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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu dampak negatif perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini 

adalah adanya pergeseran pola makan, dari pola makan yang seimbang dan alami 

menjadi pola makan yang monoton dan serba instan, sehingga kecenderungan 

untuk mengkonsumsi makanan berlemak tinggi secara berlebihan semakin 

meningkat (Istiadi dan Sunarsih, 2005). Kolesterol merupakan sterol utama dalam 

tubuh manusia. Kolesterol merupakan komponen struktural dari membran sel dan 

lipoprotein plasma, dan merupakan starting material dari sintesis asam empedu 

dan hormon steroid (Ganong, 1979). 

Hiperkolesterolemia adalah peninggian kadar kolesterol di dalam darah. 

Tingginya kadar kolesterol darah merupakan masalah yang serius karena 

merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung koroner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko terjadinya arterosklerosis atau PJK 

akan meningkat bila kadar kolesterol darah meninggi. Proporsi penduduk 

Indonesia dengan usia diatas 15 tahun dengan kadar kolesterol total diatas nilai 

normal merujuk nilai yang ditentukan pada NCEP-ATP III adalah sebesar 35,9%, 

yang merupakan gabungan penduduk kategori borderline (nilai kolesterol total 

200-239 mg/dl) dan tinggi (nilai kolesterol total ≥ 240 mg/dl (RISKESDAS, 

2013). 

Telah dibuktikan pula bahwa dengan menurunkan kadar kolesterol darah 

dapat mengurangi resiko tersebut. Faktor resiko lainnya adalah merokok, riwayat 

PJK dalam keluarga pada umur kurang dari 55 tahun, penyakit gula, penyakit 

pembuluh darah, kegemukan dan jenis kelamin laki-laki (Bahri, 2004). Pada suatu 

studi observasi, kebanyakan PJK terjadi pada laki-laki (60%) dibandingkan wanita 

(40%). Hal ini disebabkan proteksi wanita yang baik terhadap faktor resiko, 

proteksi hormonal, dan perbedaan metabolik pria dan wanita (Pratiwi, 2010). 

Kebanyakan orang memilih mengatasi masalah hiperkolesterolemia ini 

dengan obat-obatan sintetis yang bersifat menurunkan kadar kolesterol tubuh 
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(Yuniastuti, 2002). Padahal untuk tahap awal, terapi non farmakologis seperti diet 

dan gerak badan lebih diutamakan, tetapi apabila terapi non farmakologis ini 

gagal, selanjutnya dilakukan terapi farmakologis, baik dengan menggunakan obat 

alami maupun obat modern (Ariantari, 2010). Oleh karena itu perlu senyawa 

alternatif dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah kardiovaskuler, antara 

lain menggunakan bahan tradisional (Yuniastuti, 2002). 

Dengan perkembangan iptek yang semakin pesat serta kebutuhan upaya 

kesehatan modern, obat tradisional telah banyak mengalami perkembangan yang 

mencakup aspek pembuktian khasiat dan keamanannya, jaminan mutu, bentuk 

sediaan, cara pemberian, pengemasan dan penampilan serta teknologi (Depkes RI, 

2008). Saat ini terdapat 3 macam obat tumbuhan terregistrasi yang beredar di 

Indonesia yaitu jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka (Moeloek, 2006). 

Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional telah diterima secara luas 

oleh masyarakat hampir diseluruh negara di dunia. Alasan inilah yang 

menyebabkan meningkatnya ketertarikan penggunaan bahan tradisional dari 

tumbuhan untuk menangani hiperlipidemia, seperti ekstrak kulit manggis (Udani 

JK et al., 2009). 

Kulit buah manggis (Garcinia mangostana Linn.)  mengandung senyawa 

yang memilki aktivitas farmakologi. Kulit buah manggis (Garcinia mangostana 

Linn.) juga dipercaya memiliki antioksidan yang sangat tinggi, dapat dilihat dari 

nilai ORAC (Oxygen Radical Absobance Capacity) buah manggis per 100 gram 

sebesar 17.000  –  20.000. Antioksidan yang terkandung dalam kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana Linn.) didominasi oleh senyawa fenol yaitu 

xanthone. Terdapat 200 lebih santon yang tersedia di alam ini, dan 50 diantaranya 

terkandung dalam kulit buah manggis. Beberapa tahun belakangan, banyak 

peneliti di dunia menguji efektivitas kulit manggis (Garcinia mangostana Linn.) 

dalam menanggulangi penyakit kronis seperti kanker, kolesterol, dan juga sebagai 

anti mikroba (Amalina dkk, 2014). Pada obat jantung, buah manggis (Garcinia 

mangostana Linn.) dapat berpotensi menghambat oksidasi kepadatan rendah 

lipoprotein (LDL). Pada individu obesitas, buah manggis (Garcinia mangostana 

Linn.) mampu mengurangi C-reaktif tingkat protein (Udani JK et al., 2009). 

Selain itu kulit buah manggis (Garcinia mangostana Linn.) juga digunakan 
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mengobati sariawan, disentri, nyeri urat, sembelit, bahkan juga anti-lelah 

(memberi tenaga), anti-oksidan (membuang racun dari dalam badan), anti-radang 

(mempercantik kulit), anti-obesitas (menguruskan badan), anti-glaukoma (sakit 

mata/ glukoma) (Polytechnic full education website competition, 2010). 

Kulit buah manggis (Garcinia mangostana Linn.) yang dahulu hanya 

dibuang saja ternyata menyimpan sebuah harapan untuk dikembangkan sebagai 

kandidat antihiperlipidemia dan selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut 

menjadi herbal terstandar dan fitofarmaka untuk mengatasi hiperlipidemia, 

khususnya pada penurunan kadar kolesterol. Oleh karena hal tersebut, dilakukan 

penelitian uji aktivitas ekstrak kulit buah manggis sebagai antihiperkolesterolemia 

pada mencit yang diinduksi aloksan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, akan diteliti apakah pemberian 

ekstrak kering terstandar perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.) 

dapat menurunkan kadar kolesterol mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

aloksan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

antihiperkolesterolemia dengan menggunakan ekstrak kering terstandar 

perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.)  terhadap mencit yang 

diinduksi aloksan. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas ekstrak 

kering terstandar perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.) pada mencit 

(Mus musculus) yang diinduksi dengan aloksan terhadap penurunan kadar 

kolesterol total. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan 

data penunjang untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam rangka 

pengembangan obat di Indonesia dengan memberi data ilmiah tentang 

pemanfaatan ekstrak perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.) sebagai 

antihiperkolesterolemia. 
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