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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

      Data World Health Organization (WHO) 2012 menyebutkan bahwa penyakit 

kardiovaskuler adalah penyebab kematian nomor satu secara global, 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 (Zahara, Yerizel dan Syafri, 2013). Pusat data dan 

informasi kementrian kesehatan RI, berdasarkan diagnosis dokter prevalensi 

penyakit jantung koroner di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,5% atau diperkirakan 

sekitar 883.447 orang, sedangkan berdasarkan gejala sebesar 1,5%  atau sekitar 

2.650.340 orang (Riskesdas, 2013). 

      Direktorat Jendral Perlindungan Penyakit dan Penyehat Lingkungan (2009), 

penyakit jantung menempati urutan kedua penyakit dengan Case Fatality Rate 

(CFR) tertinggi yaitu 9,17%, sedangkan pada tahun 2010 stroke dan penyakit 

jantung menempati urutan teratas 8,7%. Salah satu faktor resiko utama penyakit 

jantung adalah kolesterol yang tinggi (Hiperkolesterolemia). Hiperkolesterolemia 

selalu diidentikkan dengan penyakit jantung koroner (SIRS, 2012). 

      Salak merupakan tanaman dari famili palmae dengan buah yang bisa dimakan, 

konsumen umumnya menyukai salak yang daging buahnya tebal, rasanya manis 

dan bijinya kecil (Ariviani dan Parnanto, 2013). Buah salak adalah tanaman asli 

daerah Asia Tenggara yang sangat populer di Indonesia sehingga mudah 

dijumpai, banyak varietas salak yang bisa tumbuh di Indonesia dan merupakan 

varietas unggul yaitu salak Pondoh, Swaru, Nglumut, dan Bali. Penelitian yang 
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dilakukan (Ariviani dan Parnanto, 2013) tentang kapasitas antioksidan buah salak 

(Salacca edulis REINW) kultivar Pondoh, Nglumut, dan Bali serta korelasinya 

dengan kadar fenolik total dan vitamin C didapatkan salak Nglumut memiliki 

komponen bioaktif (vitamin C dan fenolik) lebih tinggi dibandingkan dengan 

salak Bali dan Pondoh. 

      Karateristik simplisia dan ekstrak etanol buah salak menurut hasil fitokimia 

pada sampel daging dan kulit buah salak menunjukkan adanya senyawa flavonoid 

dan tanin lebih dominan daripada senyawa fitokimia lainnya serta mengandung 

senyawa alkaloid. Senyawa flavonoid berperan sebagai melindungi struktur sel 

dan meningkatkan efektivitas vitamin C, senyawa tanin merupakan antioksidan 

kuat, antiperadangan, dan antikanker (Sulaksono, Fitrianingsih, dan Yuniarni, 

2015).  

      Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak buah salak memiliki 

potensi untuk menurunkan kolesterol darah (Putri, Fitriningsih,dan Yuniarni, 

2015) karena kandungan flavonoid yang dimiliki pada buah salak. Kulit buah 

salak juga memiliki potensi sebagai antihiperurisemia pada penelitian yang 

dilakukan (Salsabila, Fitrianingsih, dan Lestari, 2015) dan telah dibuktikan secara 

empiris digunakan sebagai antidiabetes pada penelitian sebelumnya (Aminah, 

2014) bahwa kulit buah salak mempunyai potensi sebagai obat hipoglikemik.  

      Penurunan kadar kolesterol total pada penelitian (Putri, Fitrianingsih, dan 

Yuniarni, 2015) disebabkan metabolit aktif pada buah salak seperti Flavonoid 

yang dapat mengurangi sintesis kolesterol dengan cara menghambat aktivitas 

enzim Acetyl-Coenzyme A acetyltransferase (ACAT) pada sel HepG2 yang 

berperan dalam penurunan esterifikasi kolesterol pada usus dan hati, tanin 
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didalam tubuh akan berikatan dengan protein tubuh dan akan melapisi dinding 

usus menyebabakan penyerapan lemak akan terhambat. Pembentukan kolesterol 

didalam hati dan penyerapan kolesterol di usus terhambat menyebabkan 

penurunan kadar kolesterol total dalam darah.  

      Dosis buah salak yang digunakan pada penelitian (Putri, Fitrianingsih, dan 

Yuniarni, 2015) uji aktivitas antihiperkolesterolemia ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca) pada mencit swiss webster jantan sebesar 2,8 mg/20g BB mencit,  5,6 

mg/20g BB mencit, 11,2 mg/20g BB mencit. Menurut tabel konversi perhitungan 

dosis (Laurence dan Bacharach, 1964) dimana berat mencit 20 gram setara dengan 

200 gram berat badan tikus dengan satuan konversi = 7,0. sehingga ekstrak buah 

salak yang diberikan sebesar 19,6 mg/200 gr BB /hari , 39,2 mg/200 gr BB /hari, 

78,4 mg/200 gr BB /hari.  

      Dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh ekstrak buah 

salak (Salacca zalacca) varietas Nglumut terhadap kolesterol LDL pada tikus 

putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang mengalami 

hiperkolesterolemia.   

1.2 Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh ekstrak buah salak (Salacca zalacca) varietas Nglumut 

terhadap penurunan kadar LDL pada tikus putih (Rattus novergicus strain 

wistar) jantan yang mengalami hiperkolesterolemia 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh ekstrak salak (Salacca zalacca) varietas Nglumut 

terhadap penurunan kadar LDL pada tikus putih (Rattus novergicus strain 

wistar) jantan yang mengalami hiperkolesterolemia. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui pengaruh dosis 19,6 mg ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca) varietas Nglumut terhadap penurunan kadar LDL pada tikus 

putih (Rattus novergicus strain wistar) jantan yang mengalami 

hiperkolesterolemia. 

b. Mengetahui pengaruh dosis 39,2 mg ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca) varietas Nglumut terhadap penurunan kadar LDL pada tikus 

putih (Rattus novergicus strain wistar) jantan yang mengalami 

hiperkolesterolemia. 

c. Mengetahui pengaruh dosis 78,4 mg ekstrak buah salak (Salacca 

zalacca) varietas Nglumut terhadap penurunan kadar LDL pada tikus 

putih (Rattus novergicus strain wistar) jantan yang mengalami 

hiperkolesterolemia. 

1.4 Manfaat Penlelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh  

antioksidan (Flavonoid) yang terkandung didalam ekstrak buah salak 

(Salacca zalacca) varietas Nglumut terhadap penurunan kadar LDL pada 

tikus yang mengalami hiperkolesterolemia. 
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 1.4.2 Manfaat Klinis 

Menunjukkan adanya pengaruh ekstrak buah salak (Salaca zalacca) 

varietas Nglumut terhadap penurunan kadar LDL. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang ekstrak buah salak 

(Salacca zalacca) varietas Nglumut dapat menurunkan kadar LDL dalam 

tubuh.  


