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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan era globalisasi yang terjadi saat ini membawa 

perubahan-perubahan dalam kehidupan. Perubahan tersebut terjadi karena 

derasnya arus informasi yang dapat masuk dengan mudah dan diakses oleh 

masyarakat. Perubahan yang berhubungan dengan kesehatan manusia dapat terjadi 

dalam bentuk perubahan gaya hidup masyarakat dan adanya perubahan pola 

konsumsi pangan (Humayrah, 2009). 

Obesitas telah menjadi masalah kesehatan dan gizi masyarakat dunia, baik 

di negara maju maupun di negara berkembang. Review atas epidemic obesitas 

yang dilakukan (WHO, 2009) memperlihatkan bahwa prevalensi kelebihan berat 

(overweight) di negara maju berkisar dari 23.2% di Jepang hingga 66.3% di 

Amerika Serikat, sedangkan di Negara berkembang berkisar dari 13.4% di 

Indonesia sampai 72.5% di Saudi Arabia. Adapun prevalensi kegemukan (obesity) 

di negara maju berkisar dari 2.4% di Korea Selatan hingga 32.2% di Amerika 

Serikat, sedangkan di Negara berkembang berkisar dari 2.4% di Indonesia sampai 

35.6% di Saudi Arabia (WHO, 2009). World Health Organization (WHO) 

memperkirakan, di dunia ada sekitar 1.6 milyar orang dewasa berumur _15 tahun 

kelebihan berat dan setidak-tidaknya sebanyak 400 juta orang dewasa gemuk pada 

tahun 2005, dan diperkirakan >700 juta orang dewasa akan gemuk pada tahun 

2015 (WHO, 2009). Di Indonesia Balitbangkes Depkes 2008, Riset Kesehatan 
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Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan bahwa 8.8% orang dewasa berumur 15 

tahun kelebihan berat dan 10.3% gemuk (WHO, 2004). 

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyakit jantung yang 

disebabkan penyempitan arteri koroner akibat proses aterosklerosis sehingga 

terjadi penurunan suplai oksigen pada otot jantung. Faktor-faktor risiko jantung 

koroner adalah usia, jenis kelamin laki-laki, riwayat keluarga, gaya hidup tidak 

sehat, kolesterol, stress, merokok, hipertensi, diabetes melitus, kurangnya aktivitas 

fisik, obesitas, dan hiperkolesterolemia (Price, 2006). LDL (Low Density 

Lipoprotein) dianggap sebagai partikel pembawa kolesterol yang paling 

aterogenik karena peningkatan LDL akan meningkatkan resiko jantung koroner. 

Oleh karena itu, upaya pencegahan aterosklerosis akan lebih efektif apabila upaya 

penurunan kadar kolesterol LDL dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan 

kapasitas antioksidan dalam tubuh.  

Kolesterol merupakan prekursor semua steroid lain seperti kortikosteroid, 

hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol dalam tubuh berikatan 

dengan protein membentuk lipoprotein. Lipoprotein yang berperan untuk 

mengangkut kolesterol dari sel perifer ke hati terdiri atas VLDL (Very Low 

Density Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein), dan HDL (High Density 

Lipoprotein). LDL plasma merupakan kendaraan untuk membawa kolesterol dan 

ester kolesterol ke banyak jaringan (Murray et al., 2009). 

Tubuh membutuhkan kolesterol dalam batas normal tertentu dan akan 

memiliki dampak negatif apabila kadarnya kekurangan atau kelebihan. Guyton 

(2008) menyatakan bahwa kolesterol dalam tubuh berasal dari kolesterol eksogen 
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dan kolesterol endogen. Kolesterol eksogen berasal dari absorpsi dalam saluran 

cerna oleh makanan sedangkan kolesterol endogen berasal dari sintesis dalam hati. 

Menurut Murray et al., (2009) tubuh dapat mensintesis lebih dari setengah 

kebutuhan kolesterol (sekitar 700 mg/dl), sisanya dicukupi dari asupan makanan. 

Dengan demikian sangat diperlukan pengontrolan tingkat kolesterol dalam tubuh 

agar kolesterol dalam keadaan normal. 

Kolesterol merupakan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh sebab 

merupakan prekursor dari semua steroid di dalam tubuh seperti kortikosteroid, 

hormon seks, garam empedu dan vitamin D. Selain itu, kolesterol merupakan 

senyawa pembentuk struktur utama sistem membran sel dan lapisan luar 

lipoprotein. Tubuh membutuhkan senyawa ini dalam batas normal tertentu dan 

akan memiliki dampak negatif bila kadarnya kekurangan atau kelebihan (Murray 

et al., 2009). 

Metabolisme kolesterol mengikuti beberapa jalur dari metabolisme 

lipoprotein. Secara garis besar ada tiga jalur metabolisme lipoprotein yang terjadi 

didalam tubuh yaitu jalur metabolisme eksogen, jalur metabolisme endogen, dan 

jalur reserve cholesterol transport atau jalur balik kolesterol. Kedua jalur pertama 

lipoprotein berhubungan dengan metabolisme kolesterol LDL (Low Density 

lipoprotein) dan trigliserida, sedangkan jalur terakhir berhubungan dengan 

metabolisme kolesterol HDL (High density lipoprotein). 

Jalur metabolisme eksogen pada metabolisme ini, trigliserida dan 

kolesterol yang berasal dari makanan berlemak masuk ke usus dan dicerna, selain 

itu dalam usus juga terdapat kolesterolyang berasal dari makanan dan hati ini yang 
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terdapat diusus halus disebut lemak eksogen. Trigliserida dan kolesterol dalam 

usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserida diserap 

dalam bentuk asam lemak bebas sedangkan kolesterol diserap sebagai kolesterol. 

Setelah melewati mukosa usus halus, asam lemak bebas akan diubah kembali 

menjadi trigliserida dan kolesterol diesterifikasi kolesterol ester. Kedua jenis 

molekul ini bersamaan dengan fosfolipid dan apolipoprotein akan membentuk 

lipoprotein yang disebut dengan kilomikron. Kilomikron ini kemudian masuk ke 

saluran limfe dan akhirnya menuju ke aliran darah. Dalam aliran darah kilomikron 

dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menjadi asam lemak bebas. Asam lemak 

bebas akan diserap oleh endotel pembuluh darah dan dapat disimpan sebagai 

trigliserida kembali pada jaringan adipose. Namun bila terdapat dalam jumlah 

yang banyak, sebagian akan diambil oleh hati untuk membentuk trigliserida hati. 

Kilomkron sisa yang kaya kolesterol ester disebut kilomikron remnant dan akan 

dibawa ke hati (Septiana, 2001). 

Jalur metabolisme endogen, hati memiliki kemampuan mensintesis 

kolesterol dan trigliserida. Kedua produk ini disekresikan kedalam sirkulasi darah 

dalam bentuk lipoprotein very low density lipoprotein (VLDL). Dalam sirkulasi 

trigliserida di VLDL akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase (LPL) 

sehingga VLDL berubah menjadi Intermediate density lipoprotein (IDL). IDL 

sebagian kembali ke hati dan sebagian lainnya dihidrolisis kembali oleh LPL 

sehingga berubah menjadi Low density lipoprotein (LDL). LDL adalah 

lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol. Sebagian LDL akan 

dibawa kehati dan jaringan steroidogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, testis, 
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dan ovarium yang memiliki reseptor untuk kolesterol  LDL. Sebagian lainnya 

akan dioksidasi dan ditangkap oleh reseptor  Scavenger-A (SR-A) dimakrofag dan 

akan menjadi sel busa. Jila konsentrasi kolesterol LDL dalam plasma banyak, 

maka makin banyak yang akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel 

makrofag (Kwiterovich, 2000). Dan jalur reverse cholesterol transport ini 

berkaitan dengan metabolisme kolesterol HDL. 

Kolesterol LDL merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar di 

dalam tubuh, mengandung trigliserida sebanyak 10% dan 50% kolesterol (Adam, 

2007). Jumlah kolesterol LDL yang berlebih di dalam darah dapat menyebabkan 

penimbunan lemak pada pembuluh darah, hal ini disebabkan oleh sifat kolesterol 

LDL yang mudah melekat pada dinding pembuluh darah apabila mengalami 

oksidasi atau dirusak oleh radikal bebas (Nissen et al., 2005). 

Indonesia adalah negara yang kaya dengan bahan alam terutama tumbuhan 

yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. 

Perubahan sikap kembali ke alam (back to nature) sekarang ini justru membuat 

pemanfaatan tanaman obat semakin meningkat (AgroMedia, 2008). Dari sekian 

banyak tumbuhan yang berkhasiat sebagai penurun kolesterol,  

Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe 

merupakan salah satu rempah-rempah penting. Rimpangnya sangat luas dipakai, 

antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan seperti 

roti, kue, biscuit, kembang gula dan berbagai minuman. Jahe mengandung satu 

sampai empat persen minyak atsiri dan oleoresin. Komposisi minyak yang 

terkandung bervariasi tergantung dari geografi tanaman berasal. Kandungan 
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utamanya yaitu zingiberene, arcurcumene, sesquiphellandrene, dan bisabolene. 

Juga memiliki kandungan Zingiberol, Zingiberene, Phellandrene, Curcumene, 

Borneol, Champhene, Citral, Garanial, Galanolactone, Furanogermenone, 

gingerol, fenol, Pipecolic Acid, Aspartic Acid, Glutamic Acid, dll (Sahelian 2007 

dalam Amalia 2004). 

Berdasarkan sejumlah penelitian, jahe memiliki manfaat antara lain untuk 

merangsang pelepasan hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh darah 

sehingga darah mengalir lebih cepat dan lancar. Hal tersebut mengakibatkan 

tekanan darah menjadi turun. Jahe mengandung dua enzim pencernaan yang 

penting. Pertama, protease yang berfungsi memecah protein. Kedua, lipase yang 

berfungsi memecah lemak. Kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan 

menyerap makanan. Jahe sekurangnya mengandung 19 komponen bioaktif yang 

berguna bagi tubuh. Komponen yang paling utama adalah gingerol yang bersifat 

antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Gingerol diperkirakan juga 

membantu menurunkan kadar kolesterol. Jahe dapat menghambat serotonin 

sebagai senyawa kimia pembawa pesan yang menyebabkan perut berkontraksi dan 

menimbulkan rasa mual (Sahelian 2007 dalam Amalia 2004).  

Jahe yang digunakan adalah jahe emprit segar yang didapatkan dari 

membeli dipasar tradisional dalam bentuk segar, kemudian diiris tipis dan 

dikeringkan selam 3 hari, setelah kering lalu dihaluskan menggunakan hammer 

mill hingga terbentuk tepung. Tepung yang diperoleh ditempatkan dalam stoples 

dan ditutup rapat, dari 1000 g jahe diperoleh 200g tepung jahe (Setyanto, 2012). 
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Menurut Schuler (1990) dalam Aminah (2004), jahe mempunyai beberapa 

manfaat antara lain sebagai antioksidan. Jahe adalah salah satu bahan pangan yang 

mengandung senyawa fenol yang berperan sebagai antioksidan.  

Minyak jahe berisi gingerol yang berbau harum khas jahe, berkhasiat 

mencegah dan mengobati mual dan muntah, serta membantu fungsi jantung. 

Gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. 

Jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan 

serangan jantung. Gingerol juga diduga membantu menurunkan kadar kolesterol ( 

Koswara, 2013). 

Berdasarkan  teori diatas, maka peneliti akan mencoba untuk melakukan 

penelitian tentang “Efek Pemberian Jahe (Zingebere officinale rosc.) Terhadap 

Penurunan Kadar  Kolesterol LDL pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Yang Diberi Diet Tinggi Lemak”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pemberian  jahe dengan dosis 4g/KgBB dan dosis 

6g/KgBB terhadap penurunan kolesterol LDL pada tikus putih betina 

wistar (Rattus novergicus)  yang diberi HFD (high fat diet)? 

2. Berapakah dosis jahe yang efektif terhadap penurunan kolesterol LDL 

pada tikus putih betina wistar (Rattus novergicus)  yang diberi HFD (high 

fat diet)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian jahe dengan dosis 4g/KgBB dan 

dosis 6g/KgBB terhadap penurunan kolesterol LDL pada tikus putih betina 

wistar (Rattus novergicus)  yang diberi HFD (high fat diet). 

2. Untuk mengetahui dosis jahe yang efektif terhadap penurunan kolesterol 

LDL pada tikus putih betina wistar (Rattus novergicus)  yang diberi HFD 

(high fat diet). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritik  

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian lanjutan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu 

biologi khususnya bidang kesehatan tentang pengaruh jahe terhadap 

penurunan kadar kolesterol LDL (Low Density lipoprotein)  pada tikus 

putih betina wistar (Rattus novergicus)  yang diinduksi HFD. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang 

alternatif pengobatan pada tanaman sekitar  yang dapat menurunkan 

kadar kolesterol LDL  yang tinggi salah satunya adalah jahe, diharapkan 

bisa diterapkan dalam kehidupan dalam menjaga kesehatan.  
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b. Penelitian ini diharapkan menambah khasanan keilmuan bagi penulis 

terutama pengetahuan jahe. Dapat memperluas terapan keilmuan peneliti 

dan menjadi sumber belajar biologi melalui pembelajaran BAB 

Metabolisme yang ada pada materi di SMA kelas 2. 

1.5 Definisi Istilah 

1. Jahe (Zingiber officinale), merupakan tanaman rimpang yang populer 

sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari 

yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan 

senyawa keton bernama zingeron (Yusuf, 2011). 

2. Kolesterol adalah suatu substansi seperti lilin yang berwarna kekuningan 

yang diproduksi oleh organ hati (liver). Kolesterol merupakan sterol utama 

dalam tubuh manusia dan komponen struktural membrane sel dan 

lipoprotein plasma serta molekul prekursor sintesis hormon steroid, 

vitamin D, dan garam empedu (Mayes, 2003). 

3. Kolestrol LDL (Low Density lipoprotein) adalah Lipoprotein berkepadatan 

rendah (Low Density Lipoprotein/LDL), terdapat sekitar 75% kolesterol 

mengandung Apo-B. LDL terbentuk dalam plasma selama katabolisme 

dan merupakan hasil akhir dari metabolisme VLDL (Murray, 2009). 

4. Tikus putih lebih besar dari family tikus umumnya. Tikus putih 

panjangnya bisa mencapai 40 cm yang diukur dari hidung sampai ujung 

ekor, dan berat bisa mencapai 140-150 gr. Tikus jantan biasanya memiliki 

ukuran yang lebih besar dari tikus betina (Estiana, 2010). 


