
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor satu tiap 

tahunnya. Tipe penyakit kardiovaskuler  menurut World Heart Federation (WHF) 

yaitu meliputi penyakit jantung koroner (PJK), stroke, emboli, trombosis, penyakit 

jantung bawaan, dan penyakit jantung reumatik. World Health Organisation 

(WHO) melaporkan PJK merupakan penyakit yang menyebabkan kematian 

tertinggi, yaitu sebanyak 7,2 juta kematian pada tahun 2002. Pusat data dan 

informasi Kementerian Kesehatan RI menyatakan pada tahun 2008 terdapat 17,3 

juta kasus kematian karena penyakit  kardiovaskuler dan diperkirakan akan terus 

meningkat mencapai 23,3 juta kematian. Data riset Kesehatan Dasar 2013 

melaporkan di Indonesia angka penderita PJK pada usia ≥ 15 tahun yaitu 1,5% atau 

sekitar 2,7 juta orang.  

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) menyatakan 

bahwa penyebab penyakit jantung koroner (PJK) yang utama yaitu dislipidemia 

dimana terjadi peningkatan kadar kolesterol total (hiperkolestremia) >200 mg/dL, 

peningkatan low-density lipoprotein (LDL) >100 mg/dL, dan penurunan high-

density lipoprotein (HDL) ≤ 60 mg/dL. Data epidemiologi juga menyebutkan 

bahwa hiperkolestremia merupakan faktor resiko pada stroke iskemik. AACE 

mengusulkan resiko penyakit jantung dapat turun apabila kadar kolesterol total 

sekitar < 200 mg/dL. 

Upaya penurunan kadar kolesterol dapat dilakukan diantaranya dengan 

mengendalikan diet makanan berkolesterol tinggi yang ditujukan untuk mengurangi 

kadar kolesterol plasma. Apabila upaya diet tersebut kurang membantu, maka terapi 

dilakukan dengan menggunakan obat-obat penurun lipid (antihiperlipidemia) 

seperti  golongan statin (simvastatin ; lovastatin; pravastatin) , golongan fibrat 

(fenofibrate; gemfibrozil; fenofibric acid) dan niacin (immediete-release; extended-

release (Paul et al, 2012). Dari golongan obat diatas, simvastatin merupakan drug 

of choice karena paling poten dalam menurunkan LDL. Obat golongan statin 
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bekerja dengan mengganggu konversi 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA (HMG-

CoA) menjadi mevalonat dengan menghambat HMG-CoA reductase (Dipiro, 

2008). 

Popularitas statin dipengaruhi oleh banyaknya data uji klinik yang 

mengkonfirmasi bahwa penurunan kadar lipid pada pasien yang diterapi akan 

berakibat pada turunnya resiko penyakit kardiovaskuler (Williams, 2005). Namun, 

obat golongan statin dilaporkan memiliki efek samping yang umum yaitu, 

gangguan pencernaan, mual, muntah, sakit kepala atau pening (Rohilla, 2012).  

Penggunaan bahan tanaman sebagai penurun kolesterol sudah lama di lakukan 

oleh masyarakat sejak dulu. Saat ini pun telah  banyak beredar obat bahan alam  

sebagai alternatif pengobatan hiperkolesterol yang telah teregistrasi di Balai 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  antara lain produk jamu Alpukin (ekstrak 

daun Alpukat); Ace Maxs (kombinasi ekstrak kulit manggis dan daun srikaya);  

Mengkudu, dan lain-lain.  

Produk bahan alam yang sudah teregistrasi oleh BPOM diatas membuktikan 

ekstrak daun alpukat (Persea americana) dan srikaya (Annona squamosa L.) 

memiliki aktifitas sebagai penurun kolesterol. Saat ini, belum ada produk bahan 

alam  yang beredar sebagai antihiperkolestremia yang berasal dari kombinasi 

ekstrak daun P. americana dan A. squamosa . Tidak menutup kemungkinan jika 

ekstrak daun alpukat dan srikaya apabila dikombinasikan akan memberikan 

outcome terapi yang lebih signfikan dibandingkan pemberian ekstrak tunggal.  

Hasil penelitian Niswan (2014) dan Reny (2014), menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak etanol daun P. americana  dengan dosis 250 mg/KgBB yang 

diberikan pada tikus putih Rattus novergicus selama 14 hari pelakuan dapat 

menurunkan kadar kolesterol total dan LDL secara signifikan. 

Penelitian serupa juga di lakukan oleh Kolawole (2012), selama 8 minggu pada 

tikus Wistar, yaitu dengan perlakuan berupa pemberian dosis 20 mg/kgBB dan 40 

mg/kgBB ekstrak etanol daun P. americana terjadi penurunan profil lipid kolesterol 

total, trigliserida dan LDL serta kenaikan HDL secara signifikan pada kedua dosis 

tersebut. Dosis 40 mg/kgBB lebih mendominasi penurunan profil lipid dan 

kenaikan HDL dibandingkan dengan pada dosis 20 mg/kgBB. 
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Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wisnu (2014) dan Rengki 

(2014), menunjukkan bahwa pengaruh pemberian ekstrak etanol daun A. squamosa 

pada tikus putih Rattus novergicus hiperkolesterol selama 14 hari perlakuan terjadi 

penurunan kadar kolesterol total pada dosis 250 mg/KgBB, serta terjadi 

peningkatan HDL pada dosis 750 mg/KgBB, namun penurunan kolesterol total dan 

peningkatan HDL tersebut tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Panda (2013), selama 10 hari perlakuan, pada dosis 400 mg/KgBB pada tikus 

putih Rattus novergicus terjadi penurunan  LDL yang signifikan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengembangkan terapi antihiperkolestremia dengan pemberian kombinasi 

ekstrak daun P. americana dan A. squamosa. Saat ini, kebanyakan produk bahan 

alam diformulasikan dalam bentuk multi compound karena efektifitasnya dapat 

meningkat bila bekerja secara potensiasi (Dixit, 2008).   

Pada penelitian ini, akan dilakukan pemberian kombinasi ekstrak etanol daun 

P. americana dan ekstrak etanol daun A. squamosa pada beberapa dosis kombinasi 

terhadap kelompok perlakuan hewan coba Rattus novergicus hiperkolestremia. 

Dengan menggunakan post test only control group design, perlakuan akan 

dilaksanakan selama 21 hari, kemudian kadar kolesterol total dari kelompok uji dan 

kelompok kontrol di ukur lalu dibandingkan penurunan kolesterol total antara 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menggunakan analisis statistik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pengaruh 3 dosis kombinasi ekstrak  etanol  daun  P. americana dan 

ekstrak etanol daun A. squamosa terhadap kadar kolesterol total pada tikus putih 

(Rattus novergicus) hiperkolestremia ? 

2. Berapakah dosis optimum dari kombinasi  ekstrak etanol  daun  P. americana 

dan ekstrak etanol daun A. squamosa yang dapat menurunkan kadar kolesterol 

total pada tikus putih Rattus novergicus) dalam kondisi hiperkolestremia ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh  pemberian dosis kombinasi ekstrak  etanol  

daun  P. americana dan ekstrak etanol daun A. squamosa terhadap penurunan kadar 

kolesterol tikus  putih (Rattus norvegicus) hiperkolestremia. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Memperoleh dosis kombinasi optimum ekstrak  etanol  daun  P. americana  

dan ekstrak etanol daun A. squamosa yang dapat menurunkan kadar kolesterol total 

tikus Rattus norvegicus hiperkolestremia. 

  

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aktivitas ekstrak daun P. americana  

dan daun A. squamosa sebagai antihiperkolestremia. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Sebagai salah satu alternatif terapi hiperkolestremia yang merupakan faktor 

resiko penyakit jantung koroner (PJK). 

1.4.3 Manfaat masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

yang menderita hiperkolestremia bahwa pemberian kombinasi ekstrak  etanol  daun  

P. americana dan ekstrak etanol daun A. squamosa pada dosis tertentu dapat 

menurunkan kadar kolesterol total. 

1.4.4 Manfaat jangka panjang  

Penelitian  mengenai  dosis kombinasi  ekstrak etanol  daun  P. americana 

dan ekstrak etanol daun A. squamosa ini memiliki potensi untuk dapat 

dikembangkan menjadi produk jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka 

sebagai pilihan terapi untuk menurunkan kadar kolesterol total.  

 


