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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kolesterol berasal dari bahasa Yunani, chole yang berarti empedu, dan stereo 

yang berarti padat. Kolesterol total menunjukan jumlah antara HDL (Hight 

Density Lipoprotein) kolesterol, LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterol, dan 

trigliserida.  Dimana kadar kolsterol total yang paling baik yaitu kurang dari 200 

mg/dl jika melebihi angka tersebut maka resiko untuk terjadinya penyakit 

jantung coroner (PJK) meningkat (Graha, 2010. 5). Menurut Anies, (2015. 18) 

kolesterol merupakan salah satu komponen lemak atau lipid yang merupakan 

salah satu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Kolesterol secara terus-

menerus disintesis dan dibentuk didalam hati (liver). Sekitar 70% kolesterol 

dalam darah merupakan hasil sintesis di dalam hati, sedangkan sisanya berasal 

dari asupan makanan. 

Kolesterol sangat erat kaitannya dengan kesehatan jantung dan pembuluh 

darah. Akibat pola makan dan pola hidup yang salah, banyak orang mengalami 

masalah kesehatan karena tingginya kadar kolesterol dalam darah 

(hiperkolesterolemia). Kadar kolestrol darah yang tinggi (hiperkolesterolemia) 

merupakan problem yang serius yang menyebabkan sebagian besar kasus 

penyakit jantung (PJK) atau coronary heart disease (CHD) dan stroke yang 

diawali dengan pembentukan endapan yang dikenal dengan istilah 

aterosklerosis (Anies, 2015. 35-55). Berdasarkan penelitian oleh (Kumar, et al. 

2012), kadar kolesterol yang tinggi dalam darah merupakan faktor resiko utama 
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penyakit jantung koronrer. Resiko serangan jantung tiga kali lebih tinggi pada 

mereka dengan hiperkolesterolemia, dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki profil lipid darah normal.  

Telah dilaporkan bahwa hiperkolestrerolemia berkontribusi sebanyak 45% 

dari serangan jantung di Eropa Barat dan sebanyak 35% dari serangan jantung 

di Eropa Tengah dan Timur. World Health Organization (WHO) telah 

meramalkan bahwa, pada tahun 2030,  sebanyak 23.600.000 orang diseluruh 

dunia mengalami kematian yang disebabkan oleh penyait kardiovaskuler. WHO 

menyebutkan, 20% penderita stoke disebabkan oleh kelebihan kolesterol, dan 

50% kasus jantung coroner dikarenakan kolesterol tinggi. Sedangkan di 

Indonesia sendiri pada tahun 2013, penduduk dengan kadar HDL (Hight 

Density Lipoprotein) dibawan nilai normal secara keseluruhan didapatkan 

22,9% penduduk Indonesia memiliki kadar HDL dibawah nilai normal. 

Diamana pada laki-laki dua kali lipat lebih tinggi (34,8%) dibandingkan dengan 

perempuan (15,3%). (Kumar, et al. 2012). 

Secara keseluruhan didapatkan sebagian besar penduduk Indonesia masuk 

dalam kategori near optimal dan borderline (60,3%), dan lebih dari 15,9 persen 

penduduk dengan kadar LDL tinggi dan sangat tinggi. Selanjutya jika ditinjau 

dari kadar kolesterol total, proporsi penduduk >15 tahun dengan kadar 

kolesterol total di atas nilai normal adalah sebesar 35,9 persen, yang merupakan 

gabungan penduduk kategori borderline (nilai kolesterol total 200-239 mg/dl) 

dan tinggi (nilai kolesterol total >240 mg/dl). Sedangkan jika dilihat dari kadar 

LDL (Low Density Lipoprotein) proporsi penduduk dengan kategori near 

optimal yang digabungkan dengan kategori borderline tinggi, sedangkan kategori 

tinggi digabung dengan kategori sangat  tinggi (Riskesdas 2013).  
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Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol 

dalam darah yaitu manajemen diet, memodifikasi prilaku hidup sehat, olahraga 

teratur dan terapi obat. Obat farmakologis secara klinis efektif untuk 

mengurangi kadar kolesterol yang tinggi, namun obat-obatan tersebut 

cenderung mahal dan tidak semua orang dapat membeli dengan harga yang 

mahal. Secara klinis agen atau penanganan secara farmakologis juga memiliki 

efek samping terhadap penderita (Kumar, et al .2012).  

Gemfibrozil, Fenofibrate, Ciprofibrate merupakan obat-obatan yang 

termasuk dalam golongan Fibrates (Asam Fibrat ). Jenis obat ini sering 

ditambahkan  pada konsumsi obat-obatan statin, dimana penderita tidak tahan 

akan sefek samping yang ditimbulkan. Nicotinic Acid or Niacin (Asam 

Nikotinat) obat jenis ini merupakan sejenis obat vitamin B3 yang dapat larut 

dalam air. Jenis obat ini dapat menimbulkan efek samping yang merugikan bagi 

tubuh, oleh karena itu jenis obat ini harus dibawah pengawasan dokter (Graha, 

2010. 217-219). 

National Center For Complementary and Alternative Medicine of the National 

Institute of Health telah mengklasifikasikan berbagai macam terapi dan system 

perawatan menjadi 5 kategori. Salah satu kategorinya adalah biological base 

therapies (BBT). BBT merupakan sebuah jenis terapi komplementer yang 

menggunakan bahan alam dan yang termasuk kedalam BBT adalah herbal. 

Mengonsumsi sayur dan buah harus ditingkatkan. Jenis makanan ini sangat 

baik untuk melawan penyakit khususnya kardiovaskular. Dengan mengonsumsi 

sayur dan buah secara teratur dapat menurunkan resiko kematian akibat 

hipertensi, stroke, kolesterol dan penyakit jantung coroner, menurunkan 

tekanan darah, dan mencegah kanker (Triyanto, 2014: 47). 
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Dalam penilitian yang dilakukan oleh (Elsayed Elbadrawy & Lobna 

Shelbaya, 2013) didapatkan hasil bahwa ekstrak buah alpukat dapat 

berpengaruh pada profil lipid tikus percobaan. Dimana dalam penilitain ini 

didapatkan hasil yang signifikan terhadap penurunan kolesterol total. Pada 

kelompok tikus yang diberikan 130 mg dan 150 mg ekstrak buah alpukat 

didapatkan hasil pada kelompok yang diberi ekstrak alpukat (130mg/kg) 

didapatkan hasil, kolesterol total: 78.8±6.6, kemudian di bandingkan dengan 

kelompok yang diberikan ekstrak buah alpukat (150mg/kg)  kolesterol total: 

84.4±13.1, hasil ini menunjukan bahwa ekstrak buah alpukat dapat 

menurunkan kadar kolesterol yang berlebihan (hiperkolesterolemia).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Manal et al (2013) yang meneliti 

tentang efektifitas ekstrak buah kiwi dan buah alpukat terhadap 

hiperkolesterolemia pada tikus, didapatkan hasil bahwa tikus yang diberikan 

ekstrak buah alpukat pada kelompok eksperimen tingkat kolesterolnya, yaitu ; 

10 %, 20%, 30% ekstrak buah alpukat secara berturut-turut mempunyai hasil, 

119.9±3.41, 113.6±2.28, 106.2±3.69. hasil ini jika di bandingkan dengan 

kelompok kontrol positif yang tidak diberikan ekstrak buah alpukat, total 

koseterolnya menurun secara signifikan dimana kolesterol total sebelum 

diberikan intervensi adalah  137.0±3.69. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Manal M.S.M. Shehatal & Sahar S.A. 

Soltan, 2012) bahwa studi saat ini terbukti efisiensi menggunakan seledri pada 

tikus hiperkolesterolemia. Hasil yang didapatkan pada kelompok 7 dan 8 

(hiperkolesterolemia, yang diberikan 10% dan 20% diet seledri segar) yaitu, 

pada kelompok 7 (10 % diet seledri segar): kolesterol total (3.95±0.136 
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mmol/l). Sedangkan pada kelompok 8 (20% diet seledry segar): kolesterol 

total (3.75±0.13). dalam penelitian ini sudah jelas bahwa diet seledri segar 

dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus Hiperkolesterolemia.   

Dalam penelitian yang dilakukan Wesam Kooti et al, (2014). Meneliti 

tentang efektifitas ekstrak seledry terhadap perubahan status lipid, kolestrol, 

LDL dan VDL pada tikus yang diberi makan makanan yang mengandung 

lemak tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar kolesterol total 

pada tikus yang diberikan ekstrak seledri 100 mg dan 200 mg secara berturut-

turut adalah; 79.37±3.96, dan 79.37±0.8, hasil ini jika dbandingkan dengan 

kelompok tikus yang tidak diberikan ekstrak daun seledri, kadar kolesterol 

total menurun secara signifikan, dimana kadar kolesterol total pada tikus yang 

tidak diberikan ekstrak seledri adalah 92.25±2.83. 

Dari penelitian sebelumnya terdapt efek anti-hiperkoesterolemia pada 

ekstark daun seledri dan ekstrak buah alpukat. Namun dalam penelitian 

tersebut belum menjelaskan dosis serta konsentrasi pemberian ekstrak yang 

signifikan terhadap perubahan kadar kolesterol total dan efektifitas dari kedua 

ekstarak yang lebih berpegaruh dalam perubahan kadar kolesterol total dengan 

model hewan coba hiperkolesterolemia yang diinduksi dengan larutan yang 

berbeda. Perbedaan lain yaitu terletak pada alat ukur yang digunakan dimana 

dalam penelitian menggunakan accu-check. 

Menanggapi permasalahan diatas sebagai seorang perawat wajib 

melaksanakan peran dan fungsinya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut sesuai permasalaha yang sudah dijabarkan diatas mengenai 

“Perbedaan efektifitas ekstrak daun seledri (Apium graveolens L.) dan alpukat 
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(Persea Americana Mill) terhadap perubahan kadar kolesterol total pada tikus 

putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) dengan hiperkolesterolemia”. Hasil dari 

penelitian bisa dijadikan acuan dalam mengidentifikasi pemberian  ekstrak 

seledri, alpukat terhadap penurunan kadar koleterol total pada tikus 

hiperkolesterolemia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diulas diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah “Apakah ekstrak daun seledri (Apium 

graveolens L.) dibandingkan buah alpukat (Persea Americana Mill) efektif dalam 

menurunkan kadar kolesterol total (hiperkolesterolemia) pada tikus putih 

(Rattus Norvegicus Strain Wistar) dengan hiperkolesterolemia?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Dengan melihat permasalahan diatas maka secara umum (tujuan 

umum) penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pemberian esktrak 

daun seledri dengan buah alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol 

total pada tikus putih dengan hiperkolesterolemia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kadar kolesterol total setelah pemberian intervensi 

dengan ekstrak daun seledri. 

2. Mengidentifikasi kadar kolesterol total setelah pemberian intervensi 

dengan ekstrak buah alpukat. 

3. Menganalisa keefektifan perbedaan antara pemberian ekstrak dau 

seledri dan ekstrak buah alpukat. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan memperkaya konsep atau teori yang 

menyokong perkembangan ilmu pengetahuan tentang penurunan 

kadar koleterol total pada penderita hiperkolesterolemia dengan 

pemberian ekstrak daun seledri dan ekstrak buah alpukat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan, terutama dalam bidang keperawatan komunitas 

komplementer dan keperawatan medikal bedah. 

2. Bagi Perawat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan dan sebagai pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan dalam salah satu cara penurunana kadar kolesterol total 

dengan pemberian ekstrak daun seledri dan ekstrak buah alpukat pada 

pasien hiperkolesterolemia. 

3. Bagi Masyarakat 

Seseorang dapat menurunkan dan mengontrol kadar kolesterol 

total dengan mengkonsumsi ekstrak daun seledri dan ekstrak buah 

alpukat pada pasien hiperkolesterolemia. 
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4. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan 

informasi bagi lembaga pendidikan tentang salah satu cara 

menurunkan kolesterol total serta mengetahui perbandingan dengan 

pemberian ekstrak daun seledri dan ekstrak buah alpukat pada pasien 

hiperkolesterolemia. 

5. Bagi Layanan Kesehatan 

Setelah dilakukan penelitian diharapkan petugas kesehatan atau 

kader kesehatan dapat memotivasi masyarakat agar dapat menerapkan 

penanganan hiperkolesterolemia dengan mengonsumsi ekstrak daun 

seledri dan ekstrak buah alpukat pada pasien hiperkolesterolemia.  

1.5 Batasan Penelitian 

Lingkup penelitian ini meliputi : 

1. Penelitian ini adalah perbedaan pemberian esktrak daun seledri dengan 

buah alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol total pada tikus 

putih dengan hiperkolesterolemia. 

2. Responden penelitian ini adalah tikus putih yang mengalami 

hiperkolesterolemia.  

1.6 Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang sama mengenai penurunan kolesterol 

menggunakan ekstrak daun seledri (Apium Graveolens L) dan ekstrak daun 

alpukat (Persea Americana Mill)  : 

1. Penelitian terkait efektivitas ekstrak daun seledri (Apium graveolens L.) di 

teliti oleh Dianat, et al. (2015). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efek 
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dari hidro-alkohol ekstrak daun seledri (Apium Graveolens L.) terhadap 

tekanan darah (SBP), denyut jantung (HR) dan profil lipid dalam model 

hewan hipertensi disebabkan oleh fruktosa. Hasil penelitian didapatkan 

ekstrak daun seledri (Apium Graveolens L.) mengurangi SBP, kolesterol, 

trigliserida, LDL dan VLDL dalam model hewan hipertensi fruktosa-

diinduksi. Kesimpulannya, ekstrak daun seledri (Apium Graveolens L.) dapat 

menurunkan tekanan darah dan lipid, dapat dianggap sebagai agen 

antihipertensi dalam pengobatan kronis.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah judul, 

variabl serta lokasi penelitian. Variabel peneliti adalah ekstrak buah alpukat 

dan penurunan kadar kolesterol total, sedangkan lokasi penelitian 

laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMM. 

2. Penelitian terkait efektivitas ekstrak seledri (Apium Graveolens L.) yang 

diteliti oleh peneliti Hardani, et al. (2015) tentang pengaruh ekstrak daun 

seledri (Apium Graveolens L.) pada spermatogenesis pada tikus jantan yang 

sehat. Hasil penelitian didapatkan menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

daun seledri (Apium Graveolens L.) dapat meningkatkan proses 

spermatogenesis dan juga berguna untuk beberapa parameter kesuburan 

sperma. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti terletak pada 

rentang waktu (lamanya penelitian), serta variabel dependen derta tempat 

penelitian. Dimana variabel dependen peneliti adalah penurunan kadar 

koesterol total pada tikus jantan, dan tempat penelitian adalah 

laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMM. 
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3. Penelitian Manal, et al (2012) dengan judul The Effects of Purslane and 

Celery on Hypercholesterolemic Mice. Tujuan penelitian ini untuk 

menyelidiki efek dari krokot, biji krokot, seledri dan biji seledri pada tikus 

yang diberi diet hiperkolesterolemia. Sejumlah 60 tikus putih jantan dibagi 

menjadi sepuluh kelompok enam tikus masing-masing kelompok selama 6 

minggu. Induced hiperkolesterolemia menyebabkan secara signifikan 

meningkatkan berat badan, TG, TC (di serum dan hati), LDL, Indeks 

aterogenik (AI) dan penurunan HDL dan HTR dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan 

meningkatkan P <0,05 di glutathione hati tikus hiperkolesterolemia yang 

diberikan intervensi dengan krokot dan seledri (daun dan biji) 

menunjukkan bahwa tingkat lipid berkurang dalam penyakit 

hiperkolesterolemia dan bisa mengatasi atau untuk mencegah dari 

pengembangan penyakit kardiovaskular. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terletak pada metode dan jumlah sampel, dimana sampel yang akan 

digunakan pneliti adalah 18 tikus jantan. 

4. Penelitian Habibah (2013) dengan judul “Pengaruh Ekstrak Alpukat 

(Persea Americana) Terhadap Penurunan Kadar Low Density Lipoprotein 

(LDL) Pada Tikus Putih Jantan (Rattus Novergicus Strain Wistar) 

Hiperkolesterolemia”. Tujuan penelitian untuk membuktikan pengaruh 

ekstrak alpukat (Persea americana) dalam terapi penurunan kadar LDL 

pada tikus putih jantan (Rattus Norvegiccus Strain Wistar) 

hiperkolesterolemia. Hasil penelitian dari hasil uji one way anova, uji 

korelasi dan uji regresi didapatkan pengaruh yang bermakna (p= 0,004 p < 
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(0,05), r = (-0.748), R2 = 0.560) antar kelompok perlakuan. Pemberian 

ekstrak alpukat terbukti mampu menurunkan kolesterol LDL karena 

mengandung MUFA yang bekerja menghambat absorbsi kolesterol dalam 

intestinum sehingga dapat mencegah terjadinya hiperkolesterolemia. 

Kesimpulan: Alpukat dapat menurunkan Low Density Lipoprotein (LDL) 

dan pada dosis 300mg/ekor/hari dapat menurunkan kolesterol LDL akhir 

paling rendah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terletak pada variabel dependen dan analisa data yang digunakan. Dimana 

variabel yang digunakan peneliti adalah penurunana kadar kolesterol total 

pada tikus putih jantan, dan analisa yang digunakan peneliti adalah Pired 

T-Test. 

5. Penelitian Gouegni & Abubakar. (2013) Dengan Judul “Phytochemical, 

Toxicological, Biochemical And Haematological Studies On Avocado 

(Persea Americana) In Experimental Animals” menunjukkan hasil bahwa 

buah alpukat bisa menurunkan kolesterol. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini secara signifikan menurunkan (p <0,05) aktivitas enzim hati 

dan jantung pada hewan perlakukan bila dibandingkan dengan kontrol. 

Ekstrak alpukat  menurunkan kolesterol total (TC) 37,97%, trigliserida  

37,87%, lipoprotein (VLDL) 47,41%, lipoprotein densitas rendah (LDL) 

59,57%, dan pada saat yang sama meningkatkan high density lipoprotein ( 

HDL) 3,64%. Ekstrak alpukat ini juga menurunkan waktu protrombin 

(PT) dan waktu prothrombo plastin parsial dengan kaolin (PTTK).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terdapat pada judul, dimana judul yang di ambil peneliti adalah Perbedaan 
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Efektifitas Ekstrak Daun Seledry Dan Buah Alpukat Terhadp Perubahan 

Kadar Kolesterol Total Pada Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar) Penderita Hiperkolesterolemia. 

6. Penelitian manal et al (2013) dengan judul “Effects of Bioactive 

Component of Kiwi Fruit and Avocado (Fruit and Seed) on 

Hypercholesterolemic Rats” metode yang digunakan adlah invitro. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas dari ekstrak 

buah kiwi dan buah alpukat serta biji alpukat terhadap tikus yang 

mengalami hyperkolesterolemia. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa kadar kolesterol total pada tikus yang diberikan ekstrak buah 

alpukat menurun secara signifikan dibandingkan dengan tikus yang tidak 

diberikan ekstrak buah alpukat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terletak pada judul, serta salah satu variabel independen. Dimana judul 

yang peneliti adalah Perbedaan Efektifitas Ekstrak Daun Seledry Dan 

Buah Alpukat Terhadp Perubahan Kadar Kolesterol Total Pada Tikus 

Putih Jantan (Rattus norvegicus strain wistar) Penderita Hiperkolesterolemia, 

serta variabel independennya yaitu perbedaan efektifitas ekstrak daun 

seledry dan buah alpukat. 

 

  

 

 


