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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Aterosklerosis merupakan penyakit inflamasi kronik yang ditandai oleh 

hilangnya elastisitas pembuluh darah dan terbentuknya plak di dinding pembuluh 

darah (Nurtamin, 2014). Salah satu faktor resikonya adalah Dislipidemia, Diabetes 

Melitus, hipertensi dan merokok (American Heart Association, 2013). 

Aterosklerosis merupakan penyebab tersering terjadinya Penyakit Jantung Koroner 

(PJK) dan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia 

(Nurtamin, 2014). 

Global Status Report on noncommunicable diseases 2010 (GSR 2010) data 

World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Penyakit Tidak Menular 

(PTM) adalah penyebab kematian terbesar di seluruh dunia (WHO, 2011) Lebih 

dari 36 juta orang meninggal akibat PTM pada tahun 2008, terutama penyakit 

kardiovaskular (48%), kanker (21%), penyakit pernapasan kronis (12%) dan 

Diabetes Melitus (DM) (3%) (WHO, 2011). Di Indonesia berdasarkan riset 

kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa dari 10 besar 

penyebab kematian tertinggi di Indonesia, 6 diantaranya adalah karena PTM dengan 

persentase Penyakit Jantung Iskemik (5,1%) (Kementrian Kesehatan RI, 2007). 

Dislipidemia dapat menstimulasi peningkatan pembentukan radikal bebas. 

Salah satu jenis radikal bebas yang sangat reaktif dan tidak stabil adalah reactive 

oxygen species (ROS) (Vogiatzi, Tousoulis, dan Stefanadis, 2009). 

Ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan menyebabkan 

terjadinya stres oksidatif (Ayala, 2014). Keadaan stres oksidatif dapat 
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menyebabkan disfungsi endotel dan peroksidasi lipid yang berperan utama pada 

perkembangan awal terjadinya aterosklerosis (Nurtamin, 2014). Peroksidasi lipid 

terjadi ketika senyawa ROS bereaksi dengan senyawa poly unsaturated fatty acid 

(PUFA) dari fosfolipid membran LDL, menjadi senyawa malondialdehid (MDA) 

yang bersifat toksik terhadap sel, sehingga MDA dapat dipakai untuk menentukan 

tingkat stres oksidatif (Ayala, 2014). Kadar MDA dapat diturunkan dengan 

pemberian antioksidan (Nijveldt, Els, dan Danny, 2013). 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, 

dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan 

sel dapat dihambat (Winarsi, 2007). Antioksidan alami banyak ditemukan pada 

tanaman seperti biji-bijian, buah, dan sayur-sayuran (Cahyadi, 2006). Antioksidan 

alami dari sumber buah-buahan di antaranya adalah buah salak (Maulida et al, 

2010) 

Buah salak (Salacca zalacca) merupakan tanaman asli daerah Asia 

Tenggara yang sangat populer di Indonesia (Azmi, 2012). Penelitian sebelumnya 

membuktikan bahwa salak memiliki antioksidan alami berupa Vitamin C dan 

senyawa aktif seperti, fenolik total, flavonoid dan tanin (Aralas, Mohamed, dan 

Bakar 2009). Vitamin C, flavonoid dan tanin memiliki aktivitas antioksidan 

diantaranya, suplemen Vitamin C sebagai antioksidan terbukti dapat menghambat 

peningkatan kadar malondialdehid plasma setelah latihan aerobik tipe high impact 

(Wahyuni, 2008), flavonoid dalam ekstrak etanol biji terong belanda (Solanum 

betaceum, syn) terbukti dapat menghambat reaksi peroksidasi lemak pada plasma 

darah tikus wistar yang diberi aktivitas fisik maksimal (Puspawati, 2014), isolasi 

tanin pada bunga Geranium (Geranium wilfordii) terbukti dapat meningkatkan 
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SOD dan menurunkan MDA pada tikus yang dibuat tumor dan kanker dengan 

induksi S180  (Zhexiong, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka peneliti ingin 

megetahui pengaruh ekstrak buah salak terhadap kadar MDA tikus putih jantan 

(Rattus novergicus strain wistar) yang diberi diet aterosklerosis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh ekstrak buah salak (Salacca zalacca) terhadap kadar 

malondialdehid (MDA) tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) 

diet aterosklerosis ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan adanya pengaruh ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca) terhadap kadar malondialdehid (MDA) tikus putih jantan 

(Rattus novergicus strain wistar) diet aterosklerosis. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara dosis ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca) sebagai antioksidan terhadap kadar malondialdehid (MDA) 

tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) diet 

aterosklerosis. 

2. Mengetahui dosis ekstrak buah salak (Salacca zalacca) yang paling 

optimal berpengaruh terhadap kadar malondialdehid (MDA) tikus 

putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) diet aterosklerosis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

kedokteran. 

2. Sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai 

antioksidan yang terkandung di dalam ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca). 

 1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh ekstrak 

buah salak (Salacca zalacca) terhadap penurunan kadar 

malondialdehid (MDA). 

2. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh 

antioksidan dalam buah salak (Salacca zalacca) dalam mencegah 

faktor resiko terjadinya PJK dan penyakit kardiovaskular yang lain. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh 

pemberian ekstrak buah salak (Salacca zalacca) dalam mencegah 

timbulnya stres oksidatif akibat diet aterosklerosis. 


