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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini Indonesia mengalami transisi epidemiologi penyakit dan 

kematian yang disebabkan oleh salah satunya pola gaya hidup. Pada awalnya, 

penyakit didominasi oleh penyakit menular, namun saat ini penyakit tidak menular 

(PTM) terus mengalami peningkatan dan melebihi penyakit menular. Penyakit 

tidak menular (PTM) merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah 

kesehatan di berbagai dunia dan Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi 

perhatian dalam dunia kesehatan karena salah satu penyebab kematian. Terdapat 

beberapa jenis penyakit tidak menular diantaranya penyakit kardiovaskular, kanker, 

diabetes mellitus dan paru obstruktif kronik, serta penyakit kronik lainnya (PDDI 

Kemenkes RI, 2012). 

Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan 

gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner. 

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyakit jantung yang terutama 

disebabkan karena penyempitan arteri koronaria akibat proses atherosklerosis atau 

spasme atau kombinasi keduanya. Atherosklerosis merupakan mekanisme pertama 

dimana berbagai manifestasi PJK seperti ischemic heart disease terjadi (Robert, 

2013). PJK merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di negara 

maju dan di negara berkembang. Menurut statistik dunia, ada 9.4 juta kematian 

setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan 45% kematian 

tersebut disebabkan oleh penyakit jantung koroner (WHO, 2013). 

Menurut data dari American Association of Clinical Endocrinologists 

(AACE) menyatakan bahwa kadar kolesterol yang tinggi merupakan faktor yang 

berkontribusi besar dalam penyebab penyakit jantung koroner (PJK). 

Hiperkolesterolemia merupakan kondisi akibat gangguan metabolisme lemak yang 

ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol total > 240 mg/dl dan LDL >160 

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

(Harikumar et al, 2014). Peningkatan kadar kolesterol di dalam darah diakibatkan 
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oleh beberapa faktor terutama yaitu pola hidup tidak sehat. Sehingga, perlu 

dilakukan penanganan untuk mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah 

dengan upaya Therapeutic Lifestyle Changes (TLC) yang mencakup 

mengendalikan diet makanan berkolesterol tinggi yang ditujukan untuk mengurangi 

kadar kolesterol plasma (Davidson, 2012). 

Terapi farmakologi yang biasa digunakan untuk hiperkolesterol diantaranya  

golongan statin, fibrat, bile acid sequestrant, dan niacin (Paul et al, 2012). Dalam 

10 tahun terakhir ini diseluruh dunia, inhibitor 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim 

A reduktase atau golongan statin menjadi obat yang paling banyak digunakan 

sebagai obat penurun kadar lipid (Dipiro, 2008). Popularitas statin dipengaruhi oleh 

banyaknya data uji klinik yang mengkonfirmasi bahwa penurunan kadar lipid pada 

pasien yang diterapi akan berakibat juga pada turunnya resiko penyakit 

kardivaskular. Namun, golongan statin ini memiliki efek samping diantaranya 

miopati, gangguan pencernaan, mual, muntah, dan sakit kepala (Rohilla, 2012).  

Oleh karena itu, diperlukan pengobatan alternatif yang memiliki efek 

samping yang lebih rendah, salah satunya dengan menggunakan obat herbal yang 

berasal dari bahan alam yang dapat meminimalisir efek samping tanpa 

mengesampingkan tujuan terapi. Indonesia merupakan Negara yang memiliki 

potensi besar dalam pengembangan obat herbal, karena kaya akan sumber daya 

alam. Salah satunya adalah pemanfaatan serai (Cymbopogon nardus L.) dan daun 

alpukat (Persea americana M.) memiliki aktifitas sebagai penurun kolesterol 

(Gitawati  et al, 2015).  

Penelitian yang dilakukan Agbafor et al (2007), bahwa Cymbopogon nardus 

L. dapat menurunkan kadar kolesterol dengan dosis 100 mg/kgBB dan 200 

mg/kgBB selama 7 hari pada tikus wistar.  Sedangkan untuk aktifitas Persea 

americana M. yang dipaparkan oleh Kolawole et al (2012), ekstrak daun Persea 

americana M. dengan dosis 20 mg/kgBB dan 40 mg/kgBB dapat menurunan profil 

lipid kolesterol total, trigliserida dan LDL serta menaikkan HDL secara signifikan 

pada kedua dosis tersebut. Cymbopogon nardus L. dan daun Persea americana M. 

diketahui mengandung senyawa golongan terpenoid dan flavonoid yang cukup 

tinggi (Agbafor et al, 2007 ; Arukwe et al, 2012). 
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Penggunaan berbagai jenis tanaman sebagai alternatif pengobatan dapat 

digunakan dalam bentuk tanaman tunggal maupun kombinasi. Penggunaan 

tanaman dalam bentuk kombinasi lebih menguntungkan karena terdapat dua 

tanaman atau lebih yang menghasilkan efek sinergis yang saling melengkapi. Selain 

itu, tujuan dilakukannya kombinasi salah satunya diharapakan mempunyai aktifitas 

yang tinggi dengan dosis yang rendah. Sebagai contoh kombinasi daun Persea 

americana M. dan Annona squamosa dapat digunakan sebagai terapi alternatif 

antikolesterol karena mempunyai kandungan senyawa metabolit yang serupa 

diantaranya flavonoid, glikosida saponin, triterpenoid/steroid, antrakuinon dan 

alkaloid (Ratna, 2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan dikombinasikan 

ekstrak Cymbopogon nardus L. dan daun Persea americana M. dengan 

memodifikasi berbagi dosis untuk menurunkan kadar kolesterol, terhadap 

kelompok perlakuan hewan coba Rattus norvegicus hiperkolestrol. Keadaan 

hiperkolesterol dibuat dengan cara pemberian pakan tinggi kolesterol dan 

propiltiourasil (PTU) selama 18 hari dan diberikan perlakuan selama 14 hari. 

Metode yang digunakan post test only control group design, dimana kadar 

kolesterol total dari kelompok uji dan kelompok kontrol di ukur lalu dibandingkan 

penurunan kolesterol total antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 

menggunakan analisis statistik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh perumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana  pengaruh dosis kombinasi dan dosis 

optimum ekstrak  etanol herba Cymbopogon nardus L. dan daun  Persea americana 

M. terhadap kadar kolesterol total pada Rattus norvegicus hiperkolesterol ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh data pengaruh dosis kombinasi ekstrak etanol herba 

Cymbopogon nardus L. dan daun  Persea americana M. terhadap kadar 

kolesterol total pada Rattus norvegicus hiperkolesterol ? 
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2. Memperoleh data dosis optimum kombinasi ekstrak etanol herba 

Cymbopogon nardus L. dan daun Persea americana M. terhadap kadar 

kolesterol total pada Rattus norvegicus hiperkolesterol ? 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Memberikan pengetahuan mengenai efek terapi kombinasi ekstrak etanol 

herba Cymbopogon nardus L. dan daun  Persea americana M. pada dosis tertentu 

dapat menurunkan kadar kolesterol total dan dapat dijadikan sebagai dasar 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

yang menderita hiperkolesterol bahwa pemberian kombinasi ekstrak etanol herba  

Cymbopogon nardus L. dan daun  Persea americana M. pada dosis tertentu dapat 

menurunkan kadar kolesterol total. 

 


