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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kolesterol adalah komponen asam lemak yang terdapat dalam darah. 

Tubuh memerlukan untuk proses tertentu bagi kelangsungan hidup, fungsi 

kolesterol membentuk hormon, membentuk sel dan merawat sel sel saraf. (Anwar, 

2004). Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak yang bermanfaat untuk 

pembentukan hormon steroid dan pembentukan dinding sel – sel dalam tubuh. 

(Dorland, 1998). Kelebihan kolesterol menyebabkan berbagai penyakit terutama 

penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah), 

menjalani pola hidup yang sehat sangat penting untuk menjaga kadar kolesterol 

agar tetap normal (Anwar, 2004). 

Penderita kolesterol tidak memandang umur, tidak banyak yang 

mengetahui bahwa hiperkolesterol merupakan faktor risiko penyebab kematian di 

usia muda. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2002, tercatat 

sebanyak 4,4 juta kematian akibat hiperkolesterol atau sebesar 7,9% dari jumlah 

total kematian di usia muda (Maliya, 2008). 

Kadar kolesterol dalam darah bisa diatasi dengan pengobatan secara 

tradisional dengan memakai aneka tumbuhan yang banyak hidup di Indonesia. 

Praktik ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Ada beberapa tanaman 

yang dapat mengobati kolestrol diantaranya markisa (Passiflora flavicarva), lidah 

buaya (Aloe vera Liin), dan pare  (Momordica charantia L). Buah markisa kaya 
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kandungan fosfor, zat besi, kalsium, pottasium, Vitamin A, sodium, vitamin C dan 

magnesium, asam sitrat ,asam askorbat, vitamin B3 (niasin), tiamin, karoten, 

mineral, kalsium, serat, energi, lemak dan protein. Kandungan pada buah markisa 

yang dapat mengobati kolesterol adalah Niasin atau vitamin B3 yang terkadung 

dalam markisa sebanyak 1,500 mg 9%. Niasin yang kaya akan serat alami yang 

dibutuhkan oleh tubuh, Vitamin C 30 mg, dan kandungan serat 10,40 gr 

(Karsinah, 2007). 

Penurunan kolesterol dalam darah oleh niasin (vitamin B3) dapat 

dilakukan dengan cara menghambat perombakan lemak jaringan, mengurangi 

pengambilan asam lemak bebas oleh hati dan meningkatkan pengeluaran 

kolesterol oleh hati melalui getah empedu. Niasin berperan dalam merangsang 

pembentukan hormon prostaglandin I2 yaitu hormon yang mencegah 

penggumpalan trombosit sehingga dapat memperkecil arteriosklerosis. Imbibisi 

aliran asam lemak bebas dari jaringan adiposa yang mengurangi pembentukan 

lipoprotein yang membawa kolesterol plasma yaitu VLDL, LDL, dan HDL 

(Katzung, 1997). 

Vitamin C mempunyai hubungan dengan metabolisme kolesterol. 

Kekurangan vitamin C menyebabkan peningkatan sintesis kolesterol. Penelitian 

klinis menunjukkan bahwa vitamin C menurunkan kolesterol dan trigliserida pada 

orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi, tetapi tidak pada orang-orang yang 

mempunyai kadar kolesterol yang normal. Vitamin C berperan sebagai 

homeostatis untuk mencapai. Mengkonsumsi vitamin C 1 gr/hari setelah tiga 

bulan akan menurunkan kolesterol 10% dan trigliserida 40% (Khomsan, 2008). 
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Industri farmasi di Indonesia masih tergantung dari impor, padahal potensi 

sumber daya alam menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang 

potensial ke tiga dalam pengembagan produk bahan alam. Salah satunya adalah 

buah markisa (Passiflora flavicarva). Buah markisa juga rendah sodium dan 

lemak buah markisa juga mengandung karbohidrat dan gula alami  dalam jumlah 

yang baik. Nutrisi buah ini bekerja menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh 

(Kartasapoetra, 1992). Keunggulan markisa kuning dalam menurunkan kadar 

kolesterol total karena vitamin A, niasin, Ca, Fe dan P pada markisa kuning lebih 

tinggi dibandingkan pada markisa ungu. 

Penelitian ini menggunakan tikus putih jenis winstar. Tikus putih 

digunakan pada penelitian, karena struktur dan analisis hewan ini relatif sama 

dengan manusia sehingga tikus merupakan hewan representatif sebagi hewan 

percobaan. Tikus diberi makanan diet tinggi kolesterol, yaitu menggunakan 

kuning telur (Dahlan, 2001).  

Dari latar belakang di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

terhadap manfaat buah markisa dalam mencegah dan menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah dengan   judul penelitian “ Efektifitas Filtrat Buah 

Markisa (Passiflora flavicarva) Terhadap Penurunan  Kadar Kolesterol Total 

Dalam Darah Tikus (Ratus novergicus) yang Hiperlipidemia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Apakah pengaruh berbagai dosis filtrat buah markisa 

(Passiflora flavicarva) terhadap  penurunan kolesterol total pada 

darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang hiperlipidemia? 

2. Pada dosis berapakah filtrat buah markisa (Passiflora flavicarva) 

yang memiliki pengaruh efektif  dalam penurunan kolesterol total 

pada darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang hiperlipidemia ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh berbagai dosis filtrat buah markisa 

(Passiflora flavicarva) terhadap  penurunan kolesterol total pada 

darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang hiperlipidemia  

2. Untuk mengetahui dosis filtrat buah markisa (Passiflora flavicarva) 

yang memiliki pengaruh efektif  dalam penurunan kadar kolesterol 

total pada darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang hiperlipidemia 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dipakai sebagai bahan informasi  bagi masyarakat yang 

memerlukan, khususnya bagi penderita hiperlipidemik. 

2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 

pengobatan tentang pengaruh pemberian markisa dalam mencegah 

dan menurunkan kadar kolesterol darah. 
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3. Memberikan informasi bahwa pengobatan kolesterol tidak hanya 

menggunakan pengobatan kimia, tanaman disekitar lingkungan 

tempat tinggal maupun lingkungan sekolah bisa dimanfaatkan salah 

satunya buah markisa yang mengandung niasin, vitamin C, dan serat 

yang berfungsi menurunkan kolesterol.  

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini meneliti tentang uji efektifitas ekstrak buah markisa 

(Passiflora flavicarva) terhadap kadar kolesterol dalam darah tikus 

yang menderita hiperlipidemia. 

2. Jenis tikus yang dipakai adalah tikus jantan yang menderita 

hiperlipidemia varietas wistar. 

3. Parameter fraksi lipid yang diteliti adalah kolesterol total. 

4. Dosis adalah jumlah obat yang diberikan dalam satuan unit mg, g, dan 

ml. Dosis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 3 ml, 6 ml, 9 ml, 

12 ml, dan 15 ml filtrat buah markisa (Passiflora flavicarva). 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.  Efektifitas adalah secara umum menunjukkan sampai mana atau 

sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 

ditentukan. (Dahlan, 2001) 
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2. Dosis adalah takaran obat atau ukuran untuk sekali pakai (dipakai, 

diminum, atau disuntikkan, dsb) dalam jangka waktu tertentu 

(Wiyono, 2005). 

3. Filtrat adalah hasil proses penyaringan atau filtrasi yang berwujud cair 

dan terpisah dari campuran padatannya (Godman, 1989). 

4. Kolesterol adalah sejenis lipid yang merupakan molekul lemak atau 

yang menyerupainya. (Anwar, 2004). 

5. Hiperlipidemia adalah suatu keadaan dimana terdapat jumlah 

kolesterol yang berlebih yang ada pada plasma (Dahlan, 2001). 


