
 

 

 

 

 

 

 

                                     

   

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hiperkolesterolemia merupakan gangguan metabolisme kolesterol yang 

disebabkan oleh kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal (Mayasari  dan 

Rahayuni, 2014). Ketidaknormalan metabolisme kolesterol tersebut ditandai salah 

satunya dengan peningkatan kolesterol low density lipoprotein atau LDL (Orviyanti, 

2012). 

Bahaya kadar kolesterol berlebih dalam darah salah satunya menyebabkan 

terjadinya perlemakan hati (Fatmawati dkk., 2012). Perlemakan Hati adalah 

spektrum dari penyakit, yakni perlemakan hati non-alkoholik atau perlemakan hati 

alkoholik (Debes, 2015). Identifikasi perlemakan hati dibuktikan dengan imaging 

atau dengan melihat histologi hati (Hubscer, 2006). Pada gambaran histopatologi 

akan terlihat adanya reaksi inflamasi dan akumulasi lemak (Debes, 2015). 

Sebanyak 80% orang dengan obesitas memiliki tingkat lipid tinggi yang memicu 

onset perlemakan hati (Musial et al., 2013). Pada penderita hiperkolesterolemia 

ditemukan 86% mengalami perlemakan hati, 74% mengalami fibrosis, dan 24% 

mengalami steatohepatitis (Marceau et al., 1999; Fatmawati, 2012). Selain itu 

hiperkolesterolemia menyebabkan berbagai penyakit, seperti jantung koroner, 

stroke, diabetes dan impotensi (Jayanti dan Debin, 2011). Terjadinya berbagai 

penyakit akibat hiperkolesterol maka diperlukan cara untuk menurunkan kadar 

kolesterol (Jayanti dan Debin, 2011). 
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Kondisi hiperkolesterolemia dapat dikontrol dengan diet, olahraga, dan obat 

penurun kadar lipid darah (Sibernagl,2012). Obat penurun kadar lipid darah 

antaralain golongan asam fibrat, resin, penghambat HMG CoA reduktase, dan asam 

nikotinat (Dalimartha, 2009). Namun pengobatan hiperkolesterolemia dengan obat 

sintetis kimia dalam jangka panjang menimbulkan efek negatif seperti nyeri sendi dan 

kerusakan hati, untuk itu digunakan alternatif pengobatan melalui pemberian terapi 

herbal (Becker, 2008).   

Bunga turi merah merupakan bunga yang memiliki kandungan antosianin yang 

merupakan kelompok flavonoid (Outtara, 2011). Flavonoid adalah golongan 

senyawa polifenol yang diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas, 

penghambat oksidatif dan bekerja sebagai antiinflamasi (Pourmourad. 2006). 

Penelitian yang dilakukan Mardiharto pada tahun 2012 bahwa senyawa flavonoid 

berkorelasi linear dengan aktivitas antioksidan yang dapat menghambat produksi 

oksidasi lemak. Flavonoid juga mencegah berbagai penyakit dan sebagai antioksidan 

(Zang et al., 2011). 

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh bunga turi merah terhadap gambaran histopatologi pada hati 

tikus yang diinduksi dengan diet tinggi kolesterol. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak bunga turi merah (Sesbania grandiflora L Pers) berpengaruh 

terhadap gambaran histopatologi hati tikus putih jantan (Rattus novergicus strain 

wistar) hiperkolesterolemia. 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

   

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak bunga turi merah (Sesbania grandiflora L Pers) 

terhadap perubahan gambaran histopatologi hati tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) hiperkolesterolemia. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengetahui perubahan pada histopatologi hati tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) hiperkolesterolemia. 

b. Mengetahui dosis optimal ekstrak bunga turi merah (Sesbania grandiflora 

LPers) terhadap gambaran histopatologi hati tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) hiperkolesterolemia. 

c. Mengetahui seberapa besar hubungan antara pemberian ekstrak bunga turi 

merah (Sesbania grandiflora L Pers) dengan jumlah infiltrasi sel radang pada 

gambaran histopatologi tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) 

hiperkolesterolemia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

Digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan efek hepatoprotektif ekstrak bunga turi merah (Sesbania grandiflora L 

Pers). 
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1.4.2 Manfaat klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh ekstrak bunga turi 

merah (Sesbania grandiflora L Pers) terhadap gambaran histopatologi hati tikus 

hiperkolesterolemia. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai wacana baru tentang manfaat ekstrak bunga turi merah (Sesbania 

grandiflora L Pers) sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bunga turi merah 

lebih optimal. 
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