensi. Penurunan tekanan darah tersebut ditandai 

dengan penurunan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigiserida dalam 

plasma (Owolabi, 2010). Biji alpukat (Persea americana Mill.) terbukti menurunkan 

kadar kolesterol dengan dosis 125 mg/kg BB (Ramos, et al. 2012) yang mengandung 

senyawa golongan polifenol, flavonoid, kuersetin, triterpenoid dan tanin. Sedangkan 

pada daun alpukat yang mengandung senyawa yang hampir sama dengan biji yaitu 

senyawa flavonoid, alkaloid, kuersetin dan saponin (Materia Medika) yang diduga 

mempunyai efek yang sama seperti pada biji yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol 
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total didalam tubuh (Ojewole et al., 2007 dan Bartholomew et al., 2007). Kuersetin 

adalah senyawa kelompok flavonol terbesar, kuersetin dan glikosidanya berada dalam 

jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid. Kuersetin dipercaya dapat melindungi tubuh 

dari beberapa jenis penyakit degeneratif dengan cara mencegah terjadinya proses 

peroksidasi lemak. Kuersetin memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi 

dari Low Density lipoproteins (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan 

menghelat ion logam transisi sehingga kadar kolesterol LDL dan kadar kolesterol 

total didalam darah dapat berkurang (Hasbi, 2012). Tetapi hingga saat ini belum 

banyak penelitian tentang penurunan kadar kolesterol total dari ekstrak daun alpukat 

(Persea americana Mill.). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui efek penurunan kadar kolesterol total pada tikus 

dengan menggunakan ekstrak daun alpukat (Persea americana Mill.). Sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan mengenai tanaman obat tradisional untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan dimasyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak etanol daun alpukat (Persea americana Mill.) 

terhadap kadar kolesterol total pada tikus putih (Rattus novergicus)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun alpukat (Persea 

americana Mill.) dalam menurunkan kadar kolesterol tikus putih (Rattus norvegicus). 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui peran ekstrak etanol daun alpukat (Persea americana Mill.) dalam 

menurunkan kadar kolesterol total tikus putih (Rattus norvegicus). 
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1.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka hipotesis yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut : 

Pemberian ekstrak etanol daun alpukat (Persea americana Mill.) pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) dapat menurunkan kadar kolesterol total. 

 

1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penderita 

hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi serta masyarakat tentang efek pemberian 

ekstrak etanol daun alpukat (Persea americana Mill.) yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol total, sehingga dapat digunakan sebagai sumber acuan untuk penelitian 

selanjutnya dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut serta 

memacu pendayagunaan obat tradisional dalam masyarakat sesuai dengan dasar-dasar 

ilmiah yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


