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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia seiring perkembangan 

teknologi yang pesat menyebabkan pola berfikir masyarakat  beralih pada sesuatu 

yang instan dan simpel. Beberapa contoh perubahan gaya hidup yang dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia adalah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau  

banyak mengandung lemak jenuh dan mengkonsumsi makanan cepat saji yang 

menyebabkan kurangnya asupan makanan sehat. Kurangnya berolahraga 

dikarenakan pola istirahat yang tidak teratur. Kebiasaan merokok dan meminum 

minuman beralkohol yang di sebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar. 

Perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia mempengaruhi 

perubahan aktivitas yang menyebabkan berbagai macam penyakit dan memicu 

kondisi kesehatan yang menurun (Kurniawati, 2015). 

Salah satu penyakit yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup adalah 

kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu hasil metabolisme lemak yang terjadi 

di dalam tubuh, metabolisme lemak tersebut berfungsi sebagai pembentuk 

hormon-hormon yang terdapat di dalam tubuh, vitamin D dan jaringan tubuh yang 

mengalami kerusakan. Kolesterol dapat beredar melalui darah dan sebagian 

kembali ke hati untuk di ubah kembali menjadi asam-asam empedu dan garam-

garamnya (Yulianti, Murniningsih, & Ismadi, 2013). Dalam kadar normal, 

kolesterol mempunyai fungsi untuk membangun energi yang ada di dalam tubuh, 

membentuk hormon steroid dan asam empedu (Soeryoko, 2011). Kadar kolesterol 
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normal yang terdapat di dalam darah adalah 120 sampai 200 mg/dl (Kurniawati, 

2015). Kolesterol yang ada di dalam tubuh di bagi menjadi beberapa macam. 

Kolesterol golongan lipoprotein yang mempunyai peranan utama pada proses 

transpor dan metabolisme lemak yang terdapat di dalam tubuh adalah portomikron 

plasma, HDL, LDL dan VLDL (Yulianti et al., 2013). 

LDL merupakan lipoprotein yang berperan di dalam tubuh untuk melakukan 

transpor kolesterol yang dilakukan di dalam tubuh untuk di transpor menuju hepar 

dan jaringan-jaringan perifer (Rahman, 2018). Tingkatan kadar kolesterol LDL 

yang ada di dalam darah kurang dari 100 mg/dL merupakan kadar yang optimal, 

kadar kolesterol LDL 100 – 129 mg/dL merupakan kadar yang mendekati 

optimal, kadar kolesterol LDL 130 – 159 kg/dL merupakan kadar kolesterol batas 

tinggi, kadar kolesterol LDL 160 – 189 mg/dL merupakan kadar kolesterol tinggi 

sedang, kadar kolesterol LDL lebih dari 190 mg/dL merupakan kadar kolesterol 

LDL yang sangat tinggi (Anggraeni, 2016). LDL bersifat antherogenik yaitu dapat 

menyebabkan terjadinya artherosklerosis. Artherosklerosis merupakan penyebab 

dari terjadinya gagal jantung atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyakit 

jantung koroner, yang dimana aliran darah yang menuju ke jantung yang berasal 

dari arteri koronari mengalami penyumbatan, oleh karena itu LDL sering disebut 

dengan “ kolesterol jahat“ (Fatmawati, 2008). LDL dapat menyebabkan terjadinya 

penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh bagian dalam. Semakin tinggi 

kadar LDL maka semakin buruk dampaknya pada kesehatan (Soeryoko, 2011). 

Tingginya kadar kolesterol LDL yang terdapat di dalam darah dapat menyebabkan 

berbagai penyakit kardiovaskuler (Setyaji, 2011). Ketidaknormalan kadar lipid 
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yang ada di dalam darah dapat menimbulkan beberapa penyakit, diantaranya 

penyakit kardiovaskuler dan metabolik seperti artheroklerosis dan juga penyakit 

jantung koroner (PJK) (Kurniawati, 2015). 

Obat yang dapat digunakan pada penderita kolesterol adalah obat yang banyak 

mengandung statin. Karena statin dapat bekerja sebagai penghambat enzim yang 

terdapat di dalam hati yang bekerja sebagai pembentuk kolesterol. Beberapa jenis 

obat yang mengandung statin adalah simvastatin (Dewi, Santhi, Sukrama, & 

Karsana, 2014), dan antrovastatin. Efek dari penggunaan statin antara lain sakit 

maag, nyeri otot, serta sakit kepala. 

Untuk mencegah kolesterol serta mengurangi efek samping dari pemberian 

obat kolesterol adalah dengan menggunakan obat yang bersifat herbal atau 

alamiah seperti sari dari jeruk manis. Tanaman jeruk merupakan tanaman asli 

Indonesia yang banyak di konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Buah jeruk dapat 

di konsumsi baik dalam bentuk buah segar maupun dalam bentuk olahan jadi yang 

siap untuk di konsumsi (Perina, Satiruiani, Soetaredjo, & Hindarso, 2007). Jeruk 

manis adalah komoditas pertanian yang sangat penting dan juga menempati posisi 

teratas dalam bidang agroindustri (Rasud, Ulfa, & Baharia, 2017). Jeruk manis 

memiliki nama ilmiah Citrus sinensis L. Jeruk merupakan salah satu buah yang 

mengandung Vitamin C yang banyak. Jeruk banyak mengandung gizi esensial 

yang sangat baik bagi tubuh seperti kalium, karbohidrat, folat, potasium, fosfor, 

serta vitamin C (Hasibuan, Harun, & Ali, 2017). Sari  dari buah jeruk 

mengandung sekitar 40-70 mg Vitamin C per 100 g pada buah. Selain 

mengandung Vitamin C, buah jeruk juga banyak megandung hesperidin, yaitu 
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berupa flavonoid spesifik pada buah jeruk yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol LDL. 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit yang banyak terdapat pada 

tumbuhan-tumbuhan hijau, kecuali pada alga. Flavonoid juga termasuk kedalam 

salah satu senyawa fenolik alam yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 

melindungi kolesterol LDL dalam melawan proses oksidasi lipid yang terjadi. 

Salah satu flavonoid yang paling penting untuk menurunkan kadar kolesterol LDL 

dalam darah adalah quercetin. Quercetin juga dipercaya dapat menurunkan 

berbagai macam penyakit degeneratuf yang ada dengan cara proses terjadinya 

peroksidasi lemak yang ada. Quercetin juga dapat mencegah terjadinya proses 

oksidasi LDL dengan menangkap radikal bebas yang ada (Cempaka, Santoso, & 

Tanuwijaya, 2015). Flavonoid dapat mengurangi kadar kolesterol yang terdapat di 

dalam darah yang mengalami hiperlipidemia. Flavonoid dapat mengurangi 

sintesis kolesterol dengan cara menghambat aktivitas enzim yang dapat berperan 

menurunkan kadar kolesterol yang ada (Nizajuha, Fenita, & Badarina, 2018). 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang penurunan kadar kolesterol 

adalah pada penelitian Aresta Wulan P tentang pengaruh jus jeruk nipis dan jus 

pare sebagai penurun kadar kolesterol tikus putih mendapatkan hasil, yaitu tidak 

terdapatnya penurunan kadar kolesterol yang ada pada darah tikus putih yang 

diberikan jus jeruk nipis sebanyak 2 ml. Penelitian Yulianti tentang pemberian 

sari jeruk nipis untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada pada itik magelang 

mendapatkan hasil, yaitu hasil dari pemberin sari jeruk nipis sebanyak 4,5 ml 

mampu menaikan kadar HDL dan mampu menurunkan kadar LDL yang ada pada 



5 
 

itik magelang. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada penelitian ini pemberian sari jeruk yang dilakukan adalah 

dengan memberikan sari jeruk manis yang diberikan secara bertingkat dengan 

metode sonde dalam pemberian sari jeruk manis. 

Hasil penelitian ini dapat di aplikasikan sebagi sumber belajar biologi berupa 

handout tentang pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan-bahan alami 

yang terdapat di alam. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian sari jeruk manis (Citrus sinensis) terhadap 

pengurangan kadar kolesterol LDL pada tikus putih (Rattus norvegicus)? 

2. Bagaimanakah sumber belajar dari hasil penelitian pengaruh pembarian sari 

jeruk manis (Citrus sinensis) terhadap penurunan kadar kolesterol dan LDL di 

dalam darah tikus putih (Rattus norvegicus) untuk jenjang SMA kelas XI 

semester ganjil pada materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah 

dengan sub materi kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem peredaran 

darah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian sari jeruk manis  (Citrus sinensis) 

terhadap pengurangan kadar kolesterol pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

2. Untuk merancang sumber belajar dari hasil penelitian pengaruh pemberian 

sari jeruk manis (Citrus sinensis) terhadap penurunan kadar kolesterol dan 

LDL di dalam darah tikus putih (Rattus norvegicus) untuk jenjang SMA kelas 

XI semester ganjil pada materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah 
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dengan sub materi kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem peredaran 

darah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk menambah wawasan masyarakat 

dalam melakukan pengobatan alternatif dengan memanfaatkan kearifan lokal 

yang ada. 

b. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai kajian 

pembelajaran dalam bentuk handout pada materi struktur dan fungsi sistem 

peredaran darah dengan sub materi kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem 

peredaran darah. 

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai sumber rujukan pustaka 

yang berkaitan dan berkelanjutan guna mengembangkan penelitian 

sebelumnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Manfaat bagi guru adalah sebagai rujukan dalam materi struktur dan fungsi 

sistem peredaran darah dengan sub materi kelainan-kelainan yang terjadi pada 

sistem peredaran darah. 

b. Manfaat bagi siswa adalah sebagai tambahan materi struktur dan fungsi 

sistem peredaran darah dengan sub materi kelainan-kelainan yang terjadi pada 

sistem peredaran darah. 
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c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai sumber rujukan pustaka 

yang berkaitan dan berkelanjutan berupa pembuatan obat herbal penurun 

kolesterol. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Sari Jeruk Manis 

Sari jeruk yang digunakan dalam penelitian adalah sari jeruk yang berasal 

dari jeruk yang  di dapatkan dari perkebunan jeruk yang berada di Desa 

Tegalweru, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang, yang memiliki luas lahan untuk 

tanaman jeruk adalah 8.000 m
2
. 

2. Tikus Putih 

Tikus putih yang digunakan untuk penlitian ini adalah tikus yang berusia 

afkir yang memiliki berat 150 – 200 g yang didapatkan dari peternak tikus yang 

berada di Kota Batu. 

3. Parameter  

Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah kadar kolesteror LDL 

yang ada pada darah tikus putih yang digunakan pada penelitian ini sebagai hewan 

uji untuk mengetahui efektifitas kadar pemberian sari jeruk manis yang di berikan 

pada tikus putih. 

 

 

 

 

 


