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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern seperti saat ini, semakin 

berkembangnya teknologi, banyak orang yang menginginkan 

semuanya serba instan. Begitupula dengan makanan, pada saat 

ini banyak orang yang lebih menggemari makanan-makanan 

cepat saji (fast food) ataupun junk food. Makanan tersebut dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit jika dikonsumsi terlalu 

sering, diantaranya yaitu penyakit hiperkolesterolemia, 

meningkatkan resiko serangan jantung, meningkatkan resiko 

kanker, memicu diabetes, serta memicu tekanan darah tinggi.  

Hiperkolesterolemia adalah meningkatnya LDL (Low 

Density Lipoproteins) dan menurunnya HDL (High Density 

Lipoprotein). Hal tersebut secara tegas berhubungan dengan 

meningkatnya resiko penyakit jantung koroner (PJK) serta 

morbiditas dan mortilitas serebrovaskular. Pengumpulan bukti 

pada dekade terakhir menunjukkan hubungan meningkatnya 

kolesterol total dan low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) 

serta menurunnya tingkat HDL dengan perkembangan penyakit 

jantung koroner. Aterosklerosis koroner berhubungan dengan 

manifestasi penyakit jantung iskemik yang merupakan 

konsekuensi umum dan signifikan dari dislipidemia 

(Dipiro,2008). Penyakit kardiovaskular adalah penyebab 

kematian nomor dua di dunia. Pasien penderita penyakit 
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kardiovaskular biasanya mengalami peningkatan kolesterol 

darah dan LDL, sebagaimana terjadi peningkatan aktivitas 

peroksidasi lemak, hal tersebut adalah tanda dari 

hiperkolesterolemia. Obat-obat yang sering digunakan untuk 

pengobatan hiperkolesterolemia adalah golongan statin dan 

fibrat. Dua macam obat ini memiliki mekanisme yang berbeda 

dalam menurunkan kadar lipid. Statin mengurangi tingkat LDL 

pada tubuh melalui mevalonic acid-like moiety yang secara 

kompetitif menghambat HMG-CoA reduktase. Pengurangan 

konversi HMG-CoA menjadi mevalonat, statin menghambat 

awal dari biosintesis kolesterol dan titik kritis dari biosintesis 

kolesterol, serta memproduksi antihiperlipidemia, aktivitas 

lipoprotein lipase, menurunkan produksi LDL hepatik, serta 

meningkatkan klirens hepatik dari LDL-C. Hal tersebut ditandai 

dengan menurunnya serum trigliserida dan meningkatnya HDL 

kolesterol (Parikh, et al, 2014). 

Berdasarkan WHO, 2002, hiperkolesterolemia 

merupakan faktor resiko penyebab kematian di usia muda. 

Sebesar 4,4 juta jiwa meninggal karena PJK adalah akibat 

hiperkolesterolemia atau 7,9% dari jumlah total kematian di usia 

muda. Berdasarkan National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES 1999-2004) dan petunjuk ATP III, lebih dari 

50% atau hampir 105 juta penduduk Amerika dewasa dengan 

usia lebih dari 20 tahun memiliki kadar kolesterol total ≥200 

mg/dL. Lebih dari setengah penduduk tidak menyadari bahwa 

mereka memiliki resiko hiperkolesterolemia dan kurang dari 

setengah penduduk yang mempunyai resiko tinggi (mereka yang 
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memiliki gejala penyakit jantung koroner) memperoleh terapi 

penurunan lipid (Dipiro,2008). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, 2013, pada 

penduduk ≥ 15 tahun didapatkan kolesterol total abnormal 

35,9%, HDL rendah 22,9%, LDL tidak optimal dengan kategori 

gabungan near optimal-borderline tinggi 60,3% dan kategori 

tinggi-sangat tinggi 15,9%, trigliserida abnormal dengan 

kategori borderline tinggi 13,0% dan kategori tinggi-sangat 

tinggi 11,9%. Adanya data kadar kolesterol total abnormal yang 

cukup tinggi, maka resiko terjadinya hiperkolesterolemiapun 

cukup tinggi. Jika kejadian hiperkolesterolemia yang cukup 

tinggi, maka terjadinya penyakit jantung koroner dan strokepun 

akan meningkat. Prevalensi jantung koroner di Indonesia 

berdasarkan pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 

0,5%, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 

1,5%. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan sebesar 7,0 per mil dan yang berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. 

Jadi, sebanyak 57,9% penyakit stroke telah terdiagnosis oleh 

nakes. Prevalensi penyakit jantung koroner dan stroke terlihat 

meningkat seiring peningkatan umur responden. Prevalensi 

stroke sama banyak pada laki-laki dan perempuan (Riskesdas, 

2013).      

Selain penggunaan obat sintesis, sekarang ini telah 

banyak juga penggunaan tanaman sebagai obat atau yang 

dikenal dengan istilah obat tradisional. Keuntungan dari 

penggunaan obat tradisional yang terbuat dari bahan alam 
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adalah murah, mudah didapatkan dan cenderung memiliki efek 

samping yang sedikit. World Health Organization (WHO) 

mengestimasikan bahwa 4 milyar orang, 80% dari penduduk 

dunia, sekarang ini menggunakan tanaman sebagai obat untuk 

menjaga kesehatan mereka. WHO telah mendaftar 21.000 

tanaman di seluruh dunia yang digunakan untuk pengobatan. 

Diantaranya 2500 spesies terdapat di India, yang mana 150 

spesies digunakan secara komersial dalam skala besar (Parikh, et 

al., 2014). Salah satu tanaman yang digunakan sebagai 

pengobatan adalah daun kumis kucing. Daun kumis kucing 

mengandung senyawa kimia, yaitu sinensetin, asam rosmarinat, 

eupatorin dan 3-hidroksi-5,6,7,4-tetrametoksiflavon (TMF). 

Senyawa yang terkandung dalam daun kumis kucing diyakini 

memiliki efek sebagai antialergi, antihipertensi, anti-inflamasi, 

antioksidan, diuretik, serta antidiabetes (Abdullah, et al., 2012). 

Ekstrak daun kumis kucing dengan konsentrasi 1g/kg BB tikus 

paling efektif dalam menurunkan konsentrasi glukosa plasma. 

Pada akhir penelitian didapatkan juga hasil bahwa ekstrak daun 

kumis kucing juga menurunkan konsentrasi trigliserida plasma 

dan meningkatkan konsentrasi HDL-cholesterol secara 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak air 

Orthosiphon stamineus efektif untuk mengurangi hiperglikemi 

dan memperbaiki profil lipid pada tikus diabetes (Sriplang, K, et 

al., 2006).  

Penurunan kolesterol dapat melalui beberapa 

mekanisme, diantaranya adalah melalui penghambatan 

pankreatik lipase, penghambatan pankreatik kolesterol esterase, 
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miselisasi kolesterol, dan berikatan dengan asam empedu. 

Ekstrak daun kumis kucing mempunyai kemampuan paling 

tinggi dalam berikatan dengan asam empedu dibandingkan 

tanaman lain (Adisakwattana, et al., 2011). Kandungan senyawa 

kimia yang dipercaya memiliki efek sebagai antikolesterol 

adalah eugenol dan senyawa golongan flavonoid. Mengacu dari 

penelitian di atas, ekstrak daun kumis kucing diharapkan dapat 

digunakan sebagai antikolesterol pada penilitian ini, yakni Uji 

Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Kering Daun Kumis Kucing 

terhadap Mencit yang diinduksi dengan Aloksan secara In Vivo.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh ekstrak kering daun kumis kucing (Orthosiphon 

stamineus Benth) dalam penurunan kadar kolesterol pada mencit 

yang diinduksi dengan aloksan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktivitas antikolesterol ekstrak kering daun kumis 

kucing (Orthosiphon stamineus Benth) terhadap mencit yang 

diinduksi dengan aloksan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah untuk mendukung 

penelitian dan pengembangan obat Indonesia dengan memberi 

data ilmiah tentang penggunaan ekstrak daun kumis kucing 

(Orthosiphon stamineus Benth) sebagai antikolesterol. 
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