
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiperkolesterolemia selalu menjadi topik perbincangan hangat 

mengingat jumlah penderitanya semakin tinggi di Indonesia. Hiperkolesterolemia 

adalah suatu kondisi meningkatnya konsentrasi kolesterol dalam darah yang 

melebihi nilai normal (Guyton, 2008). Kebiasaan dan jenis makanan yang 

dikonsumsi sehari-hari berperan penting dalam mempengaruhi kadar kolesterol 

darah. Kadar kolesterol normal pada manusia 120-240 mg/dl dan pada tikus 10-54 

mg/dl.  Kolesterol telah terbukti mengganggu dan mengubah struktur pembuluh 

darah yang mengakibatkan fungsi endotel yang menyebabkan lesi, plak, oklusi 

dan emboli (Stapleton dkk, 2010).  

Menurut WHO (2014) sebanyak 37% angka kematian di Indonesia 

disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Dimana sebanyak 35,9% 

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas memiliki nilai kolesterol total diatas nilai 

normal, yang mencakup kategori Borderline High (200-239 mg/dl) dan High 

(≥240 mg/dl). Prevalensi hiperkolesterolemia tertinggi diperkotaan dibandingkan 

pedesaan, dan pada wanita lebih banyak di banding pria (Departemen Kesehatan 

RI, 2013).  

 Selama ini, pengobatan hiperkolesterolemia dengan menggunakan obat-

obatan sintetik yang berpeluang memiliki efek samping bila dikonsumsi dalam 

jangka panjang. Seiring dengan berkembangnya ilmu di bidang kesehatan, 
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maka pengobatan hiperkolesterolemia dapat dilakukan dengan penggunaan obat 

tradisional. Masyarakat telah lama menggunakan tanaman berkhasiat obat untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat 

berdasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun-temurun telah 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Faezah dkk, 2008). Salah 

satu penggunaan obat tradisional yang digunakan adalah tanaman singkong, yaitu 

seperti pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Alsuhendra (2003) 

yang memanfaatkan klorofil pada daun singkong sebagai obat 

antihiperkolesterolemia. 

Tanaman singkong merupakan tanaman yang tergolong ke dalam famili 

Euphorbiaceae dan umum dijumpai di daerah Asia, termasuk Indonesia 

(Sastroamidjojo, 2001). Pertumbuhan tanaman singkong dalam satu pohon 

terdapat 5-9 helai daun. Daun singkong yang masih muda terletak di pucuk batang 

dan memiliki warna lebih hijau muda, ukuran lebih kecil, lembar daun lebih tipis, 

tangkai kecil dan daun berada pada pucuk, sedangkan daun tua berada di bawah 

pucuk, memiliki warna hijau tua, lembar daun tebal, tangkai lebih besar 

(Rakhmat, 2007). 

Jumlah kadar kandungan senyawa kimia antara daun muda dan daun tua 

tentu akan berbeda. Hal ini di pengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan umur 

pemanenan (Hanuddin dkk, 2012).  Tingkat intensitas cahaya yang kurang atau 

berlebih bisa menghambat pertumbuhan atau mengakibatkan pertumbuhan yang 

kurang baik. Proses metabolisme yang tidak normal dapat mempengaruhi kadar 

senyawa aktif tanaman (Nirwan dkk, 2007). Pemanenan daun muda dan daun tua 
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juga akan memiliki kadar senyawa aktif yang berbeda. Waktu panen sangat erat 

hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang 

akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut 

mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar (Nirwan dkk, 2007). 

Sehingga pengambilan daun tanaman singkong dengan letak tertentu memiliki 

pengaruh berbeda dalam penurunan hiperkolesterolemia. 

Selain letak daun, penentuan konsentrasi juga diperlukan dalam 

penurunan hiperkolesterolemia. Penelitian yang dilakukan Christine (2014) pada 

ekstrak etanol daun jambu biji untuk hiperkolesterolemia dengan konstentrasi 

yaitu 400 mg/BB (0,4 g), 600 mg/BB (0,6 g), 800 mg/BB (0,8 g), konsentrasi 

yang paling efektif untuk menurunkan hiperkolesterolemia yaitu 800 mg/BB (0,8 

g). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cyndi (2016) pada ekstrak 

etanol daun jeruk nipis untuk hiperkolesterolemia dengan konsentrasi 175 mg/BB 

(1,75) g, 350 mg/BB (3,5 g), 700 mg/BB (7 g), konsentrasi yang paling efektif 

untuk menurunkan hiperkolesterolemia yaitu 350 mg/BB (3,5 g). Perbedaan 

konsentrasi dalam menurunkan hiperkolesterolemia kemungkinan disebabkan 

oleh kandungan jenis senyawa aktif dan jumlah yang berbeda pada tanaman (Nur 

dkk, 2016). 

Daun singkong memiliki kandungan senyawa berupa flavonoid, fenolik, 

tanin, saponin, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2 (Faezah dkk, 2013). Menurut 

hasil penelitian sebelumnya daun singkong diketahui mengandung mineral, 

seperti Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, Ca, P, K, S, mengandung protein kasar dan β-karoten 

serta memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid dan fenolik. Senyawa aktif 
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flavonoid dan fenolik dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan 

cara mencegah terjadinya periokdasi lemak dan sebagai antioksidan untuk 

mencegah kerusakan HDL (Wobeto dkk, 2006). 

Flavonoid yang terdapat pada tumbuhan, jika dikonsumsi secara rutin 

mampu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan 

LDL terhadap pengaruh radikal bebas (Engler dkk., 2004). Flavonoid dilaporkan 

dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan dapat melindungi tubuh dari 

beberapa jenis penyakit degeneratif dengan cara mencegah terjadinya proses 

periokdasi lemak. Flavonoid memperlihatkan kemampuan mencegah proses 

oksidasi dari LDL dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat ion 

logam transisi sehingga kadar kolesterol total di dalam darah dapat berkurang 

(Hasbi, 2012).  

Fenolik merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang 

dihasilkan oleh tanaman dan memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai 

antioksidan. Fenolik dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dengan 

mengaktifkan jalur adenosine monophosphate protein kinase (AMPK) yang 

menghambat regulasi enzim HMG-KoA reduktase dalam sintesis kolesterol dan 

menghambat Asetil-KoA Karboksilase (ACC) sehingga menurunkan esterifikasi 

kolesterol pada usus dan hati. Pada saat kolesterol ditranspor dari usus ke hati, 

maka HMG-CoA reduktase yang bertugas mengubah asetil-koA menjadi 

mevalonat dalam sintesis kolesterol akan terhambat sehingga produk sintesis 

kolesterol oleh hati akan berkurang (Yong, 2011). 
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Salah satu upaya yang diperlukan untuk terapi hiperkolesterolemia 

adalah mengurangi kadar kolesterol dalam darah dan peran antioksidan dalam 

menekan terjadinya oksidasi LDL hasil reaksi inflamasi. Kolesterol yang diserap 

melalui usus dibawa ke jaringan ekstra hepatik untuk dihidrolisis yang selanjutnya 

dibawa ke hepar. Sisa LDL dalam darah dibawa menuju hepar untuk disintesa 

menjadi asam empedu (Adam, 2009). Kandungan senyawa aktif flavonoid dapat 

menurunkan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah dengan cara 

meningkatkan sintesa empedu (Price, 2005). Senyawa aktif fenolik berfungsi 

sebagai aktifitas antioksidan yang sebagai inhibitor kompetitif berikatan dengan 

HMG-CoA reduktase yang membuat asam melanovat (senyawa biosintesis 

kolesterol) tidak akan terbentuk sehingga pembentukan kolesterol dalam hati 

menjadi terhambat (Sekhon, 2012).  

Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan kadar kolesterol di dalam 

darah melebihi batas yang diperlukan. Tingginya total kadar kolesterol didalam 

serum darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang berkaitan 

dengan materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada mata pelajaran 

biologi SMP kelas VIII pada KD. 3.7 Menganalisis sistem peredaran darah pada 

manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya 

menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Serta informasi potensi daun singkong 

dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif penggunaan contoh tanaman yang 

berpotensi sebagai pengobatan hiperkolesterolemia. Informasi ini diperlukan 

media yang tepat untuk menambah khasanah pengetahuan namun diharapkan 

informasi dapat dengan mudah tersampaikan kepada seluruh peserta didik. 
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Media pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu media 

pembelajaran dengan penyajian menggunakan komputer. Cara untuk 

menghasilkan atau menyampaikan materi pelajaran dengan sumber-sumber yang 

berbasis micropocessor. Cara penyajian ini dipengaruhi oleh kemampuan yang 

dimiliki oleh media yang dimanfaatkan. Komputer memiliki kemampuan untuk 

menyajikan proses pembelajaran interaktif (Arsyad, 2002). Oleh sebab itu, 

informasi potensi tanaman singkong sebagai obat hiperkolesterolemia dapat 

digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya dalam materi yang 

memberikan contoh upaya penanganan dan pencegahan penyakit tertentu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Adakah perbedaan pengurangan kadar kolesterol total darah tikus putih 

hiperkolesterolemia setelah diberi berbagai konsentrasi ekstrak daun singkong 

(Manihot utilissima Pohl) dalam pakan ? 

2. Adakah perbedaan pengurangan kadar kolesterol total darah tikus putih 

hiperkolesterolemia setelah diberi ekstrak berdasarkan letak daun singkong 

(Manihot utilissima Pohl) dalam pakan ? 

3. Adakah perbedaan pengurangan kadar kolesterol total darah tikus putih 

hiperkolesterolemia setelah diberi berbagai konsentrasi ektrak dan letak daun 

pada ekstrak daun singkong (Manihot utilissima Pohl) dalam pakan ? 

4. Bagaimanakah penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh pemberian ekstrak 

daun singkong (Manihot utilissima Pohl) terhadap penurunan kadar kolesterol 
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total darah tikus putih (Ratus norvegicus) hiperkolesterolemia” dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi ? 

1.3 TujuanPenelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis perbedaan pengurangan kadar kolesterol total darah tikus putih 

hiperkolesterolemia setelah diberi berbagai konsentrasi ekstrak daun singkong 

(Manihot utilissima Pohl) dalam pakan. 

2. Menganalisis perbedaan perbedaan kadar kolesterol total darah tikus putih 

hiperkolesterolemia setelah diberi ekstrak berdasarkan letak daun singkong 

(Manihot utilissima Pohl) dalam pakan. 

3. Menganalisis perbedaan pengurangan kadar kolesterol total darah tikus putih 

hiperkolesterolemia setelah diberi berbagai konsentrasi dan berdasarkan letak 

daun pada ekstrak daun singkong (Manihot utilissima Pohl) dalam pakan. 

4. Mengembangkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh pemberian ekstrak 

daun singkong (Manihot utilissima Pohl) terhadap penurunan kadar kolesterol 

total darah tikus putih (Ratus norvegicus) hiperkolesterolemia” sebagai sumber 

belajar biologi berupa macromedia flash player pada materi sistem peredaran 

darah. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoritik 

a. Mengembangkan keilmuan dalam mata kuliah fitofarmaka, kimia organik dan 

anatomi fisiologi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu biologi 

khususnya dibidang kesehatan tentang pengaruh tanaman singkong untuk 

menurunkan hiperkolesterolemia. 

c. Mengetahui efektifitas perbedaan letak daun pada daun singkong untuk 

menurunkan hiperkolesterolemia sehingga dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai daun singkong yang akan digunakan sebagai pengobatan 

tradisional. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif obat tradisional 

yang dapat menurunkan hiperkolesterolemia dengan menggunakan tanaman  

singkong yang mudah didapat dan aman untuk digunakan. 

b. Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa pada 

materi pembelajaran biologi, yaitu pada Kompetensi Dasar. Menganalisis 

sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem 

peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Tanaman yang digunakan adalah tanaman singkong (Manihot utilissima Pohl) 

pada bagian daun. 

2. Objek penelitian  yang digunakan adalah tikus putih (Ratus norvegicus) yang 

berumur ±2 bulan dengan berat badan ±200 gram. 

3. Bahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan kolesterol adalah pakan 

yang berlemak. 

4. Parameter yang diamati adalah penurunan kadar kolesterol tikus putih (Ratus 

norvegicus) hiperkolesterolemia. 

5. Sumber belajar ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga 

siswa dapat mempelajari dengan mudah. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang 

telah ditentukan (Depkes RI, 2000). 

2. Tanaman singkong (Manihot utilissima Pohl) merupakan tanaman yang 

tergolong ke dalam famili Euphorbiaceae dan umum dijumpai di daerah 

Asia, termasuk Indonesia. Daun singkong telah banyak digunakan masyarakat 

untuk mengobati diare dan sakit kepala (Sastroamidjojo, 2001). 
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3. Kolesterol adalah salah satu lemak tubuh, bisa berada dalam bentuk bebas

maupun  dalam  bentuk  kolesterol  dengan  asam  lemak  atau  ester

kolesterol,  serta merupakan komponen utama selaput sel otak dan saraf

(Murray dkk, 2003).

4. Tikus termasuk hewan pengerat (rodentia) yang cepat berkembangbiak,

mudah dipelihara dalam jumlah yang banyak, variasi genetiknya cukup besar

serta anatomi dan fisiologisnya berkarakterisasi dengan baik (Ngatijan, 2006).

5. Sumber belajar adalah segala sumber informasi baik berupa data, orang, dan

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar

sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu

(Nurul, 2013).


