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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang 

mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan penyakit jantung koroner 

merupakan penyakit yang memiliki angka kematian yang tinggi. Penyakit jantung 

koroner terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh arteri koronari oleh 

aterosklerosis. Aterosklerosis disebabkan adanya penumpukan lipid pada 

pembuluh darah oleh beberapa faktor seperti usia, obesitas, hipertensi, kondisi 

stress, dan hiperlipidemia (Price et al, 2006). 

Hiperlipidemia adalah suatu kondisi dimana kolesterol dan atau serum 

trigliserida meningkat di atas batas normal. Kolesterol diperlukan dalam tubuh 

antara lain untuk sintesis asam atau garam empedu, sintesis vitamin D dan 

hormon steroid, serta sebagai komponen membran sel. Orang dewasa rata-rata 

membutuhkan 1,1 gram kolesterol untuk kebutuhan tubuhnya. Pada total tersebut, 

sekitar 200-300 mg secara normal dari makanan dan selebihnya dari biosintesis 

pada hati dan usus kecil. Apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih dapat 

menyebabkan terjadinya hiperlipidemia. Kadar kolesterol normal dalam plasma 

orang normal sebesar 120-220 mg/dl (Prangdimurti  et al, 2007). Berkembangnya 

zaman menjadikan pola hidup berubah, dari makanan yang dikonsumsi hingga 

cara makanan diproduksi. Banyaknya makanan yang memiliki lemak jenuh yang 

tinggi serta kebiasaan jarang makan tetapi sekali makan dalam porsi yang besar 

dan tidak makan secara terus menerus merupakan faktor meningkatnya kolesterol. 

Pada sebuah penelitian disebutkan bahwa pengurangan asupan makanan 

tinggi lemak terutama lemak jenuh mampu mengurangi penurunan HDL 

(Tsalissavrina et al, 2006). Menurut AACE Guidelines kadar HDL < 40 mg/dl 

(pria) dan <50 mg/dl (wanita) menjadi indikasi faktor resiko yang tinggi terhadap 

salah satu penyebab penyakit kardiovaskuler yaitu aterosklerosis (Jellinger et al, 

2012). HDL memiliki fungsi sebagai pembersih kolesterol dalam jaringan. HDL 

terlibat dalam pengambilan kelebihan kolesterol tidak teresterifikasi kemudian 

dibawa kembali ke hati. Pembersihan kolesterol pada dinding arteri diduga 

sebagai antiaterogenik (Neal, 2006).  
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Banyak obat yang disediakan untuk menurunkan kadar kolesterol total. 

Ada beberapa macam tergantung mekanismenya, salah satunya yaitu niasin yang 

dapat menyebabkan kadar HDL meningkat. Namun, obat ini memiliki beberapa 

efek samping yang memungkinkan dapat terjadi setelah pemakaian jangka pendek 

maupun jangka panjang. Obat lainnya pun juga mempunyai efek samping lain 

sehingga banyak dilakukan penelitian untuk mencari obat alternatif yang lebih 

aman seperti obat tradisional (Malloy dan Kane, 2002). 

  Obat tradisional juga terkadang masih memiliki efek samping, karena 

pengobatan tradisional ini didapat melalui pengobatan empiris atau sesuai 

pengalaman. Tanaman-tanaman yang digunakan memiliki banyak kandungan lain 

yang dapat menyebabkan toksik dalam tubuh jika dikonsumsi secara berlebih. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan 

dalam KOTRANAS yaitu mendukung perkembangan dan penelitian terhadap 

sumber daya alam bahan obat untuk menjadi bahan obat yang memiliki khasiat 

nyata yang telah teruji secara ilmiah sehingga lebih terjamin keamanannya. 

Kekayaan hayati Indonesia sangat mendukung untuk perkembangan penelitian 

tersebut, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terdapat 

30.000 spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 spesies 

yang telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional 

(Anonim, 2007). Beberapa tanaman tersebut dapat kita lihat disekitar kita, namun 

sebagian dari kita hanya mengetahui nama tanamannya dan bagian tanaman yang 

dapat dikonsumsi, masih sedikit yang mengetahui mengenai khasiat lain yang 

dihasilkan oleh tanaman tersebut. Salah satunya tanaman yang banyak tumbuh 

disekitar kita sebagai tanaman peliharaan yaitu alpukat. 

  Tanaman alpukat (Persea americana Mill.) merupakan tanaman buah yang 

termasuk dalam familia Lauraceae. Bioaktivitas senyawa yang terkandung dalam 

tanaman alpukat telah banyak menarik perhatian untuk penelitian. Penelitian yang 

pernah dilakukan mengenai aktivitas biologis buah alpukat yaitu kandungan asam 

lemak jenuhnya yang terbukti dapat mempengaruhi kadar lipid dalam darah 

(Saputra, 2013). Pada penelitian lain juga menjelaskan bahwa biji alpukat yang 

selama ini terbuang ternyata dapat menjadi bagian yang bermanfaat. Senyawa 

fenolik yang terkandung dalam biji alpukat memiliki aktivitas sebagai penurun 
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kadar kolestrol dalam darah (Pahua et al, 2012). Flavonoid merupakan golongan 

senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini dapat membantu 

menurunkan angka kematian karena penyakit jantung koroner. Flavonoid 

memiliki konstribusi dalam menghambat oksidasi LDL (Low Density Lipoprotein) 

(Redha, 2010).  

 Beberapa waktu ini telah banyak pula penelitian yang dilakukan terhadap 

daun alpukat. Para peneliti mencoba memanfaatkan kandungan dalam daun 

alpukat untuk mengoptimalkan khasiat dari tanaman alpukat sebagai obat 

tradisional, antara lain hasil dari penelitian yang dilakukan oleh owolabi et al 

(2010) bahwa daun alpukat memiliki aktivitas antioksidan dengan cara 

mendonasikan elektronnya. Aktivitas antioksidan daun alpukat akan naik dalam 

menangkap radikal bebas bersama dengan kenaikan konsentrasinya (Katja et al, 

2009). Pada penelitian lain yang dilakukan Adha (2009) melakukan ekstraksi daun 

alpukat didapatkan hasil positif terhadap kandungan flavonoid. Dilaporkan 

sebelumnya flavonoid pada daun alpukat juga memiliki aktivitas sebagai 

antiinflamasi, antikanker dan antihipertensi (Arukwe et al, 2012). Oleh karena itu, 

daun alpukat dapat diprediksikan memiliki aktivitas hipolipidemik. Hal ini 

ditinjau dari kandungan senyawa flavonoid yang terdapat pada daun alpukat 

menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bijinya.

 Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh daun alpukat (Persea americana Mill.) terhadap 

kadar HDL secara preklinik menggunakan tikus putih jantan (Rattus novergicus). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji khasiat hipolipidemik dari daun 

alpukat. 

1.2       Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian terapi ekstrak daun alpukat (Persea 

americana Mill.) terhadap kadar HDL (High Density Lipoprotein) pada tikus 

(Rattus norvegicus)? 

1.3       Tujuan Penelitian 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi 

ekstrak daun alpukat (Persea americana Mill.) terhadap kadar HDL (High 

Density Lipoprotein) pada tikus (Rattus norvegicus). 
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1.4       Hipotesis 

Pemberian ekstrak Daun Alpukat (Persea americana Mill.) pada tikus 

(Rattus norvegicus) dapat meningkatkan kadar HDL.  

1.5       Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan informasi obat 

herbal sebagai alternatif terapi peningkatan kadar HDL untuk pencegahan PJK 

dan menambah inventris tanaman Indonesia yang berkhasiat sebagai 

hipolipidemik.  

 


