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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Low Density Lipoprotein merupakan lipoprotein yang memiliki 

densitas rendah dan berfungsi untuk mengangkut lemak ke jaringan sebagai 

sumber energi. LDL sangat mudah menempel pada dinding pembuluh darah 

karena kepadatannya yang sangat rendah. Mengonsumsi makanan berlemak 

dalam jumlah banyak dan sering dapat menyebabkan peningkatan kadar LDL 

dalam darah (Hiperlipidemi) dimana adanya peningkatan tersebut akan 

menyebabkan banyak LDL yang menempel pada dinding pembuluh darah. 

Terjadinya penempelan LDL pada dinding endotel pembuluh darah akan 

mendatangkan makrofag untuk memakan LDL teroksidasi. Proses tersebut 

mengakibatkan penumpukan sel busa yang akan menyebabkan tersumbatnya 

dinding pembuluh darah atau aterosklerosis dimana aterosklerosis merupakan 

penyebab utama dan tersering terjadinya penyakit jantung koroner  (PJK)  

(Mayes dan Botham, 2014) 

Prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia tahun 2013 sebesar 

0,5% atau diperkirakan sekitar 883.447 orang, sedangkan berdasarkan 

diagnosis dokter/gejala sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 2.650.340 

orang. Jumlah penderita penyakit jantung koroner terbanyak terdapat di 

Provinsi Jawa Barat sebanyak 160.812 orang (0,5%), sedangkan Provinsi 

Maluku Utara memiliki jumlah penderita paling sedikit, yaitu sebanyak 1.436 

orang (0,2%), Provinsi Jawa Timur sebanyak 375.127 orang (1,3%),  Provinsi 

Papua Barat, yaitu sebanyak 6.690 orang (1,2%) (Kemenkes, 2013). 
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 Tingginya angka penyakit karena aterosklerosis membutuhkan pilihan 

terapi lain selain obat-obatan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan 

tanaman herbal. Salah satu tanaman herbal yang banyak ditanam dipekarangan 

dan sering dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari baik 

sebagai obat, maupun pemberi aroma bumbu dapur adalah tanaman belimbing 

wuluh (Averrhoa Belimbi L.). Tanaman belimbung wuluh merupakan tanaman 

yang bisa tumbuh dimana saja dan dalam berbagai cuaca. Hampir diseluruh 

wilayah Indonesia tanaman ini dapat tumbuh, namun sebagian besar 

masyarakat sering memanfaatkan buah dan bunganya, belum banyak yang 

mengetahui manfaat  lain yang terdapat pada tanaman belimbing wuluh yaitu 

pada daunnya yang beramnfaat sebagai antihiperkolesterolmia, seperti yang 

dijelaskan pada penelitian sebelumnya oleh Rosmalianti (2012) terkait 

Pengaruh Pemberian ekstrak daun belimbing wuluh terhadap Kadar kolesterol 

tikus putih. Pada penelitiannya Rosmalina menjelaskan bahwa daun belimbing 

wuluh mempunyai kandungan kimia seperti golongan senyawa oksalat, fenol, 

tannin, saponin, glukosida, peroksida, flavonoid dan pectin yang memiliki 

manfaat sebagai antihiperkolesterolemia. ( Rosmalianti,2014). 

   Dengan dasar penjelasan diatas maka penelitian ini bermaksud 

mencoba untuk menguji ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa Belimbi L.) 

terhadap kadar kolesterol LDL tikus strain wistar (rattus novergicus) 

aterosklerosis. Sehingga dapat dinilai apakah ekstrak daun belimbing wuluh 

(Averrhoa Belimbi L.) memiliki efek pencegahan terhadap aterosklerosis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa 

Belimbi L.) terhadap kadar low-density lipoprotein (LDL) pada tikus strain 

wistar (rattus novergicus) aterosklerosis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

         1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun belimbing 

wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) terhadap kadar low-density 

lipoprotein (LDL) pada tikus strain wistar (rattus novergicus) 

aterosklerosis. 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kadar LDL model tikus strain wistar (Rattus 

novergicus) aterosklerosis setelah diberi ekstrak daun belimbing 

wuluh (Averrhoa Bilimbi L.). 

2. Mengetahui perbedaan dosis ekstrak daun belimbing wuluh 

(Averrhoa Bilimbi L.) yang berpengaruh terhadap kadar kolesterol 

LDL pada tikus jantan (Rattus novergicus) aterosklerosis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak daun 

belimbing wuluh (Averrhoa Belimbi L.) terhadap kadar kolesterol LDL 

pada tikus strain wistar (Rattus novergicus) aterosklerosis. 
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1.4.2 Manfaat Untuk masyarakat 

Menambah wawasan kepada masyarakat tentang khasiat lain 

pada tanaman belimbing wuluh yaitu daun belimbing wuluh (Averrhoa 

Belimbi L.) sebagai terapi pencegahan aterosklerosis. 

1.4.3 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan penelitian dasar yang 

dipakai untuk penelitian selanjutnya terkait efek samping dari 

pemberian ekstrak, varian dosis yang paling efektif serta pemanfaatan 

ekstrak yang dapat dikonsumsi oleh manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


