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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di berbagai 

negara maju dan tampak adanya kecenderungan meningkat sebagai penyebab 

kematian diberbagai negara berkembang. PKV khususnya penyakit jantung 

koroner (PJK) adalah penyebab yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam 

pada negara berkembang. Tingginya kadar plasma total kolesterol, hipertensi 

arterial dan kebiasaan merokok merupakan 3 faktor risiko utama penyakit jantung 

koroner (Depkes, 2012). 

Hiperkolesterolemia merupakan salah satu gangguan kadar lemak dalam 

darah dimana kadar kolesterol lebih dari 240 mg/dl (Perkeni, 2004). 

Hiperkolesterolemia menempati posisi yang sangat penting, sebab dapat 

menyebabkan timbulnya atherosclerosis, pencetus terjadinya penyakit jantung 

koroner (Depkes, 2012). Laporan hasil penelitian Monitoring trends and 

determinants of Cardiovascular disease (MONICA) tahun 2002 diperoleh 

prosentase hiperkolesterolemia pada kadar >250 mg/dl sebesar 27,7%, ≥ 200 

mg/dl sebesar 56,5% dengan kadar HDL ≤ 40 mg/dl (47,3%), kadar LDL ≥ 160 

mg/dl (28,8%), kadar trigliserida ≥ 160 mg/dl (22,0%) serta rasio perbandingan 

kolesterol total dan HDL ≥ 5 sebesar 51,9% (Tuminah, 2009). 

Data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) penduduk Indonesia tahun 

2004 menunjukkan prevalensi hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25-34 

tahun sebesar 9,3% dan pada kelompok usia 55-64 tahun sebesar 15,5%. 

Hiperkolesterolemia umumnya lebih banyak ditemukan pada wanita sebesar 

14,5% dibandingkan dengan pria sebesar 8,6% (Soemantri, 2004). 

Faktor penyebab timbulnya hiperkolesterolemia antara lain faktor genetik 

(berasal dari keturunan) dan faktor sekunder berupa diet lemak jenuh serta adanya 

penyakit lain seperti diabetes mellitus dan sindroma nefrotik. Penurunan kadar 

kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) merupakan sasaran utama 

penatalaksanaan hiperkolesterolemia, namun kadar kolesterol HDL (High Density 

Lipoprotein) juga sangat penting untuk diperhatikan karena kadar yang rendah 
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berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI) menyarankan untuk mempertahankan kadar 

kolesterol HDL ≥ 60mg/dl (Haryanto, 2013). 

Dampak tingginya kadar kolesterol telah mendorong masyarakat untuk 

menggunakan obat-obat penurun kolesterol (Idris, 2011). Dalam 10 tahun terakhir 

di seluruh dunia obat yang paling banyak diresepkan sebagai obat penurun kadar 

kolesterol adalah golongan statin seperti simvastatin. Golongan statin memiliki 

mekanisme kerja yang relatif cepat dalam menurunkan kolesterol sehingga 

membuat masyarakat tetap menggunakan obat tersebut secara keberlanjutan, 

meskipun telah dilaporkan terjadinya efek samping takikardi pada beberapa 

pasien yang mengonsumsi statin dalam jangka waktu lama. Efek samping lain 

dijumpai pada 5% pasien mengalami miopati, muncul sebagai gejala nyeri pada 

otot dan persendian. Gejala nyeri otot lebih banyak terjadi pada pasien yang 

menggunakan kombinasi obat penurun kadar kolesterol misalnya kombinasi statin 

dan fibrat atau asam nikotinat (Lyrawati, 2008 dalam Williams, 2005).  

Penggunaan obat yang berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan 

merupakan salah satu alternatif pengobatan untuk menurunkan kadar kolesterol 

yang dipilih masyarakat. Penurunan kadar kolesterol total ditandai dengan adanya 

peningkatan kadar HDL yang mencapai 60 mg/dl. Srikaya (sugar apple) termasuk 

salah satu jenis tumbuhan yang telah lama dikenal dan ditanam oleh masyarakat 

Indonesia (Sunarjono, 2005). Srikaya (Annona squamosa.Linn) adalah pohon 

serba guna dengan buah yang dapat dimakan serta bagian-bagian tumbuhan  

memiliki manfaat untuk pengobatan seperti daun, akar dan biji (Saha, 2011). Pada 

penelitian yang dilakukan Mardiharto et al, 2012 diketahui bahwa biji Annona 

squamosa Linn mengandung senyawa Flavonoid dan fenolik memiliki korelasi 

linear dengan aktivitas antioksidan yang dapat menghambat produksi oksidasi 

lemak. Kandungan senyawa yang sama juga terdapat pada daun. Daun  dari 

tanaman ini juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Hal ini didukung dengan 

penelitian dari Baskar, 2007 bahwa sebanyak 79,79% ekstrak daun Annona 

squamosa Linn dapat menghambat semua model skrining antioksidan secara in 

vitro kecuali model radikal hidroksil. Model skrining yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain 1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH), 2,2-azinobis-(3-
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ethylbenzothizoline-6-sulphonate) (ABTS), nitric oxide, superoxide, hydroxyl 

radical dan lipid peroxidation. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri, 2008 

menunjukkan bahwa dengan menambah asupan flavonoid dapat meningkatkan 

kadar kolesterol HDL selama 2 minggu dengan cara meningkatkan produksi apo 

A1. Dengan adanya peningkatan apo A1 dapat meningkatkan kadar kolesterol 

HDL serum. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Patil, 2011 dosis 

sebesar 350mg/kg ekstrak etanol daun Annona squamosa mampu menurunkan 

kadar gula puasa sebesar 0,6% dalam 1 jam dan tercatat adanya penurunan total 

kolesterol sebesar 49,3% dengan kenaikan HDL 30,3%, penurunan LDL sebesar 

71,9% dan penurunan trigliserida sebesar 28,7%. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menunjukan bahwa daun Annona squamosa Linn memiliki senyawa flavonoid 

dan polifenol yang dapat menurunkan kadar kolesterol dengan menghambat 

produksi oksidasi lemak sehingga dapat meningkatkan kadar HDL. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun Annona squamosa 

Linn. terhadap pengaruh profil lipid pada tikus putih yang diinduksi diet tinggi 

kolesterol dan memberikan informasi ilmiah terkait pengaruh dari pemberian 

ekstrak daun yang diperoleh.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun srikaya (Annona squamosa Linn.) dapat 

meningkatkan HDL plasma pada tikus putih (Ratus norvegicus strain wistar) 

yang diinduksi diet tinggi kolesterol ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun srikaya (Annona squamosa 

Linn.) terhadap peningkataan HDL plasma pada tikus putih (Rattus norvegicus ) 

yang diinduksi diet tinggi kolesterol. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui dosis efektif ekstrak daun srikaya (Annona squamosa Linn.) 

dalam meningkatkan HDL plasma pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi diet tinggi kolesterol. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ekstrak etanol daun srikaya (Annona 

squamosa) Linn dapat meningkatkan kadar HDL plasma pada tikus Rattus 

norvegicus yang diinduksi diet tinggi kolesterol. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan penelitian lebih lanjut dalam fitofarmaka pada daun Annona 

squamosa Linn. sebagai antihiperkolesterolemia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Sebagai salah satu alternatif terapi penurun kadar lipid pada 

hiperkolesterolemia yang merupakan faktor resiko terjadinya penyakit 

atherosklerosis. 

1.5.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun srikaya dapat 

digunakan sebagai alternatif herbal untuk menurunkan kadar kolesterol pada 

penderita hiperkolesterolemia. 

 


