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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Hipertrigliseridemia adalah peningkatan kadar trigliserida  (TG) 

dalam darah (Lang, 2009). Peningkatan tersebut dapat menyebabkan 

aterosklerosis yang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit 

kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner (PJK) (Hesti, 2014). PJK 

merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang paling umum terjadi 

(43% dari total penyakit kardiovaskuler). Angka kematian akibat PJK di 

dunia sebanyak 7,4 juta dan terus mengalami peningkatan hingga pada 

tahun 2030 (WHO, 2013). Di Indonesia sendiri, kasus PJK pada tahun 2013 

telah mencapai angka kejadian sebesar 0,5% dari jumlah total penduduk 

atau diperkirakan sekitar 883.447 orang, sedangkan berdasarkan diagnosis 

dokter/gejala sebesar 1,5% dari total jumlah penduduk atau diperkirakan 

sekitar 2.650.340 orang. (Kemenkes RI, 2014). 

TG merupakan lemak utama di dalam tubuh, terbentuk di hati dari 

gliserol dan lemak yang berasal dari makanan atau dari kelebihan kalori 

akibat makan berlebihan. Hampir seluruh TG yang bersifat jenuh dapat 

diserap oleh tubuh, sehingga mengkonsumsi makanan yang mengandung 

lemak jenuh tinggi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kadar 

TG dalam darah (Artanti, 2008). 

Hipertrigliseridemia menyebabkan stres oksidatif dalam tubuh 

sehingga terjadi disfungsi endotel yang berperan pada perkembangan awal 

aterosklerosis. Peningkatan stres oksidatif memicu terjadinya peroksidasi 
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lipid yang berefek langsung pada kerusakan membran sel dan mengawali 

berbagai penyakit seperti PJK (Stapleton et al., 2010).  

Peningkatan stres oksidatif dapat diturunkan dengan antioksidan. 

Secara langsung antioksidan dapat menghambat radikal bebas pembentuk 

stres oksidatif. Terkadang kadar radikal bebas yang ada melebihi dari 

antioksidan yang tersedia di dalam tubuh sehingga kemampuan dari 

antioksidan endogen tidak memadai untuk menetralisir radikal bebas. Oleh 

sebab itu diperlukan tambahan antioksidan dari luar. Sumber antioksidan 

yang alami diperoleh dari tumbuhan, salah satunya adalah daun ginseng 

jawa (Lestario, 2009). 

Ginseng Jawa adalah tanaman yang banyak dikonsumsi daunnya 

dalam berbagai olahan di Indonesia. Ginseng jawa dapat menjadi alternatif 

pengobatan penyakit degeneratif seperti aterosklerosis. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kandungan daun ginseng jawa berupa senyawa turunan 

saponin, alkaloid, tanin, flavonoid, dan senyawa-senyawa lain yang secara 

fisiologis dapat melancarkan sirkulasi atau peredaran darah pada tubuh 

(Lestario, 2009). Penelitian Liao (2015) menunjukan aktifitas antioksidan 

yang signifikan dari daun ginseng jawa. Kaempferol yang terkandung dalam 

daun ginseng jawa mengahambat absorbsi trigliserida (TG) di usus, dan 

meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase (LPL) untuk mengurai TG 

menjadi asam lemak bebas yang akan disimpan di jaringan adiposa dan otot, 

serta kilomikron remnan yang akan dimetabolisme di hepar (Afolabi & 

Oloyede, 2014). 


