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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Hiperkolesterolemia adalah kondisi dimana terdapat peningkatan 

konsentrasi kolesterol dalam darah yang menyebabkan timbulnya 

arterosklerosis dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular 

(Harrison, 2008). Peningkatan kadar kolesterol dalam darah juga dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satunya faktor diet (Khumar et al, 2013) 

   American Heart Association memperkirakan lebih dari 100 juta 

penduduk Amerika memiliki kadar kolesterol total >200 mg/dl dan lebih dari 

34 juta penduduk dewasa Amerika memiliki kadar kolesterol >240 mg/dl. Di 

Indonesia prevalensi hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25 - 34 tahun 

adalah 9,3 % dan meningkat sesuai dengan pertambahan usia hingga 15,5 % 

pada kelompok usia 55 – 64 tahun ( Ruth et al, 2012). 

   Hiperkolesterolemia merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner, 

dan penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian terbanyak di 

dunia saat ini. Setiap tahun diperkirakan sekitar 17,3 juta kematian 

disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan sekitar lebih dari tiga juta 

penderita meninggal sebelum usia  60 tahun disebabkan oleh penyakit jantung 

koroner. Angka kematian dini akibat penyakit tersebut  untuk negara maju 

dan berpenghasilan tinggi sekitar empat persen sedangkan negara 

berkembang dan berpenghasilan rendah sekitar 42 % (WHO, 2013).  

Di Indonesia penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian 

terbesar peringkat ke sembilan. Prevalensi kejadian penyakit jantung koroner 
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yang telah terdiagnosis oleh dokter di Indonesia sebesar 7,2% sedangkan 

angka kematian yang tercatat akibat penyakit jantung koroner adalah sebesar 

5,1 % (Riskesdas, 2013). 

   Penurunan kadar kolesterol dapat dilakukan dengan pemberian terapi 

farmakologis. Statin merupakan obat penurun kolesterol paling efektif dan 

banyak diresepkan oleh para dokter, namun seiring dengan berkembangnya 

penelitian, pada tahun 2011 FDA (Food and Drug Administration) 

mengeluarkan rekomendasi bahwa penggunaan simvastatin dosis tinggi (> 80 

mg) meningkatkan resiko miopati. Selain itu pengobatan statin juga 

meningkatkan insiden DM (Diabetes Melitus) sebesar 9% serta meningkatkan 

resiko gangguan atau hilangnya memori pada pasien dengan usia diatas 50 

tahun. Berdasarkan uraian tersebut, maka tanaman herbal dapat digunakan 

sebagai pengobatan alternatif hiperkolesterolemia ( PERKI, 2013). 

   Sejak sepuluh tahun terakhir, tanaman kelor banyak dikenal dunia 

karena khasiatnya. Tanaman kelor telah berhasil memerangi penyakit akibat 

kurang gizi di negara berkembang. Di dunia pengobatan tradisional tanaman 

kelor juga dimanfaatkan untuk proses pemulihan penyakit hati (K, Dudi, 

2015) . Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thalyta et al 

tahun 2015, kandungan antioksidan pada ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera lam.) mampu menurunkan kadar gula darah pada tikus. Penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2015 juga membuktikan bahwa 

seduhan daun kelor (Moringa oleifera lam.) dapat menurunkan kadar asam 

urat tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar). 
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   Kandungan  antioksidan  pada daun kelor (Moringa  oleifera lam.)  

antara  lain  alkaloids, saponins,  fitosterols,  tannins,  fenolik  dan flavonoid. 

Daun  kelor  juga mempunyai kandungan vitamin C pada bagian daunnya. 

Bahan-bahan  yang  terkandung  tersebut mempunyai  aktivitas  antioksidan  

yang sangat  kuat (Rajanandh et al, 2012).  

   Flavonoid merupakan antioksidan yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah. Penelitian pada hewan menggambarkan bahwa 

flavonoid dapat menurunkan peroksidase lipid pada tikus. Menurut penelitian 

sebelumnya flavonoid bekerja sebagai inhibitor enzim pembentukan 

kolesterol ( GJ, Pankaj et al, 2010). 

Vitamin C mempunyai efek mampu menghambat absorbsi kolesterol 

dan asam empedu pada usus halus, dengan dihambatnya absorbsi kolesterol 

pada saluran pencernaan, maka jumlah kolesterol yang masuk ke pembuluh 

darah jadi berkurang dan akan dikeluarkan bersama feses. (Harjana, 2015). 

   Berdasarkan uraian tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh pemberian ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera lam.) terhadap kadar kolesterol total pada tikus putih jantan (rattus 

norvegicus strain wistar) model hiperkolesterol. 

1.2. Rumusan Masalah 

    Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun kelor (Moringa oleifera 

lam.) terhadap kadar kolesterol total pada tikus putih jantan (rattus norvegicus 

strain wistar) model  hiperkolesterol? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum : 

   Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera lam.) terhadap kadar kolesterol total tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) model hiperkolesterol 

1.3.2 Tujuan khusus : 

1. Mengetahui hubungan pemberian ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera lam) terhadap kadar kolesterol total tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar) model hiperkolesterol  

2. Mengetahui dosis optimal ekstrak daun kelor (Moringa oleifera lam.) 

pada seluruh perlakuan untuk menurunkan kadar kolesterol total tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan tentang manfaat ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera lam.) terhadap penurunan kadar kolesterol total dan 

dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2. Manfaat Klinis 

Membuktikan secara empiris pengaruh pemberian ekstrak daun 

kelor (Moringa oleifera lam.) terhadap penurunan kadar kolesterol total 

pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) model 

hiperkolesterolemia. 
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1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai sarana pengobatan alternatif dan sumber 

informasi bagi masyarakat. 


