
1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kolesterol merupakan lipid sederhana yang ditemukan di dalam 

membran sel, merupakan perkusor steroid, asam empedu dan vitamin D 

serta merupakan bagian utama plak aterosklerosis (Raffa et al., 2014). 

Kejadian profil lipid buruk ditandai dengan tingginya kolesterol total, Low 

Density Lipoprotein – Cholesterol (LDL-C),trigliserida serta rendahnya 

High Density Lipoprotein (HDL) disebabkan oleh perubahan gaya hidup 

masyarakat, khususnya perubahan pola makan yang tinggi lemak dan 

natrium serta rendah serat. Abnormalitas lipid plasma dapat memberikan 

kecenderungan terkena penyakit koroner, serebrovaskular, dan penyakit 

vaskular arteri perifer (Utari et al., 2011). Di dalam tubuh, kolesterol, 

trigliserida dan fosfolipid diangkut dalam aliran darah sebagai kompleks 

lipid dan protein yang dikenal sebagai lipoprotein. Kenaikan total 

kolesterol, Low Density Lipoprotein – Cholesterol (LDL-C) dan penurunan 

High Density Lipoprotein (HDL) dihubungkan dengan perkembangan 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) seperti aterosklerosis yang merupakan 

penyebab umum terjadinya mortilitas dan morbiditas (Talbert, 2009). 

 Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung iskemik yang 

timbul akibat penyempitan pada arteri koronaria, yang dapat disebabkan 

antara lain oleh aterosklerosis, emboli koronaria, kelainan jaringan ikat 

misalnya lupus eritematosus. Aterosklerosis merupakan suatu kelainan yang 

terdiri atas pembentukan fibrolipid lokal di dalam bentuk plak-plak yang 
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menonjol atau penebalan yang disebut ateroma yang terdapat di dalam 

tunika intima, ateroma kemudian berkembang, dan dapat mengalami 

berbagai komplikasi termasuk kalsifikasi, perdarahan, ulserasi dan 

trombosis (Rahayuningsih, 2011). 

 Kadar kolesterol yang tinggi merupakan faktor resiko yang utama 

sebagai penyebab penyakit kardiovaskular dan stroke. Pada tahun 2008, 

30% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. 

PJK merupakan penyebab paling banyak kematian di dunia, 17,3 juta 

kematian pertahun dan diperkirakan akan meningkat lebih dari 23,6 juta 

pada tahun 2030. Sekitar 1 dari 3 kematian di Amerika, yaitu sebanyak 

787.000 penduduk meninggal karena stroke dan penyakit kardiovaskular 

lain pada tahun 2011 (AHA, 2015).  Penyakit kardiovaskular merupakan 

penyebab kematian nomor satu di dunia. Pada tahun 2012, 31% atau sekitar 

17,5 juta penduduk dunia meninggal karena penyakit kardiovaskular. Dari 

17,5 juta kematian tersebut, 7,4 juta (42%) disebabkan karena penyakit 

jantung koroner dan 6,7 juta (38%) disebabkan oleh stroke (WHO, 2015). 

Di Indonesia, sebanyak 60,3% penduduk masuk dalam kategori near 

optimal (nilai LDL 100-129mg/dl) dan borderline tinggi (nilai LDL 130-

159 mg/dl); dan lebih dari 15,9% penduduk masuk kategori LDL tinggi 

(nilai LDL 160-189 mg/dl) dan sangat tinggi (nilai LDL 190 mg/dl). 

Prevalensi jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter dan gejala sebesar 

1,5% (Riskesdas, 2013).  

 Obat konvensional yang umum digunakan untuk terapi 

hiperlipidemia adalah golongan penghambat kompetitif 3-Hidroksi-

3metilglutaril koenzim A (HMG CoA reduktase), antara lain statin. 

Golongan statin merupakan obat yang paling efektif dalam menurunkan 

LDL (Malloy dan Kane, 2011). Statin menghambat reduktase HMG CoA, 
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mengganggu konversi HMG CoA menjadi mevalonat, menghambat laju 

biosintesis kolesterol de novo (Schwinghammer, 2009). 

 Kekurangan dari golongan statin adalah tidak dapat digunakan 

pada wanita hamil, ibu menyusui dan wanita yang berencana hamil (Malloy 

dan Kane, 2011). Efek lainnya yaitu konstipasi, peningkatan kadar serum 

aminotransferase (primarily alanine aminotransferase) yang bisa 

meningkatkan kemungkinan toksisitas hepar, peningkatan kadar kreatinin 

kinase, miopati dan rhabdomiolisis (Schwinghammer, 2009). Atorvastatin 

adalah salah satu golongan statin, dosis penggunaan awal adalah 10-20 mg 

sehari sekali, dapat ditingkatkan menjadi 40mg sehari sekali jika pasien 

membutuhkan penurunan kolesterol yang besar. Dosis dapat ditingkatkan 

menjadi 80mg sehari sekali. Resiko miopati meningkat pada pasien yang 

menerima statin dalam dosis tinggi, pasien dengan gangguan ginjal atau 

hepar (McEvoy, 2011). 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan alam dan 

beberapa tanaman dari negara lain mudah tumbuh di Indonesia, beberapa 

diantaranya dapat menurunkan kadar kolesterol. Karena itu penelitian ini 

dilakukan untuk mencari alternatif pengobatan dari bahan alam yang  

mudah ditemukan dan memiliki efek samping lebih rendah. Pada penelitian 

ini digunakan Daun Afrika yang secara empiris dipercaya masyarakat dapat 

menurunkan kadar kolesterol. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menyebutkan bahwa ekstrak air Daun Afrika dapat menghambat kadar 

trigliserida dan menormalkan kadar kolesterol (Nwanjo, H.U., 2005), 

ekstrak etanol Daun Afrika juga dapat menurunkan kadar trigliserida (Yeap 

et al, 2010). Ekstrak metanol Daun Afrika 100 mg/kg BB dan 200 mg/kg 

BB tikus menunjukkan aktivitas penurunan kolesterol. Ekstak metanol 

Daun Afrika dosis 200 mg/kg dapat menurunkan kadar kolesterol lebih 

besar daripada kadar 100 mg/kg BB (Adaramoye et al., 2008). 
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 Daun Afrika (Vernonia amygdalina Delile) mengandung senyawa 

golongan alkaloid saponin, sesquiterpen lakton (vernolida, vernodalol, 

vernolepin, vernodalin, vernomigdin, vernodalinol, vernolik, vernomenin), 

terpenoid, polifenol, flavonoid (luteolin, myricetin, luteolin 7-o-β glukosida, 

luteolin 7-o glukoronosida), glikosida steroid (vernoniosida A1, A2, A3, A4, 

B1, B2, B3, D, D2, E), vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1 dan B2, 

dan mineral seperti Fe, fosfor, kalsium, kalium, magnesium dan Zn. 

Berdasarkan kandungan senyawa tersebut Daun Afrika (Vernonia 

amydalina Delile) berguna sebagai bahan baku obat antara lain untuk 

hepatitis, demam, batuk, tuberkulosis (Egharevba et al, 2014), dapat juga 

digunakan untuk anti malaria, antidiabetes (Folashade dan Omoregie, 

2013), antimikroba, antihelminthic, hipolipidemik, anti kanker dan 

antikoagulan (Ijeh dan Ejike, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukkan adanya aktivitas Daun Afrika sebagai agen hipolipidemik 

dengan menghambat oksidasi lipid, meningkatkan HDL dan menurunkan 

biosintesis trigliserida hepar (Adaramoye et al., 2008). Senyawa yang 

berperan dalam efek hipolipidemik adalah flavonoid, tannin dan alkaloid 

saponin (Nwanjo, H.U 2005). Dalam proses pembuatan obat dari bahan 

alam diperlukan adanya profil metabolit untuk mengetahui kandungan 

senyawa apa saja yang terdapat dalam tanaman tersebut, terutama 

kandungan senyawa yang memiliki aktivitas, dalam penelitian ini adalah 

aktivitas penurun kolesterol.  

 Melalui penelitian ini ingin diketahui aktivitas penurunan 

kolesterol ekstrak kering Daun Afrika terhadap mencit yang diinduksi 

aloksan. Mekanisme aloksan dalam menyebabkan hiperkolesterolemia 

adalah dengan menghambat sekresi insulin dan kemampuan aloksan untuk 

menginduksi pembentukan Reactive Oxygen Species yang menghasilkan 

nekrosis selektif pada sel β-pankreas (Lenzen, 2008). 
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 Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan alternatif 

pengobatan herbal untuk terapi hiperkolesterolemia sebagai risk factor 

beberapa penyakit degeneratif, salah satunya jantung koroner akibat 

aterosklerosis. Sehingga angka kejadian jantung koroner dapat dikurangi. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah pemberian ekstrak kering Daun Afrika (Vernonia 

amygdalina) dapat menurunkan kadar kolesterol pada mencit yang 

mengalami hiperkolesterolemia akibat diinduksi aloksan dan diet tinggi 

kolesterol? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Umum 

Mengetahui aktivitas antihiperkolesterol ekstrak kering Daun Afrika 

(Vernonia amygdalina) pada mencit yang diinduksi aloksan dan diet 

tinggi kolesterol. 

1.3.2 Khusus 

1. Mengetahui aktivitas ekstrak kering Daun Afrika (Vernonia 

amygdalina) pada mencit yang mengalami hiperkolesterol 

karena induksi aloksan dan diet tinggi kolesterol. 

2. Mengetahui profil metabolit sekunder dalam ekstrak kering 

Daun Afrika (Vernonia amygdalina). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan landasan ilmiah untuk menjadikan ekstrak Daun 

Afrika (Vernonia amygdalina) sebagai salah satu fitofarmaka 

untuk terapi hiperkolesterolemia. 
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