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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiperkolesterolemia merupakan kondisi dimana kadar kolesterol total 

dalam darah meningkat. Tingginya kadar kolesterol total merupakan salah satu 

faktor risiko terjadinya aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular (Krummel, 

2012). Proses aterosklerosis tersebut disebabkan oleh kenaikan kadar LDL dalam 

darah dan paparan radikal bebas yang dapat mengubah LDL menjadi Ox-LDL 

(Jannah et al, 2013) 

Berdasarkan World Health Organization sebanyak 17,3 juta orang 

meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2008 dan diperkirakan 

meningkat menjadi 23,3 juta tahun 2030. Terjadi kematian dini pada usia kurang 

dari 60 tahun yang disebabkan oleh penyakit jantung berkisar sebesar 4% di 

negara berpenghasilan tinggi dan 42% terjadi di negara berpenghasilan rendah 

(Kemenkes RI, 2014). 

Menurut data dari Center for Disease Control (2013), ada 71 juta orang 

dewasa Amerika (33,5%) memiliki LDL tinggi (kolesterol buruk). Orang dengan 

kolesterol total yang tinggi memiliki sekitar dua kali risiko penyakit jantung 

dibandingkan dengan orang dengan kadar yang optimal.  

Data Nasional menurut RISKESDAS 2013; Pada penduduk Indonesia usia 

>15 tahun didapatkan kolesterol total abnormal 35,9 persen, HDL rendah 22,9 

persen, LDL tidak optimal dengan kategori gabungan near optimal-borderline 

tinggi 60,3 persen dan kategori tinggi-sangat tinggi 15,9 persen, trigliserida 
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abnormal dengan kategori borderline tinggi 13,0 persen dan kategori tinggi-sangat 

tinggi 11,9 persen. 

Hiperkolesterolemia mengindikasikan adanya akumulasi radikal bebas 

dalam tubuh. Peningkatan stress oksidatif pada hiperkolesterolemia memicu 

terjadinya peroksidasi lipid. Salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengetahui adanya peroksidasi lipid dalam tubuh adalah kadar malondialdehyde 

(MDA) plasma (Pontang, et al 2014). 

 Peranan antioksidan tambahan dari luar atau antioksidan eksogen sangat 

penting dalam menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang dapat 

menyebabkan kerusakan sel (Salamah, 2015). 

Turi merah (Sesbania grandiflora (L) Pers) merupakan tanaman yang 

mengandung flavonoid, tanin, dan coumarin (Suresh, 2012).  

Flavonoid adalah antioksidan yang telah dibuktikan dalam mencegah 

kerusakan sel akibat stress oksidatif. Flavonoid dapat mengurangi kepekaan LDL 

terhadap pengaruh radikal bebas dan dapat bersifat hipolipidemik, antiinflamasi 

serta sebagai antioksidan (Sumardika, 2012).  

Pada penelitian (Wagh et al, 2012) Total Phenolic (TP) dan Total 

Flavonoid (TF) yang ditemukan dalam Turi Merah adalah sebanyak 49.1±0.96 

mcg/mg dan 12.86±0.72 mcg/mg, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

ekstrak Bunga Turi (Sesbania grandiflora L) memiliki efek antioksidan yang 

poten. Ekstrak ini secara signifikan menghambat aktivitas radical scavenging 

pada beberapa senyawa yaitu nitrit oksida, superoksida, dan radikal hidroksil. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

 
 

Selain sebagai antioksidan, daun dan bunga dari turi merah terbukti 

memiliki berbagai aktivitas farmakologis sebagai anti kanker, anti mikroba, 

hepatoprotektif, analgesik dan antipiretik (Lakshmi, 2010).  

Dari penelitian Sekhon & Loodu, 2012; peran flavonoid juga terlihat 

berpengaruh dalam pengobatan dislipidemia, yaitu dengan menurunkan sintesis 

kolesterol dengan menghambat 3-hydroxy-3methyl-glutary (HMG)-CoA 

reductase, menghambat sekresi triasilgliserol, dan meningkatkan HDL (Shobirin 

et al, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti pengaruh ekstrak bunga 

turi merah terhadap kadar MDA tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar) dengan hiperkolesterolemia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak bunga turi merah terhadap 

penurunan kadar MDA pada tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar) 

dengan hiperkolesterolemia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

   Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bunga turi merah 

(Sesbania grandiflora (L) Pers) terhadap penurunan kadar MDA 

pada tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar) dengan 

hiperkolesterolemia. 

1.3.2  Tujuan  Khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak Bunga Turi Merah 

(Sesbania grandiflora (L) Pers) dosis 0,882 mg terhadap 
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penurunan kadar MDA pada tikus putih (Rattus norvegicus 

strain wistar) dengan hiperkolesterolemia. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak Bunga Turi Merah 

(Sesbania grandiflora (L) Pers) dosis 1,764 mg terhadap 

penurunan kadar MDA pada tikus putih (Rattus norvegicus 

strain wistar) dengan hiperkolesterolemia. 

c. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak Bunga Turi Merah 

(Sesbania grandiflora (L) Pers) dosis 3,528 mg terhadap 

penurunan kadar MDA pada tikus putih (Rattus norvegicus 

strain wistar) dengan hiperkolesterolemia. 

d. Mengetahui dosis efektif ekstrak Bunga Turi Merah (Sesbania 

grandiflora (L) Pers) yang memberikan pengaruh paling 

signifikan terhadap penurunan kadar MDA pada tikus putih 

(Rattus norvegicus strain wistar) dengan hiperkolesterolemia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Akademis 

Sebagai salah satu sumber informasi mengenai efek ekstrak Bunga 

Turi Merah (Sesbania grandiflora (L) Pers) yang mengandung 

flavonoid dalam menurunkan kadar MDA tikus 

hiperkolesterolemia dan memberi ide kepada akademisi untuk 

melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut.  
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1.4.2 Klinis  

a. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh 

ekstrak Bunga Turi Merah (Sesbania grandiflora (L) Pers) 

terhadap penurunan kadar Malondialdehid (MDA).  

b. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan manfaat antioksidan 

Bunga Turi Merah dalam mencegah timbulnya stress oksidatif 

akibat hiperkolesterolemia. 

1.4.3 Masyarakat 

a. Dapat membudidayakan Bunga Turi Merah (Sesbania 

grandiflora (L) Pers) untuk manfaat kesehatan. 

b. Menambah informasi ilmiah tentang kandungan flavonoid 

dalam Bunga Turi Merah (Sesbania grandiflora (L) Pers) 

sebagai antioksidan alami. 


