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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Jeruk Manis (Citrus sinensis) 

2.1.1 Morfologi dan Klasifikasi Jeruk Manis (Citrus sinensis) 

Jeruk manis merupakan komoditas yang sangat penting dalam bidang 

pertanian, khususnya dalam bidang agroindustri (Rasud et al., 2017). Pohon jeruk 

manis bersifat perdu yang memiliki ketinggian pohon mencapai 2 – 15 m dan 

memiliki batang yang berduri panjang namun tidak rapat. Daun yang terdapat 

pada jeruk manis berwarna hijau yang memiliki permukaan yang licin dan 

berminyak. Jeruk juga memiliki bunga tunggal yang memiliki mahkota bunga 

berwana putih atau kuning pucat dan berbau harum (Putra, 2013). Kulit buah 

jeruk manis ini sekitar ± 4 mm, bentuk buah bulat dengan warna hijau sampai 

orange, warna daging buah kuning-pucat, kuning-orange hingga kuning segar. 

Jenis jeruk manis (Citrus sinensis) adalah jenis jeruk peras atau jeruk yang 

langsung dimakan daging buahnya tanpa mengupas kulit jeruk (Soelarso,1996). 

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jeruk manis (Citrus 

sinensis) salah satunya ada;ah faktor abiotik. Jeruk manis (Citrus sinensis) dapat 

hidup pada berbagai ketinggian baik dataran rendah maupun dataran tinggi 

tergantung pada varietasnya. Curah hujan optimum untuk pertumbuhan jeruk 

adalah 1.500 mm per tahun dengan penyinaran matahari 50-70% serta suhu 

optimal 25˚-30˚C (Soelarso,1996). Tanah yang baik untuk pertumbuhan jeruk 

manis (Citrus sinensis) adalah tanah subur, gembur, mengandung humus, sedikit 

tanah liat dan pasir, drainase baik serta bebas dari akar tanaman lain (Rukmana, 

2003). 
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Klasifikasi yang terdapat pada tanaman jeruk adalah : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliphyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Sapindales 

Famili  : Rutaceae 

Bangsa  : Citreae 

Genus  : Citrus 

Spesies : Citrus sinensis (Putra, 2013). 

 

Gambar 2.1 Citrus sinensis 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

2.1.2 Kandungan Jeruk Manis (Citrus sinensis) 

Jeruk merupakan salah satu buah yang mengandung asam sitrat 7%, asam 

amino, minyak atsiri, glikosida, asam sitrum, lemak, kalsium, fosfor, besi, 

belerang, vitamin B1 dan vitamin C (Yulianti et al., 2013). Sari  dari buah jeruk 

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

mengandung Vitamin C, buah jeruk juga banyak mengandung hesperidin, yaitu 

berupa flavonoid spesifik pada buah jeruk yang dapat menurunkan kadar 
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kolesterol LDL (Sari & Damayanty, 2018). Flavonoid spesifik yang terdapat di 

sari jeruk salah satunya adalah kuersetin. Kuersetin digunakan sebagai standar 

dalam penentuan penurunan kadar kolesterol yang ada di dalam darah (Suoth, 

Kaempe, & Tampi, 2013). Sari dari buah jeruk mengandung asam sitrat yang 

dapat menurunkan pH yang ada pada saluran pencernan. Kondisi asam yang 

terdapat pada sauran pencernaan dapat merangsang pembentukan garam empedu 

yang berfungsi untuk menetralkan. Sehingga semakin asam kondisi saluran 

pencernaan akan semakin banyak kolesterol yang di metabolis, akibatnya kadar 

kolesterol yang terdapat di dalam darah akan menurun (Yulianti et al., 2013).  

2.2 Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

Kolesterol merupakan lipida struktural yang berfungsi sebagai komponen 

yang dibutuhkan dalam penyusunan sel yang ada di dalam tubuh. Sekitar 80% 

kolesterol diproduksi oleh liver dan makanan yang mengandung kolesterol seperti 

daging, telur, dan produk yang berbahan dasar susu. Bahan makanan yang 

mengandung kolesterol dapat menyebabkan berbagai gejala penyakit seperti 

pankreatitis, pembesaran hati, dan meningkatnya kadar VLDL yang akan 

menyebakan peningkatan risiko arteriosklerosis yang dapat menimbulkan 

berbagai penyakit seperti stroke, PJK, dan dapat menimbulkan kematian 

(Nizajuha et al., 2018). Kadar kolesterol total yang terdapat didalam darah dapat 

meningkat seiringnya pertambahan usia seseorang. Peningkatan kadar kolesterol 

LDL merupakan tanda yang di tunjukan untuk PJK baik itu terhadap perempuan 

ataupun laki-laki. Kadar kolesterol pada laki-laki dapat meningkat ketika telah 

memasuki usia 50 tahun dan berkelanjutan sampai dengan usia 70 tahun. Salah 
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satu faktor yang mempengaruhi pertambahan kolesterol adalah dengan 

menambahnya berat badan (Pontoh, Pangemanan, & Wungouw, 2013). 

Peningkatan kadar LDL yang ada di dalam darah dapat menyebabkan 

hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi dimana 

kolesterol yang ada di dalam darah meningkat melebihi batas normal dan ditandai 

dengan meningkatnya kadar kolesterol LDL yang terdapat di dalam darah. 

Tingginya kadar kolesterol LDL dapat meningkatkan terjadinya resiko penyakit 

arteroklerosis dan beberapa penyakit kardiovaskuler. Hal ini dapat terjadi karena 

kadar kolesterol LDL  sangat mudah untuk  teroksidasi sehingga mampu memicu 

terjadinya arteroklerosis (Setyaji, 2011).  

2.3 Tikus (Rattus novergicus) 

Tikus putih merupakan salah satu hewan pengerat atau hewan yang masuk 

kedalam ordo rodentia. Tikus putih memiliki kemampuan untuk berkembang biak 

yang sangat tinggi dan baik. Tikus putih merupakan salah satu hewan uji 

laboratorium yang sangat mudah dipelihara, karena tikus putih memiliki 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang ada disekitarnya dengan sangat 

baik (Prihantika, 2016a). Berikut ini adalah morfologi dari tikus putih : 

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Famili  : Muridae 

Genus  : Rattus 
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Spesies : Rattus norvegicus (Kartika, Siregar, & Fuah, 2013). 

2.4 Kajian Sumber Belajar 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus menggunakan sumber belajar 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat diperoleh 

dari lingkungan sekitar yang dapat guru pergunakan dalam melakukan proses 

belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Sumber belajar merupakan segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan/bukan pesan yang bertujuan 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran (Lilawati, 2017). Berdasarkan 

permendikbud No. 103 tahun 2014 diharapkan guru biologi dapat menginisiasi 

pembelajaran biologi yang bersifat kontekstual. Sumber belajar yang 

memperhatikan potensi lokal yang kemudian dikemas sebagai bahan ajar yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan (Situmorang, 

2016). 

Sumber belajar tidak hanya berupa bahan cetak, tetapi sumber belajar juga 

dapat berupa bahan non-cetak yang berupa radio pendidikan, televisi, e-mail, serta 

video interaktif yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berinteraksi sesamanya (Abdullah, 2012). Bedasarkan uraian yang telah 

disampaikan dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan semua sumber 

yang berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dimanfaatkan 

oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar yang mampu meningkatkan 

kualitas belajar yang di dapatkan oleh peserta didik (Supriadi, 2015). 
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2.5 Kerangka Konsep 

Berdasarkan kajian pustaka yang berada di atas, kerangka konsep pada 

penelitian ini disajikan pada gambar 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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2.6 Hipotesis 

a. Terdapat pengaruh pemberian sari jeruk manis terhadap penurunan kadar 

kolesterol pada tikus putih (Rattus novergicus). 

b. Dosis pemberian sari jeruk manis yang paling efektif sebagai penurun kadar 

kolesterol LDL dalam darah tikus putih adalah 9 mL/200g BBTikus/hari. 

c. Pemberian sari jeruk manis (Citrus sinensis) terhadap penurunan kadar 

kolesterol di dalam darah tikus putih (Rattus norvegicus) dapat digunakan 

sebagai sumber belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


