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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

 Penyakit Jantung Koroner (PJK) telah menjadi penyebab kematian utama. 

PJK menyumbang 48% angka kematian dari NCDs (Non Communicable 

Diseases) yang angka kematiannya diperkirakan akan terus meningkat hingga 

tahun 2030 (WHO, 2011). Di Indonesia, kasus PJK semakin sering ditemukan 

karena pesatnya perubahan gaya hidup. Hasil survey yang dilakukan  

Departemen  Kesehatan RI menyatakan menunjukkan tiga dari 1.000 penduduk 

Indonesia menderita PJK.  

 Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah keadaan dimana terdapatnya plak 

yang menyumbat didalam pembuluh darah arteri, PJK tersebut terjadi didasari 

oleh adanya proses aterosklerosis (Gaziano et al, 2010). Aterosklerosis 

pembuluh darah koroner merupakan perubahan dinding arteri yang bersifat 

progresif dan ditandai adanya penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri 

koronaria, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah dan 

disertai dengan terjadinya disfungsi endotel. Bila lumen menyempit maka 

resistensi terhadap aliran darah akan meningkat dan membahayakan aliran darah 

miokardium. Disfungsi endotel merupakan kelainan awal pada patogenesis 

aterosklerosis dan akan terus berlangsung sampai proses lanjut sehingga 

menimbulkan gelaja klinis. Endotel dengan gangguan fungsi akan menyebabkan 

gangguan integritas vaskuler, peningkatan adhesi trombosit dan kontriksi 
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pembuluh darah. Salah satu fungsi sel endotel yang penting adalah mensekresi 

Nitrit Oxide (NO). Tingginya angka penyakit karena aterosklerosis 

membutuhkan pilihan terapi lain yang efektif yang salah satunya adalah 

pemanfaatan obat-obatan herbal (Wijaya , 2011).  

 Perubahan paling awal aterosklerosis adalah penebalan difus tunika intima 

dan tunika media dengan perubahan sepanjang permukaan dinding pembuluh 

darah. Proses aterosklerosis sendiri ditandai dengan peningkatan ketebalan 

intima media (KIM) yang dapat dilihat dan dinilai dengan menggunakan 

pemeriksan utrasonografi. Dengan ultrasonografi B-mode resolusi tinggi dapat 

dievaluasi perubahan morfologi yang terjadi dan dapat KIM yang terjadi pada 

dinding pembuluh darah (Rothwell, 2001). 

 Salah satu tanaman yang banyak ditanam di pekarangan dan dimanfaatkan 

oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai obat,  maupun pemberi 

aroma bumbu dapur adalah daun belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.). Daun 

belimbing wuluh flavonoid yang terkandung lebih besar dibandingkan buah, 

cangkang, akar,maupun batang (De Whaley et al, 2006). Selain itu juga 

mengandung beberapa golongan senyawa oksalat, fenol, tannin, saponin, 

glukosida, peroksida, dan pectin  (Kusumawati,2010). Flavonoid diketahui dapat 

menurukan resiko penyakit jantung. Flavon (Golongan Flavonoid) yang 

terkandung pada daun belimbing wuluh (46,5±0,05b) lebih besar dibandingkan 

buah (202±0,05b) dimana  mempunyai efek antioksidan yang dapat membantu 

perbaikan permeabilitas dari dinding vaskular sehingga mencegah masuknya 

LDL teroksidasi pada sisi dinding vaskular serta mengikat radikal bebas yang 
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menjadi pemicu utama terjadinya disfungsi endotel. Antioksidan yang 

terkandung didalam Flavon dilaporkan memperbaiki bioaktivitas Nitrit Oxide 

(NO) yang di produksi oleh sel endotel. NO ini mempunyai peran penting dalam 

proses aterosklerosis yaitu sebagai vasorelaksasi endotel (Miura et al., 2006).  

 Berdasarkan  penjelasan diatas maka penelitian ini bermaksud mencoba 

menguji ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) terhadap 

perubahan gambaran histopatologi pembuluh darah tikus, sehingga dapat dinilai 

apakah ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) memiliki efek 

pencegahan terhadap terbentuknya aterosklerosis atau tidak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) 

berpengaruh terhadap ketebalan tunika intima sampai tunika media pembuluh 

darah pada tikus model aterosklerosis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) 

terhadap ketebalan tunika intima sampai tunika media pembuluh darah 

pada model tikus aterosklerosis. 
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1. Mengetahui perbedaan ketebalan tunika intima sampai tunika media 

pada aorta tikus model aterosklerosis yang diberi ekstrak daun 

belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.). 

2. Mengetahui dosis paling besar ekstrak daun belimbing wuluh 

(Averrhoa Bilimbi L.) yang memberikan efek pencegahan pada 

ketebalan tunika intima sampai tunika media. 

3. Mengetahui hubungan pemberian ekstrak daun belimbing wuluh 

(Averrhoa Bilimbi L.) dengan perubahan ketebalan tunika intima 

sampai media 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

a. Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak daun belimbing 

wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) terhadap ketebalan tunika intima sampai 

media pembuluh darah sebagai pencegahan anti aterosklerosis. 

b. Menambah wawasan kepada masyarakat khususnya mengenai khasiat 

daun belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) untuk terapi adjuvant 

yang sebagai anti aterosklerosis 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penelitian dasar 

yang dipakai untuk penelitian selanjutnya. 

 


