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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia 

maupun di Indonesia. Data World Health Organization (WHO) menyebut bahwa 

tercatat 16.7  juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler atau sama 

dengan 30% dari total kematian di seluruh dunia. Sebanyak 80%  terjadi di negara 

dengan penghasilan rendah-menengah. Dan diperkirakan 23.6 juta penduduk 

dunia akan meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2030 (WHO, 

2012). Berdasarkan data SKRT 2005, kematian akibat penyakit ini tidak hanya 

terjadi pada orang dewasa, akan tetapi juga pada usia kurang dari 20 tahun. Hal itu 

disebabkan kolesterol berlebih pada tubuh (Davey, 2006). WHO memperkirakan 

hiperkolesterolemia yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler 

menyebabkan 4 juta kematian per tahun dan penderita mengalami peningkatan 

dari 13.5% menjadi 16.4%. Hiperkolesterolemia sebagian besar (80%) disebabkan 

gaya hidup, sedangkan 20% disebabkan oleh factor genetic (LIPI, 2012) 

Hiperkolesterolemia adalah perubahan profil lipid yang berhubungan 

dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler. Hiperkolesterolemia ditandai 

dengan peningkatan kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL) dan atau 

penurunan kolesterol High Density Lipoprotein (HDL). Kadar kolesterol LDL 

yang meningkat dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau 

aterosklerosis. Kondisi ini merupakan cikal bakal terjadinya penyakit 

kardiovaskuler (Davey, 2006).  
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Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk pengobatan dan pencegahan 

hiperkolesterolemia, diantaranya adalah perbaikan pola makan, gaya hidup serta 

terapi obat.  Modifikasi diet adalah salah satu alternatif cara yang aman untuk 

menurunkan kadar kolesterol darah. Secara umum diet yang dianjurkan adalah 

dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan lemak 

terutama lemak jenuh yang tinggi. Diet ini memberikan efek yang lebih aman, 

sehingga sangat dianjurkan sebelum memutuskan terapi dengan menggunakan 

obat-obatan yang biasanya memiliki efek samping (David & John Bradley, 2007). 

Salah satu bahan pangan yang telah diteliti dapat menurunkan kadar kolesterol 

adalah kedelai hitam (Aryuni, 2009). 

Kedelai hitam dikenal oleh masyarakat sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan kecap. Dalam proses pengolahannya akan dihasilkan ampas kecap 

kedelai hitam.  Selain sumber gizi, ampas kecap kedelai hitam juga merupakan 

sumber isoflavon yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol LDL 

(Muchtadi, 2010). Ampas kecap kedelai hitam memiliki kandungan isoflavon dan 

serat kasar lebih tinggi dibandingkan ampas kecap kedelai kuning. Serat kasar dan 

isoflavon berperan dalam penurunan kadar LDL (Laboratorium Kimia dan 

Peternakan UMM, 2014). Produk olahan kedelai hitam baik yang diolah secara 

fermentasi ataupun non-fermentasi akan memiliki aktivitas zat bioaktif yang lebih 

tinggi untuk menurunkan kolesterol daripada kedelai hitam tanpa pengolahan 

(Hamdan, 2011).  

Penelitian sebelumnya oleh  Haviani Rizka Nurcahyaningtyas tahun 2012 

didapatkan  bahwa susu kacang kedelai dapat menurunkan kadar LDL tikus diet 

tinggi kolesterol. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian 
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baru mengenai pengaruh pemberian susu ampas kecap kedelai hitam terhadap 

penurunan kadar kolesterol Low-Density Lipoprotein (LDL) pada tikus (Rattus 

Novergicus) diet tinggi kolesterol. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian pemberian susu ampas kecap kedelai hitam 

dalam mencegah peningkatan kadar kolesterol LDL pada tikus (Rattus 

novergicus) diet tinggi kolesterol? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 1.3.1   Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian  susu ampas kecap kedelai hitam 

terhadap kadar kolesterol LDL pada tikus (Rattus novergicus) diet 

tinggi kolesterol. 

1.3.2  Tujuan khusus 

1.Menghitung kadar LDL tikus (Rattus novergicus) diet tinggi 

kolesterol yang telah diberikan susu ampas kecap kedelai hitam. 

2.Mengetahui dosis optimum susu ampas kecap kedelai hitam yang 

berpengaruh terhadap kadar kolesterol LDL pada tikus (Rattus 

novergicus) diet tinggi kolesterol. 

3.Mengetahui hubungan antara susu ampas kecap kedelai hitam 

dengan kadar kolesterol LDL pada tikus (Rattus novergicus) diet 

tinggi kolesterol. 

4.Mengetahui hubungan antara peningkatan dosis susu ampas kecap 

kedelai hitam dengan kadar kolesterol LDL pada tikus (Rattus 

novergicus) diet tinggi kolesterol. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Akademik 

1.Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang 

menjelaskan tentang pengaruh pemberian susu ampas kecap kedelai 

hitam terhadap penurunan kadar kolesterol LDL pada tikus (Rattus 

novergicus) diet tinggi kolesterol. 

2.Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

oleh akademisi lainnya. 

1.4.2   Manfaat Klinis 

1.Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang 

menjelaskan tentang pengaruh pemberian susu ampas kecap kedelai 

hitam terhadap penurunan kadar kolesterol LDL. 

2.Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan. 

1.4.3   Manfaat untuk masyarakat 

1.Penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui lebih 

jauh tentang manfaat susu ampas kecap kedelai hitam terhadap 

penurunan kadar LDL. 


