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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup masyarakat modern yang tidak sehat seperti merokok, 

mengkonsumsi makanan dengan kandungan lemak yang tinggi, jarang 

berolahraga, obesitas, kegemukan, serta konsumsi alkohol berlebih dapat 

menimbulkan masalah kesehatan yang serius, salah satunya adalah dislipidemia. 

Dislipidemia dapat berupa peningkatan kadar kolesterol total atau 

hiperkolesterolemia, penurunan kadar HDL, peningkatan LDL atau peningkatan 

kadar trigliserida dalam darah (hipertrigliserida) (Anwar, 2004). 

Dislipidemia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor 

genetik, pola makan, obesitas, kurangnya olahraga, stress dan kebiasaan merokok. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita PJK selalu menunjukkan keadaan 

dislipidemia, di mana dislipidemia merupakan salah satu faktor resiko utama 

terjadinya aterosklerosis (Dalimartha, 1999). 

Berdasarkan penelitian dari University School of Medicine Ohio pada tahun 

1997 dan penelitian yang dilakukan oleh tim Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia, dislipidemia merupakan salah satu faktor timbulnya PJK. Menurut 

WHO, pada tahun 2001 tercatat sebanyak 7,2 juta kematian akibat PJK dan pada 

tahun 2003 tercatat sebanyak 16,6 juta orang meninggal akibat PJK. Jumlah angka 

ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak ada kesadaran 

dari masyarakat untuk menetapkan pola hidup seimbang dan sehat. 
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Bagi penderita dislipidemia, perubahan pola hidup sangat diperlukan untuk 

mengontrol kadar kolesterol dalam darah melalui pengaturan pola makan, 

olahraga teratur, tidak merokok, dan mengurangi stres. Selain itu, terapi yang 

dapat diberikan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah 

adalah dengan menggunakan obat sintetik maupun obat tradisional salah satunya 

dengan menggunakan buah nanas (Ananas comosus L. Merr) (Sabella, 2010). 

Ananas comosus L. Merr atau lebih sering disebut nanas merupakan 

tanaman buah yang yang mengandung berbagai macam kandungan yang diduga 

dapat memperbaiki profil lipid dalam darah, salah satunya adalah Myricetin. 

Kandungan tersebut akan memperbaiki profil lipid dengan cara mengubah 

penyerapan hati, perakitan dan sekresi trigliserida, dan pengolahan lipoprotein 

plasma (Ray Sahelian, 2005). Selain itu, polifenol dapat meningkatkan kadar 

HDL dengan cara meningkatkan enzim Paraoxanase yang dapat meningkatkan 

aktivitas HDL (Utah University, 2003) . 

Tertarik dengan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 

tentang khasiat buah nanas sebagai obat antidislipidemia terhadap hewan coba 

tikus putih jantan dislipidemia. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang 

dapat diajukan adalah apakah ada pengaruh pemberian ekstrak nanas terhadap 

perbaikan profil lipid tikus putih jantan dislipidemia. 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umun: 
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Untuk membuktikan bahwa ekstrak buah nanas (Ananas comosus L. 

Merr) dapat memperbaiki profil lipid tikus putih jantan dislipidemia. 

1.3.2 Tujuan khusus: 

1. Untuk membuktikan bahwa ekstrak nanas dapat menurunkan kadar 

kolesterol total, kolesterol LDL, dan Trigliserida tikus putih 

dislipidemia, 

2. Untuk membuktikan bahwa ekstrak nanas dapat meningkatkan 

kadar kolesterol HDL tikus putih dislipidemia, 

3. Untuk menjelaskan hubungan ekstrak buah nanas terhadap 

perbaikan profil lipid tikus putih jantan dislipidemia. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis: 

Sebagai referensi bahwa ekstrak nanas yang dapat memperbaiki profil 

lipid tikus putih jantan dislipidemia. 

1.4.2 Manfaat Akademis: 

Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan efek ekstrak buah nanas 

terhadap perbaikan profil lipid tikus putih jantan dislipidemia. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat: 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ekstrak nanas dapat 

memperbaiki profil lipid. 

 

 

 


