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Penyakit kardiovaskuler (PKV) merupakan penyakit yang paling sering menjadi penyebab 

kematian dan kecacatan di negara-negara berkembang. Di Indonesia angka kejadian penyakit 

kardiovaskuler (PKV) menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Surve Kesehatan Rumah 

Tangga tahun 1986 menunjukan penyakit kardiovaskuler (PKV) sebagai penyebab kematian 

nomor tiga untuk usia di atas 40 tahun dan kemudian menjadi nomor satu pada tahun 1995 untuk 

usia 35 - 45 tahun. Penyakit kardiovaskuler (PKV) yang paling sering menyerang usia produktif 

adalah penyakit jantung koroner (PJK), dan gangguan yang mendasari penyakit jantung koroner 

(PJK) adalah ateroklerosis. Terdapat banyak sekali faktor resiko yang mempengaruhi timbulnya 

penyakit jantung koroner (PJK), namun yang merupakan faktor resiko utama adalah peningkatan 

kadar kolesterol, khususnya low density lipoprotein (LDL). Sekitar 90 % bahan baku obat untuk 

industri farmasi di Indonesia masih tergantung dari impor, padahal potensi sumber daya alam 

menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang potensial ke tiga dalam pengernbagan 

produk bahan alam. Salah satunya adalah Murbei (Morus alba L), karena pada daunnya terdapat 

beta-sitosterol yang dapat menghambat penyerapan kolesterol. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh dari filtrat daun murbei (Morus alba L) terhadap kadar fraksi 

lipid pada tikus (Ratus norvegicus) yang hiperlipidemia. 

Jenis penelitian ini eksperimen nyata (true eksperimental research). Rancangan yang digunakan 

yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 6 kelompok perlakuan, yaitu : kelompok A 

(kontrol), kelompok B (hiperlipidemia), kelompok C (hiperlipidemia + 3 ml/BB filtrat daun 

murbei), kelompok D (hiperlipidemia + 4 ml/BB filtrat daun murbei), kelompok E 

(hiperlipidemia + 5 ml/BB filtrat daun murbei), kelomok F (hiperlipidemia + 6 ml/BB filtrat 

daun murbei) dengan 5 kali ulangan. Penelitian ini dilakukan di Labolatorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tanggal 10 September 2006 – 20 Oktober 2006. 

Data yang diperoleh dari perlakuan 3 ml/BB, 4 ml/BB, Sml/BB, 6 ml/BB tiltrat daun murbei, 

kemudian dianalisis dengan anava satu faktor dan dilanjutkan uji Duncan's menunjukan, bahwa 

perlakuan pemberian filtrat daun murbei 6 ml/BB paling efektif menurunkan fraksi lipid. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemberian filtrat daun murbei dapat 

mempengaruhi fraksi lipid pada tikus (Ratus norvegicus) dan dosis yang efektif untuk 

menurunkan fraksi lipid pada tikus (Ratus norvegicus) yang hiperlipidemia adalah 6 ml/BB 

karena pada dosis tersebut memberikan efek yang optimal.  

 


