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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Landasan Teoritik 

Hiperkolesterolemia adalah meningkatnya LDL 

(Low Density Lipoprotein) dan menurunnya HDL (High 

Density Lipoprotein) (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. Kejadian 

hiperkolesterolemia di Indonesia mengalami peningkatan, 

hal ini disebabkan oleh adanya perubahan gaya hidup pada 

masyarakat, seperti mengkonsumsi makanan cepat saji dan 

kurangnya aktivitas fisik.  

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

terjadinya hiperkolesterolemia adalah dilakukannya terapi 

baik secara non-farmakologis maupun secara farmakologis. 

Terapi non-farmakologisnya adalah pengendalian berat 

badan, bila pasien gemuk diberikan diet rendah kalori dan 

gerak badan hingga mencapai berat badan normal, 

konsumsi karbohidrat kompleks ditingkatkan, penggunaan 

asam oleat dan asam linoleat, meningkatkan konsumsi 
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buah, sayuran dan serat, mengurangi konsumsi garam. 

Terapi farmakologisnya adalah dengan menggunakan obat-

obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol, diantaranya 

golongan resin pengikat asam empedu (kolestipol, 

kolestiramin, dan lain-lain), penghambat enzim HMG ko-A 

reduktase/ statin (atorvastatin, simvastatin, lovastatin, dan 

lain-lain), asam nikotinat atau niasin, D-tiroksin, dan 

probukol (Mansjoer, et al., 2001; Dipiro, 2008). Terapi 

secara farmakologis yang menggunakan obat-obat sintesis 

seperti yang telah disebutkan di atas cenderung memiliki 

efek samping yang besar, sehingga  masyarakat 

menggunakan obat tradisional sebagai terapi alternatif.  

Menurut Permenkes No. 007 tahun 2012 tentang 

registrasi obat tradisional, obat tradisional adalah bahan 

atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan 

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 

campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun 

telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan 

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian 

ini menggunkan ekstrak kering daun kumis kucing 

(Orthosiphon stamineus) yang memiliki kandungan 

sinensetin, asam rosmarinat dan eupatorin yang banyak 

digunakan untuk pengobatan. Sehingga diharapkan ekstrak 

daun Orthosiphon stamineus ini memiliki aktivitas sebagai 

antikolesterol.  
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terjadi 

penurunan kadar kolesterol darah yang bermakna pada 

mencit jantan yang diinduksi aloksan setelah pemberian 

ekstrak kering kumis kucing (Orthosiphon stamineus 

Benth.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIKOLESTEROL... 
ENY CATUR WULANDARI



30 

 

 

3.3 Bagan Konseptual 

Kerangka konsep pada penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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