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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kawista atau Limonia acidissima merupakan tanaman asal Family 

Rutaceae (jeruk-jerukan) dengan genus Feronia. Buah kawista mengandung asam 

buah, vitamin, dan mineral. Daging buah yang kering mengandung 15% asam 

sitrat, kalium, kalsium dan garam besi. Biji dan buah mengandung minyak dan 

protein; minyak terdiri dari palmitat, oleat, linoleat dan asam linolenat selain jejak 

asam palmitoleat dan stearat; β-sitosterol, β-Amirin, lupeol dan stigmasterol dari 

materi unsaponifiable dari minyak biji. Selain itu buah kawista juga mengandung 

flavonoid, glikosida, saponin, tanin, beberapa kumarin, serta derivat tiramin yang 

berfungsi sebagai antioksidan (Thakur et al.2010). 

Pola makan penduduk dunia secara global telah berubah seiring dengan 

perkembangan zaman. Hal ini di sebabkan oleh majunya teknologi pengelolaan 

makanan dan meningkatnya taraf kesejahteraan hidup. Perubahan ini kadang 

membawa dampak buruk yaitu meningkatnya kecenderungan untuk 

mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Pola makanan di masyarakat dan 

kuantitas makanan siap saji yang mengandung lemak tinggi, disertai frekuensi 

makan yang tinggi membuat kadar kolesterol total darah sangat sulit dikendalikan. 

Hal itulah yang menyebabkan semakin meningkatnya angka penderita 

hiperkolesterolemia yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner (Wilborn 

et al., 2005). 
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Hiperkolesterolemia merupakan salah satu gangguan kadar lemak dalam 

darah (dislipidemia) ditandai dengan kadar kolesterol total dalam darah lebih dari 

240 mg/dl. Hiperkolesterolemia berhubungan erat dengan peningkatan kolesterol 

total, peningkatan kolesterol LDL, peningkatan kadar trigliserida serta penurunan 

kolesterol HDL. Faktor yang menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia antara 

lain faktor genetik, usia, jenis kelamin dan pola konsumsi makanan. 

Secara umum penggunaan obat anti hiperkolesterolemia berhasil 

mengendalikan dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Namun 

penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan beberapa efek samping. 

Karena itu salah satu alternative yang dapat digunakan dalam jangka panjang 

adalah penggunaan bahan-bahan alami. Obat tradisional tetap aman digunakan 

dalam jangka panjang atau sangat minim menimbulkan efek samping bagi 

kesehatan menjadi pilihan yang tepat. Penggunaan obat tradisional lebih ekonomis 

dibandingkan dengan obat-obatan modern. Bahkan, saat ini ilmu Farmakologi 

sudah mempelajari manfaat obat tradisional dan menggunakannya sebagai 

tanaman obat herbal. 

Penurunan kadar kolesterol dipengaruhi oleh cara kerja pektin, vitamin C, 

saponin, polifenol dan serat pada  kandungan buah kawista tersebut. Pektin dapat 

mempengaruhi penyerapan di usus dengan mengikat asam empedu sehingga dapat 

menurunkan penyerapan lemak yang akan dikeluarkan bersama feses. Vitamin C 

berfungsi sebagai antioksidan dan dapat meningkatkan kadar HDL dan 

mengurangi LDL serta meningkatkan laju kolesterol yang dibuang bersama asam 

empedu mengurangi pembentukan lipoprotein pembawa kolesterol VLDL. 
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Informasi potensi kawista ini dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif 

penggunaan contoh tanaman yang berpotensi hiperkolesterolemia pada mata 

pelajaran biologi SMP kelas VIII. Informasi ini diharapkan siswa lebih 

memahami materi pelajaran, karena spesies tanaman yang diambil merupakan 

spesies tanaman yang sudah lama dikenal dan banyak terdapat di daerah Bima 

Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, informasi potensi kawista sebagai 

hiperkolesterolemia ini  akan disumbangkan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar khususnya dalam pemberian materi yang memerlukan contoh upaya 

penanganan dan pencegahan penyakit tertentu, misalnya pada sistem peredaran 

darah pada Kompetensi Dasar Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, 

dan proses serta kelainan/ penyakit yang  dapat terjadi pada sistem peredaran 

darah.  

Hasil penelitian dijadikan bahan ajar biologi berupa modul. Modul 

merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah di pahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, 

agar mereka dapat belajar mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal 

dari pendidik (Prastowo, 2013). Dosis yang di gunakan pada penelitian ini adalah  

2 gr/BB, 4 gr/BB, 6 gr/BB. Sejauh ini peneliti tidak menemukan penelitian 

terdahulu tentang buah kawista untuk menurunkan kolesterol darah pada tikus 

putih. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu studi kasus untuk 

membuktikan efek buah kawista terhadap penurunan kolesterol. Maka penelitian 

ini berjudul “Pengaruh Pemberian Jus Buah Kawista (Limonia acidissima L.) 
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Untuk Penurunan Kadar Kolesterol Pada Tikus Putih Hiperkolesterolemia (Rattus 

novergicus) Sebagai Bahan Ajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh pemberian jus kawista dalam menurunkan kadar 

kolesterol pada tikus putih hiperkolesterolemia ? 

2. Pada dosis berapakah jus kawista yang dapat menurunkan kadar kolesterol 

terbesar pada tikus putih hiperkolesterolemia ? 

3. Bagaimanakah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar 

biologi di SMP pada materi pokok sistem peredaran darah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian jus kawista dalam menurunkan 

kadar kolesterol tikus putih hiperkolesterolemia. 

2. Untuk mengetahui pada dosis berapakah yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol terbesar pada tikus putih hiperkolesterolemia. 

3. Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar biologi di 

SMP pada materi pokok sistem peredaran darah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritik  

a. Untuk mengembangkan keilmuan dalam mata kuliah fitofarmaka. 
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b. Penelitian ini daharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu 

biologi khususnya bidang kesehatan tentang pengaruh berbagai tanaman 

obat untuk menurunkan kolesterol dalam darah. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif tanaman 

obat yang dapat menurunkan kolesterol. 

b. Sebagai seorang guru, memberikan wawasan kepada peserta didik 

tentang penerapan ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada 

bidang kesehatan yaitu pemanfaatan kawista guna menurunkan 

kolesterol. 

Manfaat khusus dalam bidang pendidikan 

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMP 

kelas VIII pada Materi Pembelajaran Biologi Standar Kompetensi 3. 

Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, 

kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada 

salingtemas, Kompetensi Dasar 3.3 Menjelaskan keterkaitan antara 

struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/ penyakit yang  dapat terjadi 

pada sistem peredaran darah. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media sosialisasi 

kepada masyarakat tentang bagaimana cara menurunkan kadar 

kolesterol dengan menggunakan tanaman obat keluarga yang mudah 

didapat dan aman untuk digunakan. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah, maka penelitian ini perlu 

dibatasi sebagai berikut : 

1. Organ tanaman kawista yang digunakan adalah buahnya 

2. Buah yang diberikan pada tikus percobaan dalam bentuk jus. 

3. Peneliti hanya meneliti pengaruh pemberian jus kawista terhadap kadar 

kolesterol pada tikus putih. 

4. Objek penelitian yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan  yang berumur ±2bulan, dan berat ±200gram. 

5. Bahan yang digunakan untuk meningkatkan kolesterol adalah Pakan 

hiperkolesterolemia. 

6. Parameter yang diamati adalah penurunan kadar kolesterol tikus putih 

(Rattus norvegicus). 

7. Bahan ajar ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

sehingga dapat diterima dengan mudah oleh siswa dalam mempelajarinya. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau oranng dan 

juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa 

yang ada di sekelilingnya. 

2. Dosis adalah takaran obat yang diberikan kepada pasien yang dapat 

memberikan efek farmakologis (khasiat) yang diinginkan (Fauzi, 2012).  
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3. Kolesterol adalah senyawa yang memiliki inti empat cincin siklopentano-

fenantren. Termasuk lemak, dengan daya larut yang sangat kecil dalam air. 

Dan disebabkan juga oleh makanan yang berlemak sehingga kadar 

kolesterol  darah meningkat (Kamus saku biologi). 

4. Hiperkolesterolemia adalah salah satu gangguan kadar lemak dalam darah 

(dislipidemia) yang mana kadar kolesterol dalam darah lebih dari 240 

mg/dl (perkeni, 2004). 

5. Batasan waktu yang dilakukan dalam penelitian adalah: selama 14 hari 

pemberian pakan hiperkolesterolemia, 35 hari perlakuan dengan 

pemberian jus kawista. 

6. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini 

menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan 

kaidah intruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan 

menunjang proses pembelajaran (M. Djauhar Siddiq, dkk. 2008). 

7. Modul merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah di pahami oleh peserta didik sesuai tingkat 

pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar mandiri dengan 

bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik (Prastowo, 2013) 

 


