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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perubahan pola hidup masyarakat yang tidak bisa mengatur dan menjaga pola 

makan dengan baik menyebabkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular 

( PKV ) di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Saat ini 

penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian nomor satu di 

Indonesia dan jumlah penderita terus bertambah. WHO memperkirakan PKV akan 

menjadi penyebab utama kasus kematian di seluruh dunia pada tahun 2020. Dalam 

20 tahun saja, insiden penyakit jantung koroner meningkat tiga kali lipat, akibat 

perubahan drastis pada lingkungan dan gaya hidup (WHO, 2011). PKV merupakan 

penyakit pembunuh utama di Indonesia. Dari hasil Survei Kesehatan Rumah 

Tangga Nasional (SKRT) tahun 2007 diketahui bahwa terjadi peningkatan 

prevalensi PKV secara bermakna. Kematian yang disebabkan oleh PKV meningkat 

secara  tajam dari 19,0% pada tahun 1995 menjadi  26,3% pada tahun 2001. PKV 

juga merupakan penyebab kematian pertama penduduk berusia di atas usia 40 

tahun. Pola konsumsi makanan masyarakat saat ini cenderung ke arah tingginya 

asupan lipid dan karbohidrat. Konsumsi lipid dalam jumlah tinggi secara terus 

menerus dapat menyebabkan hiperlipidemia (Matos et al., 2005).  

Hiperkolesterolmia ditandai dengan adanya peningkatan kolesterol total, 

trigliserida (TGA), Low Density Lipoprotein-Cholesterol (LDL-C), serta 

penurunan High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C) (Vafa et al., 2011).  
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Hiperkolesterolemia dapat menyebabkan PKV karena telah terbukti memiliki 

peranan dalam menganggu dan mengubah struktur pembuluh darah sehingga dapat 

mengganggu fungsi endotel dan menyebabkan lesi, plak, oklusi, dan emboli 

(Stapleton et al., 2010). Keadaan hiperkolesterol menyebabkan penumpukan lemak 

berlebih yang akan meningkatkan kadar kolesterol. Lemak dan kolesterol yang 

berlebih, mengakibatkan cylomicron diubah ke dalam bentuk LDL oleh enzim 

lipoproteinlipase.(Diajeng, 2010). Beberapa penelitian menunjukan bahwa hal 

terpenting untuk mengurangi PKV adalah dengan mengurangi prevalensi 

hiperkolesterolemia (Hendrasah, 2014). 

Pengembangan pengobatan alternatif yang lebih murah dan alamiah dapat 

dilakukakan dengan memanfaatkan tumbuhan yang berada disekitar kita. Salah 

satunya bunga turi merah. Dalam lingkungan sekitar kita, bunga turi merah banyak 

diketahui sebagai salah satu bunga yang dapat digunakan untuk lauk pauk saja tanpa 

mengetahui manfaat lainnya, tetapi setelah dilakukan penelitian secara ilmiah 

ternyata bunga turi merah memiliki kandungan senyawa flavonoid yang berada di 

dalam bunganya (Bahera et al, 2012).  

Flavonoid memiliki banyak peranan sebagai antioksidan. Flavonoid 

bertindak sebagai pereduksi LDL di dalam tubuh (Radhika et al., 2011). Flavonoid 

mencegah berbagai penyakit dan sebagai antioksidan (Min Zhang, 2009). 

Flavonoid juga berperan sebagai senyawa yang dapat mereduksi TGA dan 

mengikat HDL. Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh Casaschi et al., 2004 

dan Ogawa et al., 2005 dalam flavonoid bekerja menurunkan kadar kolesterol dari 

dalam darah dengan menghambat kerja enzim 3-hidroksi 3 –metilglutaril koenzim 

A reductase (HMG Co-A reductase) (Sekhon, 2012).  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka usulan proposal penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengaruh ekstrak bunga turi merah terhadap kadar 

LDL.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh penggunaan ekstrak bunga turi merah terhadap perbaikan 

kadar LDL pada tikus putih jantan (Rattus Novergicus Strain Winstar) yang 

hiperkolesteromia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan pengaruh pemberian Ekstrak Bunga Turi Merah 

(Sesbania grandiflora (L) Pers) terhadap gambaran LDL pada tikus putih jantan 

yang hiperkolesterolmia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui dosis pada bunga turi merah (Sesbania grandiflora 

(L)Pers) yang paling efektif dalam terapi penurunan kadar LDL pada tikus jantan 

putih yang hiperkolesterolemia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Institusi 

1. Menambah informasi ilmiah tentang kandungan flavonoid dalam Bunga turi 

merah (Sesbania grandiflora (L)Pers) sebagai anti hiperkolesterolmia dalam ilmu 

kedokteran . 

2. Dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan penelitian lanjutan tentang 

bunga turi merah (Sesbania grandiflora (L)Pers). 

1.4.2 Masyarakat 

 Dengan mengetahui manfaat dari Bunga turi merah (Sesbania grandiflora 

(L)Pers) diharapkan masyarakat sekitar kita terutama masyarakat Indonesia dapat 

memanfaatkan bunga turi merah untuk kesehatan. 

1.4.3 Pengembangan Ilmu 

 Diharapkan ditemukannya kandungan flavonoid pada Bunga turi merah 

(Sesbania grandiflora (L)Pers) dapat digunakan sebagai terapi dan pencegahan 

pada PKV dan hiperkolesterolmia. 




