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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiperlipidemia merupakan salah satu penyebab penyakit  kardiovaskuler. Keadaan 

hiperlipidemia berkaitan erat dengan metabolisme lipid dan metabolisme lipid banyak 

dilakukan di dalam hati. Jadi, selain kardiovaskuler, ada kemungkinan kondisi hiperlipidemia 

juga mempengaruhi fungsi hati (Gsianturi, 2004). 

Hingga tahun 2010, penyakit kardiovaskuler diperkirakan masih menduduki peringkat 

teratas jenis penyakit yang menyebabkan kematian. Angka kematian di seluruh dunia akibat 

penyakit kardiovaskuler adalah 30%, dari semua penyebab kematian. Penyakit jantung, 

stroke, dan hipertensi merupakan penyakit yang tergolong penyakit kardiovaskuler. Di 

Indonesia, jenis penyakit ini sejak 1992 menempati peringkat pertama penyebab kematian, 

bahkan mencapai 26,4 persen pada 2001. Secara umum, penyakit kardiovaskuler akan 

menjadi penyebab kematian pertama di negara berkembang, menggantikan kematian akibat 

infeksi (Iman, 2010) . 

Lemak yang diserap dari makanan dan lipid yang disintesis oleh hati serta jaringan 

adipose harus diangkut ke berbagai jaringan dan organ tubuh untuk digunakan serta 

disimpan. Karena lipid bersifat tak larut dalam air, maka lipid tersebut dibuat menjadi larut 

dengan mengikatnya pada protein yang latut dalam air yaitu lipoprotein (Murray, 2003). 

        Lipoprotein akan mengangkut lipid dari intestinal sebagai kilomikron dan dari hati 

sebagai Very Low Density Lipoprotein (VLDL)  ke sebagian besar jaringan tubuh untuk 

oksidasi dan ke jaringan adiposa sebagai asam lemak bebas yang terikat dengan albumin 
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serum. Kelainan metabolisme lipid terjadi pada produksi atau penggunaan lipid yang 

menyebabkan berbagai keadaan termasuk hiperlipidemia (Murray, 2003). 

 Studi epidemiologi menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau berbanding terbalik dengan 

kadar serum total cholesterol (TC) dan low density lipoprotein (LDL), tetapi tidak terhadap 

trigliserida (TG) dan high density lipoprotein (HDL) (Kono, 1996). 

        Teh (Camelia sinensis) merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh penduduk 

Asia terutama oleh bangsa Jepang dan Cina. Senyawa utama yang terkandung didalam teh 

yaitu polifenol, yang terdiri dari flavanol, flavonol, theaflavin dan thearubigin. Salah satu 

polifenol yaitu flavanol dikenal sebagai katekin, terdiri dari katekin, epikatekin, 

epigalokatekin, epikatekin galat, dan epigalokatekin-gallat. Senyawa katekin tersebut 

mempunyai efek antioksidan cukup poten yang sangat bermanfaat dibidang kardiovaskuler 

terutama dalam pencegahan proses aterosklerosis. Dalam teh hijau, kandungan antioksidan 

lebih tinggi dibandingkan dengan teh hitam (Nagaya, 2004).  

        Antioksidan yang terkandung didalam flavonoid dilaporkan memperbaiki bioaktivitas 

Nitrit Oxide (NO) yang diproduksi oleh sel endotel. NO ini mempunyai peran penting dalam 

proses aterosklerosis yang disebabkan salah satunya hiperlipidemia. Apabila pemberian teh 

hijau dapat memberikan efek pada jangka pendek, akan sangat baik apabila pada penderita 

penyakit jantung koroner mengkonsumsi teh hijau ini secara rutin (Lorenz, 2004). 

        Peranan teh hijau dalam mencegah atau memperbaiki penyakit jantung koroner 

diperkirakan melalui efek antioksidan yang poten, antitrombogenik, dan antiinflamasi yang 

terkandung dalam senyawa flavonoid terutama oleh salah satu derivat katekin yaitu 

epigalokatekin-3-galat (Lorenz, 2004). 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teh hijau (Camellia sinensis) dapat 

menurunkan LDL plasma. Selama ini teh hijau pada  penelitian sebelumnya oleh 

Sulistyowati Tuminah (2003) telah terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol darah 

pada tikus, namun belum diketahui dosis penggunaannya secara optimal.Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh teh hijau (Camellia sinensis) terhadap penurunan 

LDL plasma pada Rattus norvegicus strain wistar  dengan berbagai dosis  yang dapat 

digunakan untuk pengobatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh teh hijau (Camellia sinensis) terhadap penurunan LDL plasma pada 

tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) hiperlipidemia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh teh hijau (Camellia sinensis) terhadap 

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

hiperlipidemia. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk membuktikan pengaruh teh hijau (Camellia sinensis) dalam menurunkan LDL 

plasma. 

b. Untuk membuktikan pengaruh teh hijau (Camellia sinensis) dalam menurunkan 

kolesterol total darah. 

c. Untuk mengetahui jumlah dosis teh hijau dalam menurunkan  LDL plasma 

1.4  Manfaat Penelitian 
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1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efek teh 

hijau (Camellia sinensis) lainnya. 

1.4.3 Manfaat Klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang  efek teh hijau (Camellia sinensis) 

sebagai antioksidan terhadap penurunan LDL plasma. 

1.4.3    Manfaat bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang efek teh hijau (Camellia 

sinensis) terhadap penurunan LDL plasma. 


