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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Gaya hidup masyarakat yang sering mengkonsumsi makanan 

kaya kolesterol menyebabkan peningkatan kadar kolesterol, 

khususnya LDL-C (Low Density Lipoproteins-Cholesterol) yang 

bertanggung jawab terhadap terjadinya hiperkolesterolemia. 

Abnormalitas lipid plasma dapat memberikan kecenderungan terkena 

penyakit koroner, serebrovaskular, dan penyakit vaskular arteri 

perifer. Di dalam tubuh, kolesterol, trigliseida dan fosfolipid 

diangkut dalam aliran darah sebagai kompleks lipid dan protein yang 

dikenal sebagai lipoprotein. Kenaikan total kolesterol, LDL (LDL-C) 

dan penurunan HDL (High Density Lipoprotein) dihubungkan 

dengan perkembangan penyakit jantung koroner (PJK) seperti 

aterosklerosis yang merupakan penyebab umum terjadinya mortilitas 

dan morbiditas. (Krieger, 1998; Dipiro et al, 2009). 

Hiperkolesterolemia merupakan salah satu faktor pemicu 

penyakit jantung koroner (PJK). Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah antara lain usia, berat 

badan, aktivitas fisik, rokok, stress, dan faktor keturunan. Dari 

berbagai faktor tersebut, yang paling dominan adalah pola makan 

yang kurang teratur. Akumulasi kolesterol dan lemak lainnya pada 

dinding arteri menyebabkan aterosklerosis yang mendasari penyebab 

penyakit jantung koroner (PJK) dan stroke (Simons, 1986 ; Solomon, 

1987 ; Wijaya, 1990). 
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 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 (High Density Lipoprotein) 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 kardiovaskular biasanya mengalami 

peningkatan kolesterol darah dan LDL (Low Density Lipoproteins), 

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 (Low Density Lipoproteins) pada tubuh melalui mevalonic acid-

like moiety yang secara kompetitif menghambat HMG-CoA 

reduktase. Dengan 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 (Low Density Lipoproteins) hepatik, serta meningkatkan klirens 
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hepatic dari LDL-C. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya serum 

trigliserida dan meningkatnya HDL kolesterol (Parikh, et al, 2014). 

Sedangkan pada golongan fibrat, mekanisme kerja dalam 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah yaitu dengan memacu 

aktivitas lipase lipoprotein sehingga dapat menghidrolisis trigliserida 

pada kilomikron dan VLDL (Silbernagl dan Lang, 2000). 

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. Sedangkan, 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 hiperkolesterolemia pun cukup 

tinggi. Jika kejadian hiperkolesterolemia yang cukup tinggi, maka 

terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke pun akan meningkat. 

Di Indonesia, prevalensi jantung koroner 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 (tenaga kesehatan). Prevalensi penyakit 

jantung koroner dan stroke terlihat meningkat seiring peningkatan 
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umur responden. Prevalensi stroke sama banyak pada laki-laki dan 

perempuan (Riskesdas, 2013).      

 Perilaku konsumsi makanan berisiko antara lain kebiasaan 

mengkonsumsi makanan/minuman manis, asin, berlemak, 

dibakar/dipanggang, diawetkan, berkafein dan berpenyedap adalah 

perilaku berisiko penyakit degeneratif. Perilaku konsumsi makanan 

berisiko dikelompokkan ‘sering’ apabila penduduk mengkonsumsi 

makanan tersebut satu kali atau lebih setiap hari. Proporsi nasional 

penduduk dengan perilaku konsumsi makanan berlemak, 

berkolesterol dan makanan gorengan ≥ 1 kali per hari adalah 40,7% 

dan lima propinsi tertinggi diatas rerata nasional adalah propinsi 

Jawa Tengah (60,3%), D.I Yogyakarta (50,7%), Jawa Barat (50,1%), 

Jawa Timur (49,5%), dan Banten (48,8%). Berdasarkan SKRT 2004, 

prevalensi hiperkolesterolemia di Indonesia sebesar 1,5%, pada laki-

laki 0,6% dan 2,2% pada perempuan (Depkes RI, 2007). 

 Pemakaian obat-obat sintesis, misalnya statin kurang efektif 

dalam menurunkan kadar lipid hingga target yang diinginkan pada 

penderita hiperlipidemia. Mekanisme kerja statin yaitu 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). 
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Sebagai terapi selain menggunakan obat sintesis dapat digunakan 

obat-obatan dari bahan alam. Keuntungan dari penggunaan obat 

tradisional yang terbuat dari bahan alam 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. Di 

Indonesia terdapat lebih kurang 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan lebih 

kurang 7.500 jenis diantaranya termasuk tanaman berkhasiat obat 

(Kotranas, 2006), lebih dari 1.800 jenis tanaman telah diidentifikasi 

dari beberapa formasi hutan, namun hingga saat ini pemanfaatannya 

belum optimal. Jumlah tanaman obat yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat baru sekitar 1.000 hingga 1.200 jenis, dan yang 

digunakan secara rutin dalam industri obat tradisional baru sekitar 

300 jenis.  

 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 memiliki gejala penyakit 

jantung koroner) memperoleh terapi penurunan lipid (Dipiro,2008). 
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Sebuah studi menyatakan bahwa pasien tetap menderita 

hiperlipidemia walaupun sudah diobati dengan statin. Studi tersebut 

bertujuan untuk menganalisis faktor resiko hiperlipidemia walaupun 

sudah diobati dengan statin pada bangsa Baltic (Estonia, Latvia, dan 

Lithuania). 

 Berdasarkan daftar obat alam (Sukistiyowati, 2008), ekstrak 

tumbuhan kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) telah 

digunakan sebagai bahan pada formula untuk penyembuhan diabetes, 

diuretik (peluruh urin), antihipertensi, antihiperlipidemia, 

antiinflamasi (analgesik) dan penurunan kadar asam urat. Spesies ini 

merupakan tumbuhan khas dari Pulau Jawa yang popular dalam 

pengobatan herbal, terutama di kawasan Asia (Shibuya dkk., 1999). 

Selain itu, tanaman kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) 

juga dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman fungsional bagi 

penderita penyakit degeneratif karena dapat membantu memperbaiki 

fungsi ginjal. Senyawa kimia yang terdapat dalam daun kumis 

kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) antara lain adalah garam 

kalium, senyawa saponin, alkaloid, minyak atsiri, glikosida 

orthosiponin dan tannin. Kandungan bahan aktif utama yang paling 

stabil dalam daun kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) 

adalah komponen senyawa sinensetin yang bersifat antibakteri 

dimana sinensetin telah dijadikan zat identitas simplisia kumis 

kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) dan memiliki efek 

chemosentitizing yang dapat membalikkan PGP-dimediasi (P-

glycoprotein) dengan MDR (Multidrug Resisten) dengan cara 

meningkatkan akumulasi intraseluler obat-obatan. (Rosita dan 
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Nurhayati, 2004). Ekstrak kumis kucing berikatan dengan asam 

empedu dan membentuk kompleks yang tidak larut didalam intestin 

sehingga menyebabkan ekskresinya meningkat melalui feces 

menyebabkan kadar asam empedu menurun. Untuk menjaga agar 

sirkulasi tetap stabil, maka kolesterol dikonversi menjadi asam 

empedu sehingga menyebabkan kolesterol dalam darah menurun 

(Sirichai et. al., 2012). 

  Selain ekstrak kumis kucing (Orthosiphon stamineus 

Benth.), hasil penelitian tentang efektivitas bawang putih (Allium 

sativum Linn.) terhadap penurunan kadar kolesterol masih 

kontroversial. Pengolahan bawang putih mengakibatkan 

terbentuknya senyawa tiosulfinat, contohnya alisin, melalui reaksi 

enzimatik sistein sulfoksida tersubstitusi. Allicin bermanfaat dalam 

memberikan efek biologis, termasuk spektrum yang luas dari 

penghambatan pada enzim yang terlibat dalam biosintesis kolesterol 

seperti HMG-CoA reduktase, sehingga bawang putih dapat 

membantu mencegah implantasi lipid pada dinding arteri 

(Raghuveer, 2008). Penelitian secara in vitro menggunakan hepatosit 

menunjukkan senyawa organosulfur bawang putih menghambat 

biosintesis kolesterol. Namun, tahap yang lebih detail belum 

diketahui. Kemungkinan mekanisme penghambatannya melalui dua 

cara yaitu penghambatan pada reaksi enzim hydroxymethylglutaryl-

CoA reduktase dan penghambatan pada reaksi enzim lain seperti 

squalene mono-oksigenase dan lanosterol-14-demethylase (Pizorno 

dan Murray, 2000; Gupta dan Porter, 2001). 
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 Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai 

aktivitas kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing (Orthosiphon 

stamineus Benth.) dan ekstrak kering umbi bawang putih (Allium 

sativum Linn.) terhadap tikus yang diinduksi aloksan. Dan dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan terbukti kombinasi ekstrak kering 

daun kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) dan ekstrak 

kering umbi bawang putih (Allium sativum Linn.) dapat digunakan 

sebagai terapi antihiperkolesterolemia.. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: “Apakah 

terdapat penurunan aktivitas antihiperkolesterolemia pada kombinasi 

ekstrak kering daun kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) 

dan ekstrak kering umbi bawang putih (Allium sativum Linn.) 

terhadap mencit yang diinduksi aloksan”. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1.  Tujuan umum 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

antihiperkolesterolemia kombinasi ekstrak kering daun kumis 

kucing (Orthosiphon stamineus Benth) dan ekstrak kering umbi 

bawang putih (Allium sativum, Linn.) pada berbagai perbandingan 

terhadap mencit yang diinduksi aloksan. 
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1.3.2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Membuktikan adanya penurunan aktivitas kadar kolesterol 

darah yang bermakna pada mencit jantan yang diinduksi 

aloksan setelah pemberian kombinasi ekstrak kering kumis 

kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) dan bawang putih 

(Allium sativum, Linn.). 

2. Mengetahui dosis kombinasi paling efektif dalam beberapa 

perbandingan yang berbeda. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan di bidang biokimia dan ilmu-ilmu yang terkait 

dalam penggunaan tanaman Indonesia dan sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya dalam rangka mencari dosis yang 

tepat, aman dan efektif bagi manusia. 

2. Manfaat aplikatif : penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah mengenai potensi kombinasi ekstrak kumis 

kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) dan ekstrak bawang 

putih (Allium sativum Linn.) sebagai pilihan alternatif yang 

rasional, mudah didapat dan ekonomis sebagai terapi 

antihiperkolesterolemia. 
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