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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat saat ini lebih cenderung mengkonsumsi makanan yang serba 

praktis dan instan,vyang banyak mengandung lemak, sehingga dapat memicu 

terjadinya gangguan metabolisme lemak yang pada akhirnya menyebabkan 

penyakit kardiovaskular, salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Pada 

tahun 1990 sampai 2020 diprediksi bahwa peningkatan angka kematian akibat 

penyakit jantung koroner di negara berkembang yaitu 137% pada laki-laki dan 

120 % pada wanita (Irawan, 2010). 

Banyak penyebab dari penyakit jantung koroner, salah satunya adalah 

aterosklerosis. Sedangkan aterosklerosis dipicu oleh adanya disfungsi endotel 

yang disebabkan oleh banyak hal. Namun, penyebab yang paling dominan 

dalam menyebabkan aterosklerosis adalah tingginya konsentrasi LDL dalam 

darah (Price, 2005).  

Rendahnya konsentrasi kolesterol HDL dalam darah juga berperan dalam 

terjadinya dislipidemia yang dapat memicu terjadinya aterosklerosis (Marks, 

2000). Parameter terjadinya aterosklerosis tidak hanya dilihat dari kadar LDL 

dan kadar HDL saja. Tetapi  rasio LDL/HDL juga dapat menjadi parameter 

terjadinya aterosklerosis. Dimana jika rasio LDL/HDL meningkat, dapat 

memicu terjadinya penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskuler dan 

vaskuler perifer (Murray,2003).  
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Strategi untuk menurunkan kadar LDL dan rasio LDL/HDL  dalam darah 

adalah dengan cara diet dan gaya hidup sehat (Oliver et al, 2011). 

Suplementasi diet dengan nutrisi yang kaya akan antioksidan sangat 

berhubungan erat dengan penghambatan oksidasi LDL, pembentukan foam cell 

pada makrofag, dan aterosklerosis (Aviram et al, 2000).  

Selama ini, terapi yang digunakan dalam menurunkan kadar kolesterol 

adalah dengan menggunakan obat-obatan sintetik. Padahal obat-obatan sintetik 

tersebut cenderung memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jangka 

panjang . Oleh karena itu, saat ini masyarakat banyak beralih pada obat-obatan 

yang bersifat alami yang berasal dari buah-buahan maupun sayuran 

(Wiryowidagdo dkk, 2002).  

Anggur merah merupakan salah satu buah-buahan yang sering dikonsumsi 

di dunia. Buah ini memiliki berbagai macam fungsi, karena mengandung bahan 

polifenol yang terkandung pada biji (60-70%) dan kulitnya (30%). Namun, 

banyak biji anggur terbuang sia-sia pada proses pembuatan minuman berbahan 

dasar anggur, seperti jus dan wine (Yoo et al,2004).  

Biji anggur merah mengandung banyak komponen antioksidan polifenol, 

antara lain anthocyanin, tannin dan proanthocyanidin ( yang merupakan 

kandungan terbanyak) . Dari penelitian sebelumnya disebutkan bahwa berbagai 

jenis polifenol tersebut diduga memiliki efek anti inflamasi serta memblok sel 

endotel yang mengalami aterosklerosis dan penyakit jantung koroner ( 

Kamiyama et al, 2009) serta efek antitrombotik dan kardioprotektif (Su Hui et 

al, 2008).  
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya kemungkinan bahwa 

ekstrak biji anggur merah dapat menurunkan konsentrasi LDL, meningkatkan 

HDL serta  menurunkan rasio LDL/HDL plasma akibat diet tinggi kolesterol. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera ) dapat menurunkan rasio 

LDL/HDL plasma pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diinduksi diet tinggi kolesterol ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan bahwa ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera ) dapat 

menurunkan rasio LDL/HDL plasma pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) yang diinduksi diet tinggi kolesterol. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui dosis efektif ekstrak biji anggur merah dalam menurunkan 

rasio   LDL/HDL plasma pada tikus. 

b. Mengetahui penurunan rasio LDL/HDL plasma pada tikus yang 

diinduksi diet tinggi kolesterol yang diberi ekstrak biji anggur merah 

dalam berbagai dosis.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut dalam hal 

fitofarmaka dan proses penurunan lipid khususnya rasio LDL/HDL plasma. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Sebagai salah satu alternatif terapi penurun kadar lipid, khususnya pada 

dislipidemia yang merupakan faktor resiko dari penyakit jantung koroner. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa biji anggur merah dapat 

digunakan sebagai obat herbal penurun kadar kolesterol pada dislipidemia.  


