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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak terjadi perubahan gaya 

hidup maupun pola makan di masyarakat. Apalagi dengan adanya tuntutan 

pekerjaan, membuat orang kurang dapat meluangkan waktunya untuk berolahraga 

dan kurang memperhatikan pola makan yang sehat. Gaya hidup kurang aktivitas, 

terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol serta kurangnya 

asupan serat dapat memicu penyakit degenaratif. Penyakit degenaratif yang 

menjadi penyebab utama keadaan sakit dan kematian bangsa-bangsa di negara maju 

maupun berkembang yaitu penyakit jantung terutama penyakit jantung koroner 

(Ariantari dkk., 2010).  

Salah satu faktor pencetus terjadinya penyakit jantung koroner adalah 

keadaan hiperkolesterol. Hiperkolesterol merupakan suatu kondisi dimana 

kolesterol dalam darah meningkat melebihi normal (Bhatnager et al., 2008). 

Hiperkolesterol ditandai dengan kadar kolesterol total > 240 mg/dL dan LDL > 60 

mg/dL dengan atau tanpa disertai peningkatan kadar TG dan penurunan HDL 

(Harikumar et al., 2013). Secara normal, kolesterol diproduksi oleh tubuh dalam 

jumlah yang tepat. Tetapi pola makan yang cenderung berupa makanan sumber 

hewani dengan lemak tinggi menyebabkan kolesterol berlebihan dalam darah. 

Kelebihan kolesterol inilah yang memacu terjadinya pembentukan plak dalam arteri 

pembuluh darah jantung yang mengarah pada terjadinya aterosklerosis dan 

selanjutnya berpotensi menimbulkan penyakit jantung koroner (Galton and Krone, 

1991; Katzung, 1989). 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penderita hiperkolesterol 

yang cukup tinggi. Berdasarkan data WHO tahun 2008, sekitar 7,4% dari penduduk 

Indonesia berumur 25 tahun ke atas telah tercatat mempunyai kadar kolesterol di 

atas normal yaitu > 6,2 mmol/L (WHO, 2013). Penurunan kadar LDL dan TG 

merupakan penatalaksanaan utama pada pasien hiperkolesterol. Namun rendahnya 

kadar HDL juga menjadi prediktor dalam penatalaksanaan hiperkolesterol. Kadar 

HDL dikatakan rendah jika kurang dari 40 mg/dL (Dipiro et al., 2008). Kolesterol 
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HDL bertindak seperti vacum cleaner yang menghisap sebanyak mungkin 

kolesterol berlebih. HDL memungut kolesterol ekstra dari sel dan jaringan untuk 

kemudian dibawa ke hati dan menggunakannya untuk membuat cairan empedu atau 

mendaur ulangnya (Mason, 2008). Kadar LDL yang tinggi cenderung disertai kadar 

trigliserida yang tinggi pula, sedangkan apabila kadar HDL tinggi maka kadar 

trigliserida cenderung rendah (Yudhasari, 2008). 

Penatalaksanaan hiperkolesterol dilakukan melalui modifikasi gaya hidup 

yaitu dengan menerapkan pola makan rendah lemak dan melakukan aktivitas fisik 

seperti olahraga yang cukup serta dengan pemberian obat-obat antihiperkolesterol. 

Saat ini terdapat banyak jenis obat untuk hiperkolesterol salah satunya yaitu niasin. 

Niasin bekerja dengan menurunkan sintesis VLDL di hati yang kemudian 

menyebabkan menurunnya sintesis LDL. Niasin juga dapat meningkatkan kadar 

HDL dengan cara menurunkan katabolismenya (Zhang Y et al., 2005; Carlson LA, 

2005). Namun, penggunaan niasin telah banyak dihentikan karena efek sampingnya 

berupa ruam, pruritis, flushing dan gangguan pencernaan (HPS2-THRIVE 

Collaborative Group, 2013). Hasil penelitian tersebut mendorong dilakukannya 

penelitian terhadap alternatif pengobatan yang memiliki efek samping rendah. 

Selain penggunaan obat-obatan sintesis, dalam masyarkat juga 

berkembang penggunaan obat bahan alam dan obat tradisional untuk mengatasi 

hiperkolesterol. Obat alternatif bahan alam dipercaya memiliki efek samping relatif 

rendah dan memiliki lebih dari satu efek farmakologi (Pramono dan Katno, 2002). 

Serai (Cymbopogon nardus) dan alpukat (Persea americana) merupakan dua 

tanaman dari banyak tanaman di Indonesia yang telah terbukti memiliki aktifitas 

sebagai antihiperkoleserol. Penelitian yang dilakukan Agbafor dan Akubugwo 

(2007) memaparkan bahwa ekstrak Cymbopogon nardus dengan dosis 100 

mg/kgBB dan 200 mg/kgBB secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol. 

Namun pada penelitian tersebut tidak dijelaskan seberapa besar penurunan kadar 

kolesterol tersebut dan pengaruhnya terhadap kadar HDL. Sedangkan untuk ekstrak 

metanol daun Persea americana dengan dosis 20 mg/kgBB mampu menurunkan 

kadar TC sebesar 54,2%, LDL 65,6%, TG 46,2% dan meningkatkan kadar HDL 

sebesar 60% (Kolawole et al., 2012).  
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Potensi penurun kadar kolesterol pada kedua tanaman tersebut berasal dari 

kandungan senyawanya yang mempunyai aktivitas antioksidan yaitu terpenoid dan 

flavonoid yang berupa kuersetin, rutin, luteolin, isorhamnetin, kaempferol serta 

apigenin. Senyawa tersebut dapat mencegah proses oksidasi lemak dan minyak 

dengan menangkap radikal bebas yang dihasilkan selama tahap propagasi lemak 

dan mendonorkan radikal hidrogennya sehingga radikal lemak tidak aktif 

melaksanakan tahap propagasi yang akan merusak lemak (Septiana et al., 2002). 

Selain itu, senyawa tersebut dapat mencegah terjadinya pembentukan sel busa dan 

penyempitan lumen arteri koroner yang dapat menimbulkan penyakit jantung 

karena gangguan suplai oksigen di jantung (Khomsan, 2009). Senyawa flavonoid 

sendiri mampu meningkatkan kadar HDL dengan cara meningkatkan produksi Apo 

A1 yang merupakan kofaktor enzim untuk LCAT serta sebagai ligand untuk 

interaksi dengan reseptor lipoprotein dalam jaringan pada HDL (Murray, 2003). 

Selain flavonoid, kedua tanaman tersebut juga memiliki kandungan terpenoid yang 

dapat menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Penghambatan terhadap enzim 

HMG-CoA reduktase menyebabkan penurunan sintesis kolesterol dan 

meningkatkan jumlah reseptor LDL (Murray, 2003 ; Miyazaki, 2003). 

Penggunaan tanaman sebagai alternatif pengobatan dapat digunakan 

dalam bentuk tunggal maupun kombinasi. Penggunaan kombinasi diyakini lebih 

menguntungkan karena penggunaan dua tanaman dapat memberikan efek yang 

sinergis dan efek samping yang ditimbulkan relatif lebih rendah (Pramono dan 

Katno, 2002). Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak 

buah rimpang (Solanum torvum Swartz) dan rimpang temulawak (Curcuma 

xanthorriza Roxb) memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

penggunaan masing-masing ekstrak tunggal (Eka Fitrianda dan Erniwati, 2015).   

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian 

mengenai pengaruh pemberian dosis kombinasi herba Cymbopogon nardus dan 

daun Persea americana terhadap kadar kolesterol HDL secara preklinik 

menggunakan tikus putih jantan (Rattus norvegicus). Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengkaji khasiat hipokolesterol dari kombinasi herba Cymbopogon nardus 

dan daun Persea americana. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian dosis kombinasi herba Cymbopogon 

nardus dan daun Persea americana terhadap kadar kolesterol HDL 

pada Rattus norvegicus strain wistar yang diinduksi dengan pakan 

tinggi kolesterol? 

2. Berapakah dosis optimum dari kombinasi herba Cymbopogon nardus 

dan daun Persea americana terhadap kadar kolesterol HDL pada Rattus 

norvegicus strain wistar yang diinduksi dengan pakan tinggi 

kolesterol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan data aktivitas kombinasi herba Cymbopogon 

nardus dan daun Persea americana terhadap kadar kolesterol HDL 

pada Rattus norvegicus strain wistar yang diinduksi dengan pakan 

tinggi kolesterol. 

2. Untuk memperoleh dosis optimum dari pemberian dosis kombinasi 

herba Cymbopogon nardus dan daun Persea americana terhadap kadar 

kolesterol HDL pada Rattus norvegicus strain wistar yang diinduksi 

dengan pakan tinggi kolesterol. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Kombinasi herba Cymbopogon nardus dan daun Persea americana dapat 

meningkatkan kadar kolesterol HDL pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang diinduksi dengan pakan tinggi kolesterol. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Akademis 

1. Dapat memberikan partisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai 

pilihan pengobatan alternatif serta dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai khasiat dan manfaat kombinasi herba Cymbopogon nardus 
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dan daun Persea americana sebagai antihiperkolesterol yang dapat 

ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih tinggi. 

2. Dapat diketahui manfaat kombinasi herba Cymbopogon nardus dan 

daun Persea americana sebagai pilihan pengobatan alternatif penyakit 

hiperkolesterolemia. 

1.5.2 Manfaat Masyarakat 

1. Dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat mengenai 

pengobatan alternatif dalam menurunkan kadar HDL dalam darah serta 

mengenalkan kepada masyarakat umum terhadap penggunaan obat 

tradisional. 

 


