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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aterosklerosis merupakan suatu penyakit akibat respon peradangan pada 

pembuluh darah yang bersifat progresif. Komplikasi terpenting dari aterosklerosis 

adalah penyakit jantung koroner (Suyatna, 2007). Gangguan ini ditandai dengan 

adanya plak pada endotel arteri yang menyebabkan pengerasan pembuluh arteri 

dan penyempitan liangnya. Aterosklerosis disebabkan oleh multifaktor, salah satu 

penyebabnya adalah kenaikan kadar LDL (Low Density Lipoprotein) di dalam 

darah (Anwar, 2013).  

LDL termasuk salah satu jenis lipoprotein yang bertugas untuk 

mengangkut sebagian besar kolesterol darah dari hati yang memiliki reseptor-

reseptor LDL ke jaringan. Proses penarikan LDL dari plasma melalui reseptor-

reseptor ini  merupakan mekanisme utama dalam pengendalian level LDL. Dalam 

hal tertentu, oksi-LDL yakni kolesterol yang telah dioksidasi oleh radikal bebas 

dapat mengendap pada dinding pembuluh darah membentuk plak dan 

mengakibatkan aterosklerosis (Tjay, 2007). 

Peningkatan kadar LDL disebut hiperkolesterolemia, merupakan gangguan 

metabolisme lemak paling umum. Banyak sekali jenis obat yang dapat digunakan 

untuk mengendalikan kadar LDL tersebut. Beberapa diantaranya adalah golongan 

Inhibitor HMG KoA reduktase (statin), Resin pertukaran anion, Asam nikotinat, 

dan Fibrat. Obat-obatan ini cukup efektif dalam menurunkan kadar LDL namun 

disisi lain juga dmenimbulkan efek samping yang kurang nyaman bagi beberapa 

pasien, seperti nyeri otot atau miopati, vasodilatasi kulit, pruritis, kulit kering serta 

rasa kurang nyaman pada pencernaan seperti mual, diare, dan konstipasi (Neal, 

2006). 

Seiring dengan kemajuan peradaban modern, yang ditandai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih cenderung 

menggunakan produk konvensional, pemanfaatan produk herbal sempat 

mengalami penurunan beberapa saat. Namun situasi ini berubah pada akhir-akhir 
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ini yang mengarah pada pengobatan secara herbal, karena penggunaan obat herbal 

dapat meminimalisir efek samping tanpa mengesampingkan tujuan terapi. Sebagai 

konsekuensinya, perhatian terhadap penelitian tumbuhan untuk obat sangat 

meluas. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam 

pengembangan obat herbal, karena kaya akan sumber daya alam hayati. Salah 

satunya adalah pemanfaatan daun alpukat (Persea americana Mill) sebagai 

antikolesterol. Sejauh ini penelitian tentang pemanfaatan daun alpukat (Persea 

americana Mill) sebagai obat herbal sangat minim karena masih cenderung 

terhadap pemanfaatan buah dan bijinya. Sedangkan disisi lain bagian yang paling 

banyak dihasilkan dari suatu tanaman adalah daun. Tanaman alpukat (Persea 

americana Mill) termasuk dalam famili tumbuhan Lauraceae yang banyak tumbuh 

di daerah tropis dan subtropis ini telah diketahui mengandung senyawa saponin, 

alkaloid, flavonoid, terpen, safrol, dan tannin. Pada penelitian sebelumnya 

membuktikan bahwa kandungan fenol pada daun alpukat (Persea americana Mill) 

dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas (Katja et al, 

2009).  

Antioksidan didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat 

oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal 

bebas tak reaktif yang relatif stabil. Antioksidan juga merupakan senyawa yang 

melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif, dimana saat ini 

radikal bebas sangat berperan dalam terjadinya suatu penyakit. Salah satunya 

yaitu dapat meningkatkan kadar LDL yang kemudian menjadi penyebab 

aterosklerosis (Retnaningsih et al, 2009). 

Mekanisme kerja radikal bebas dalam meningkatkan kadar LDL yaitu  

dengan cara mengoksidasi LDL menjadi Ox-LDL. Pembentukan Ox-LDL ini 

akan memicu terbentuknya plak pada pembuluh darah sehingga lumen pembuluh 

darah menyempit dan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Jika ditinjau dari 

hal tersebut daun alpukat berpotensi sebagai antikolesterol karena memiliki 

senyawa aktif flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu dari senyawa fenol yang 

berfungsi sebagai antioksidan (Owolabi et al, 2010). Senyawa ini dapat 
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menghambat proses oksidasi LDL menjadi Ox-LDL sehingga dapat menurunkan 

kadar LDL dalam darah. 

Senyawa flavonoid pada daun alpukat (Persea americana Mill) didapat 

melalui proses ekstraksi, dengan cara menyari serbuk kering dari daun alpukat 

(Persea americana Mill) menggunakan pelarut yang sesuai. Flavonoid dapat di 

ekstraksi dengan etanol 70% (Adha, 2009). Ekstraksi merupakan metode yang 

sederhana untuk mendapatkan senyawa yang terkandung dalam suatu simplisia. 

Untuk membuktikan khasiat dari daun alpukat (Persea americana Mill) tersebut, 

maka ekstrak di uji cobakan pada hewan coba tikus hiperkolesterolemia. 

Dengan ditemukannya senyawa flavonoid dari daun alpukat yang memiliki 

aktivitas antioksidan, maka diharapkan setelah diuji cobakan pada hewan uji dapat 

mengurangi kadar kolesterol khususnya oksidasi LDL, mengurangi pembentukan 

plak, dan meningkatkan kadar HDL sehingga dapat mencegah terjadinya 

aterosklerosis. Dengan demikian pemanfaatan tanaman alpukat menjadi lebih 

optimal, selain sebagai tanaman pangan bisa juga sebagai tanaman obat. 

 

1.2 Rumuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

 Bagaimana pengaruh ekstrak etanol daun alpukat (Persea Americana Mill) 

terhadap kadar LDL (Low Density Lipoprotein) pada tikus (Rattus novergicus) 

yang diinduksi dengan pakan tinggi kolesterol? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah  

Mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun alpukat (Persea Americana Mill) 

terhadap kadar LDL (Low Density Lipoprotein) pada tikus (Rattus novergicus) 

yang diinduksi dengan pakan tinggi kolesterol. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Ekstrak etanol daun alpukat (Persea Americana Mill) menurunkan kadar 

LDL pada tikus (Rattus novergicus) yang diinduksi dengan pakan tinggi 

kolesterol. 



4 
 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Segi Akademik 

1 Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai obat 

dan memberikan informasi ilmiah mengenai khasiat daun alpukat sebagai 

antikolesterol yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut. 

2 Dapat diketahui manfaat daun alpukat (Persea americana Mill) sebagai 

alternatif pengobatan penyakit hiperkolesterolemia. 

 

1.5.2 Segi Masyarakat 

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai terapi 

alternatif penurunan kadar LDL dalam darah serta dapat menunjang 

penggunaan obat tradisional dalam masyarakat umum. 

 


