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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Kerangka Konsep “ Perbedaan Evektifitas Daun Seledri dan Buah 

Alpukat Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Total Pada Tikus Putih Jantan           

( Ratus norvegicus strain wistart) Dengan Hiperkolesterolemia 
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Keterangan : 

Tidak dieliti  :  

 

Penurunan :  

 

Peningkatan : 

 

Diteliti   : 

 

Hiperkolestrolemia adalah peninggian kadar kolesterol di dalam darah. 

Kadar kolesterol yang tinggi merupakan masalah yang serius karena merupakan 

salah satu faktor utama terjadinya penyakit jantung coroner (PJK) selain dari 

faktor yang lainnya, seperti tekanan darah tinggi dan merokok. Makanan sehari-

hari dapat meningkatkan atau menurunkan kadar kolesterol darah, susunan 

makanan merupakan faktor penting yang memengaruhi tinggi rendanya 

kolesterol darah. secara umum hiperkolesterolemia di bagi menjadi dua golongan 

: (Anies. 2015. 36). 

Konsep efektifitas ekstrak buah alpukat terhaadap penurunan kolesterol 

total, yaitu karana terdapat beberapa kandungan yang bermanfaat unutk 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Glutation, kandungan glutation 

yang tinggi dalam buah alpukat dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dpat 

mencegah terjadinya serangan jantung. Selain glutation terdapat juga beta-

sitosterolnya yang tinggi, yang berguna untuk menormalkan kadar kolesterol 
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jahat dengan mengurangi penyerapan kolesterol di usus yang berasal dari 

makanan, trigliserida, maupun total lemak darah. (Maghfiroh. 2013. 6). 

Niasin pada buah alpukat dapat mempengaruhi aktifitas enzim 

lipoprotein lipase sehingga terjadi penurunan produksi VLDL di hati yang 

berakibat pada penurunan kolesterol total, kolesterol-LDL, trigliserida dan 

dapat meningkatkan kolesterol-HDL. Kandungan asam folatnya dapat 

mencegah timbulnya penyakit jantung coroner dengan caraa menurunkan 

kadar homosistein yaitu satu asam amino yang berbahaya bagi pembuluh darah 

bila kadarnya terlalu tinggi. (Maghfiroh. 2013. 7). 

Asam oleat, yaitu lemak tidak jenuh tunggal yang memberi banyak 

keuntungan bagi kesehatan seperti menurunkan kadar LDL-kolesterol dan 

trigliserida. Terdapat juga kandungan kadar lemak tak jenuh sekitar 9,8 gr/100 

gr. Konsumsi asam lemak MUFA justeru dapat memperbaiki kadar kolesterol 

dan memperoteksi kerusakan arteri. (Putri, 2013. 8). 

Konsef efektifitas ekstrak daun sledri terhadap penurunan kadar 

kolesterol total yaitu karena memiliki banyak kandungan yang bersifat 

menurunkan kadar kolesterol. flavonoid merupakan zat antioksidan yang 

sangat diperoleh oleh tubuh untuk mencegah terjadinya oksidasi radikal bebas. 

Terdapat juga kandungan Tanin yang tergolong dalam senyawa polifenol. 

polifenol sebagai antioksidan mempunyai efek yang menguntungkan pada 

fungsi endotel yaitu menurunkan oksidasi LDL, dan meningkatkan produksi 

nitric oxide. (Umarudin, et al. 2012). 
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Fitosterol diketahui mempunyai fungsi menurunkan kadar kolesterol di dalam 

darah dan mencegah penyakit jantung sehingga sangat bermanfaat bagi 

kesehatan manusia. Pada tanaman terdapat lebih dari 40 senyawa sterol yang 

didominasi oleh tiga bentuk utama dari fitosterol, yaitu betasitosterol. 

Sitosterol adalah zat antihiperkolesterol dan mencegah deposisi kolesterol 

pada dinding dalam pembuluh darah yang penting untuk mengobati kasus 

atherosklerosis. Khasiat ini telah dimanfaatkan dalam dunia medis, yakni 

ekstrak fitosterol telah diberikan kepada Penderita hiperkolesterolemia (kadar 

kolesterol dalam plasma darah berlebihan) dalam usaha untuk mengurangi 

absorpsi kolesterol. Kemudian Magnesium dan zat besi yang terkandung 

dalam seledri bermanfaat memberi gizi pada sel darah, membersihkan dan 

membuang simpanan lemak yang berlebih, dan membuang sisa metabolisme 

yang menumpuk, sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis yang dapat 

menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. (Fitria, et al. 2016). 

3.2  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konsep, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Ada perbedaan efektifitas ekstrak daun seledri dan ekstrak buah alpukat 

terhadap perubahan kadar kolesterol total pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar)  

 

 


