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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Gaya hidup dan pola konsumsi pangan yang muncul pada era globalisasi 

saat ini adalah mengonsumsi makanan bukan karena mengambil manfaatnya, 

tetapi lebih mengarah kepada konsumsi makanan sebagai gaya hidup. Perubahan 

pola konsumsi makan masyarakat (terutama masyarakat kota) dari makanan yang 

bergizi dan kaya serat ke jenis makanan yang memiliki kalori tinggi serta 

memiliki kandungan lemak yang tinggi dapat meningkatkan efek negatif terhadap 

kesehatan. Efek negatif dari perubahan pola konsumsi pangan adalah munculnya 

penyakit degeneratif. Semakin tinggi masyarakat mengkonsumsi makanan 

memiliki kadar lemak yang tinggi semakin tinggi pula peningkatan penderita 

penyakit degeneratif.  

Khasanah (2012) menyatakan, perubahan dari pola makan tradisional 

(kaya gizi dan serat) ke pola makan makan barat seperti fast food yang banyak 

mengandung kalori, lemak, dan kolesterol serta berkurangnya aktifitas fisik 

seperti olahraga dan jalan kaki terutama dikota-kota besar mulai menunjukkan 

dampak dengan meningkatnya penyakit degeneratif. Apabila perubahan pola 

konsumsi makan dan gaya hidup yang tidak benar tersebut tidak dirubah maka 

tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami penyakit degeneratif 

sebelum waktunya. Beberapa penyakit degeneratif antara lain adalah penyakit 

kardiovaskuler (jantung koroner dan pembuluh darah), hipertensi, diabetes 

mellitus, dan kanker (Bunner & suddarth, 2002). 
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Penyakit degeneratif merupakan salah satu penyakit yang saat ini menjadi 

perhatian utama masyarakat dunia, baik dinegara maju maupun negara 

berkembang. Beberapa ahli menyebutkan penyakit degeneratif terutama penyakit 

jantung koroner kini sudah menjadi epidemi global. Dewi (2012) menambahkan, 

penyakit jantung koroner dan stroke merupakan penyakit tidak menular yang 

menduduki peringkat pertama terbanyak penyebab kematian di dunia. Penyakit 

jantung koroner pada awalnya banyak dijumpai terjadi pada orang tua, yakni 

mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas. Namun sekarang ini, justru ada 

kecenderungan diderita orang yang berusia di bawah 40 tahun. Hal ini disebabkan 

karena banyak orang muda memiliki pola hidup tidak sehat. Data WHO  (2002) 

menyebutkan,  jumlah individu  yang  meninggal  akibat  penyakit  jantung  

koroner  adalah  sebanyak 5.825.000 untuk umur 60  tahun ke atas dan 1.332.000 

untuk umur 15-59  tahun. Lebih lanjut WHO (2007) menyatakan, penderita 

penyakit degeneratif pada tahun 2007 sebanyak 8 juta kematian akibat jantung 

koroner.   

Haryono (2012) menyatakan, angka kejadian penyakit jantung koroner di 

Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia. Lebih lanjut Sodewantoro 

(2004) menjelaskan, salah satu penyebab fundamental dari penyakit jantung 

koroner adalah tingginya kadar kolesterol dan lemak dalam darah. Kadar  

kolesterol yang tinggi akan bereaksi dengan zat-zat lain dan mengendap dalam 

pembuluh darah arteri yang disebut dengan Arterosklerosis (Nilawati, 2004). 

Arterosklerosis adalah suatu kondisi dimana kolesterol Low Density Lipoprotein 

(LDL) menumpuk di dinding pembuluh darah arteri (Kusmana, 2007). Hal 
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tersebut mengakibatkan pembuluh darah koroner menyempit, sehingga pasokan 

oksigen dan darah berkurang yang menyebabkan kinerja jantung terganggu 

akibatnya terjadi serangan jantung yang sering disebut penyakit  jantung koroner 

(Maulana, 2007). Berbanding terbalik dengan kolesterol LDL, HDL kolesterol 

justru berfungsi sebagai zat pelindung terhadap arterosklerosis  (Suharjo, 2008). 

HDL kolesterol berperan dalam membalikkan transport kolesterol, yang 

memungkinkan organ hati untuk membuang kelebihan kolesterol dalam jaringan 

perifer. HDL kolesterol dapat membersihkan plak (ateroma) yang berada di arteri 

dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan atau digunakan kembali oleh 

tubuh sehingga kemungkinan terjadinya arterosklerosis menjadi rendah. Kadar 

HDL yang tinggi berarti menurunkan resiko terkena jantung koroner sedangkan 

rendahnya kadar HDL (kurang dari 40 mg/dL) meningkatkan risiko penyakit 

jantung (AHA, 2008).  

Penurunan kadar kolesterol dalam darah dapat dilakukan dengan 

pengaturan diet dan konsumsi obat-obatan. Harga obat komersial yang relatif 

mahal dan kekhawatiran adanya efek samping yang ditimbulkan oleh obat 

tersebut menjadi kendala yang terjadi saat ini. Oleh karena itu sangat penting 

menggalakkan penggunaan bahan alami dari tanaman yang berkhasiat sebagai 

obat pencegahan hiperkolesterolemia. Selama ini, tanaman yang diyakini 

berkhasiat dalam menurunkan kadar kolesterol darah adalah bawang putih. Hasil 

penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa bawang putih bisa mencegah 

partikel kolesterol menempel di dinding pembuluh darah (As’adi, 2009). 
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Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai potensi luar biasa  

khususnya hasil rempah-rempah. Salah satunya adalah jahe, akan tetapi  

pemanfaatannya  belum optimal. Jahe sejauh ini dimanfaatkan sebagai bahan 

penyedap, bumbu dapur, campuran bahan industri makanan dan minuman, 

kosmetik, parfum, dan farmasi.  

Jahe (Zingiber officinale) adalah salah satu tanaman obat yang dapat 

digunakan sebagai obat alternatif yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Jahe 

mengandung minyak atsiri (Gingerol dan shogaol), Curcumin, zingeberene, 

beberapa lipida, protein, karbohidrat, mineral, dammar, dan beberapa vitamin 

khususnya niacin dan vitamin A. Gingerol dalam jahe dapat menurunkan 

kolesterol total dalam darah dengan cara menghambat oksidasi LDL dan menekan 

aktivitas HMG-KoA reductase. Menurut Herlina (2006), minyak atsiri dan 

curcumin pada jahe dapat meningkatkan sekresi air liur yang berhubungan dengan 

lambung seperti halnya pada empedu, sehingga produksi empedu yang banyak 

dapat membantu dalam penurunan kadar kolesterol darah karena kadar kolesterol 

sebagian digunakan untuk bahan baku cairan empedu.  

Sejauh ini, penelitian tentang pemberian jahe dalam bentuk minuman 

untuk menurunkan kadar kolesterol belum sepenuhnya diungkap dan hanya 

terbatas pada pemanfaatannya sebagai minuman yang dapat menghangatkan 

tubuh. Oleh sebab itu,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Efek 

Pemberian Jahe (Zingiber officinale)  terhadap Penurunan Kolesterol Total Dan 

Peningkatan HDL Kolesterol Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Diberi 

Diet Tinggi Lemak”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penelitian ini 

merumuskan suatu permasalahan, yaitu: 

1. Adakah pengaruh pemberian jahe (Zingiber officinale) terhadap penurunan 

kolesterol total dan peningkatan HDL kolesterol pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diberi diet tinggi lemak.  

2. Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian jahe (Zingiber officinale) 

dosis 4gram/kgBB dan 6gram/kgBB terhadap penurunan kolesterol total 

dan peningkatan HDL kolesterol pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diberi diet tinggi lemak.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian jahe (Zingiber officinale) terhadap 

penurunan kolesterol total dan peningkatan HDL kolesterol pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) yang diberi diet tinggi lemak.  

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian jahe (Zingiber 

officinale) dosis 4gram/kgBB dan 6gram/kgBB terhadap penurunan 

kolesterol total dan peningkatan HDL kolesterol pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diberi diet tinggi lemak. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat praktis 

1. Memberikan informasi mengenai pemberian jahe dalam menurunkan 

kolesterol total dan meningkatkan HDL kolesterol pada tikus putih.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama di 

bidang biokimia pangan dan kesehatan serta pemanfaatan jahe sebagai 

salah satu rempah-rempah yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan 

terutaman dalam penurunan kolesterol total dan peningkatan HDL 

kolesterol.   

b. Manfaat teoritis 

1. Menambah khasanah keilmuan bagi penulis, terutama pengetahuan 

jahe. Untuk menurunkan kolesterol total dan meningkatkan HDL 

kolsterol dalam darah yang dapat mengurangi resiko penyakit 

kardiovaskuler dan sekaligus dapat memperluas terapan keilmuwan 

peneliti pada mata kuliah Biokimia, Anatomi dan fisiologi manusia, 

statistika, dan metodologi penelitian.  

2. Memberikan informasi pada siswa bahwa pengobatan kolesterol tidak 

hanya menggunakan pengobatan kimia, tanaman disekitar lingkungan 

tempat tinggal maupun lingkungan sekolah bisa dimanfaatkan salah 

satunya jahe yang mengandung gingerol  yang berfungsi menurunkan 

kolesterol total dan menaikkan kolesterol HDL.  
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2.5 Definisi Istilah 

1. Efek adalah dampak atau pengaruh pemberian suatu zat pada suatu 

penelitian.  

2. Kolesterol adalah  lemak berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin 

yang diproduksi oleh tubuh manusia, terutaman didalam liver (hati) 

(Nilawati dkk, 2004). 

3. Jahe (Zingiber officinale) adalah tanaman rimpang yang sangat populer 

sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari 

yang menggembung di ruas-ruas tengah. 

4. Tikus putih adalah Hewan percobaan yang umum digunakan dalam 

penelitian ilmiah.  

5. Diet tinggi lemak  adalah jenis pakan yang digunakan untuk menaikkan 

kadar kolesterol darah tikus putih,  

2.6 Batasan Masalah  

1. Pada penelitian ini meneliti tentang efek pemberian jahe yang untuk 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah tikus putih yang diberi 

perlakuan diet tinggi lemak.   

2. Tikus putih yang digunakan adalah tikus putih jantan strain wistar usia 

2,5 bulan. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah kolesterol total dan HDL 

kolesterol. 

4. Bagian jahe yang digunakan adalah bagian rimpang  


