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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan tubuh perlu dijaga agar dapat melakukan aktifitas dan 

kegiatan sehari-hari dengan baik, salah satunya dengan pola hidup sehat 

yang dapat diwujudkan dengan melakukan pola makan yang teratur dan 

sesuai dengan kebutuhan tubuh. Menu makan akan menentukan baik 

tidaknya makanan bagi tubuh. Oleh karena itu sangat perlu untuk memilih 

makanan dengan kebutuhan gizi yang seimbang.  

Makanan yang mengandung gizi seimbang adalah makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam 

jumlah cukup, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Apabila 

mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi berlebih akan 

memunculkan masalah kegemukan atau bahkan penyakit jantung, darah 

tinggi, kanker, stroke atau diabetes (Anonim, 2008). 

Konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi atau alkohol 

dapat memacu meningkatnya kandungan asam urat dalam darah. Penyakit 

asam urat disebabkan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Asam 

urat merupakan hasil samping dari pemecahan sel yang terdapat dalam 

darah karena tubuh secara berkesinambungan memecah dan membentuk 

sel yang baru. Kadar asam urat meningkat atau abnormal ketika ginjal 

tidak sanggup mengeluarkannya melalui air kemih. Tubuh juga dapat 
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membentuk asam urat dalam jumlah sangat tinggi karena adanya 

abnormalitas suatu enzim atau serangan suatu penyakit (Utami, 2004). 

Kadar asam urat normal pada pria dan perempuan berbeda. Kadar 

asam urat normal pada pria berkisar 3,5–7 mg/dl dan pada perempuan 2,6–

6 mg/dl (Wibowo, 2006). Kelebihan asam urat dalam darah akan 

menyebabkan pengkristalan pada persendian dan pembuluh kapiler darah 

terutama yang dekat dengan persendian dan akibatnya apabila persendian 

digerakkan akan terjadi pergeseran antar kristal-kristal tersebut sehingga 

menimbulkan rasa nyeri (Wong, 2007). Beberapa penyakit yang sering 

didapati bersama hiperurisemia (kadar asam urat yang tinggi dalam darah) 

adalah kadar lemak darah tinggi (HDL-kolesterol), hipertensi, penyakit 

jantung koroner, stroke, ginjal dan diabetus militus (Siburian, 2005).  

Kolesterol adalah sejenis lemak dalam darah yang dalam batas-

batas normal tidak berbahaya (150-250 mg%). Disamping dapat dibuat 

sendiri oleh tubuh, kolesterol darah juga bisa didapat dari makanan sehari-

hari. Kadar kolesterol darah dipengaruhi juga oleh tingkat kejenuhan 

lemak makanan. Semakin banyak kadar lemak jenuh dalam makanan yang 

dikonsumsi, semakin besar kemungkinan meningkatnya kadar kolesterol 

darah. Tingginya kadar kolesterol dalam darah menyebabkan sebagian 

kolesterol mengendap pada dinding pembuluh darah, yang lambat laun 

akan menimbulkan penyempitan pembuluh darah (Soenardi, 1995). 

Untuk mengatasi masalah kesehatan, masyarakat mengenal 

berbagai cara pengobatan yang dapat digunakan, mulai dari cara 
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tradisional sampai modern. Cara pengobatan resmi di Indonesia 

menggunakan cara pengobatan modern yang dilakukan di rumah sakit, 

puskesmas dan balai pengobatan yang lain. Sementara cara pengobatan di 

luar cara modern dikelompokkan sebagai cara pengobatan alternatif 

termasuk di dalamnya cara pengobatan tradisional (Mursito, 2002). 

Obat tradisional adalah obat yang telah terbukti digunakan oleh 

masyarakat secara turun temurun untuk memelihara kesehatan ataupun 

untuk mengatasi gangguan kesehatan mereka. Obat tradisional merupakan 

aset nasional yang hingga saat ini tetap dimanfaatkan sebagai pengobatan 

sendiri (self medication) oleh masyarakat di pelosok Indonesia (Syabana 

dan Ramadani, 2002). Salah satu obat alternatif yang dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit yaitu kombucha coffee    

(Rahayu, 2006). 

Kombucha coffee merupakan hasil fermentasi dari cairan kopi 

manis oleh mikroorganisme dari bakteri Acetobacter xylinum dan jamur 

Saccharomyces ludwigii. Kombucha merupakan agen penghasil senyawa 

gula yang terkandung di dalam kopi menjadi berbagai jenis asam, vitamin 

dan alkohol berkhasiat. Selain dapat mencegah berbagai macam penyakit 

seperti rematik, kanker, peradangan sendi, meningkatkan stamina dan 

sistem kekebalan tubuh, kombucha juga dapat berfungsi sebagai penawar 

racun serta mengandung zat-zat antibiotik yang berperan penting dalam 

proses biokimia tubuh (Naland, 2004). 
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Kombucha coffee mengandung senyawa-senyawa kimia, yaitu 

vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin), vitamin 

B12 (sianokobalamin), vitamin C, asam asetat, asam amino, asam 

glukoronat, asam laktat, alkohol, pH 3,33%, kafein dan tannin (Rahayu 

dan Rahayu 2006). Beberapa ahli pangan berpendapat bahwa tannin terdiri 

dari catechin, leukoantosianin, dan asam hidroksi. Catechin berfungsi 

mencegah tekanan darah tinggi, mengurangi penimbunan kolesterol dalam 

darah, mempercepat pembuangan kolesterol melalui feces, serta 

menangkal radikal bebas. Catechin dapat mengurangi resiko penyakit 

kardiovaskuler (Anonim, 2001). 

Dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa kadar asam urat yang 

tinggi dalam darah (hiperurisemia) dimungkinkan dapat menaikkan kadar 

kolesterol darah dan adanya vitamin B3 pada kombucha berperan dalam 

metabolisme lemak yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap 

“EFEK PEMBERIAN KOMBUCHA COFFEE TERHADAP 

KANDUNGAN KOLESTEROL DARAH TIKUS PUTIH (Rattus 

norvegicus L) JANTAN YANG DIINDUKSI  URIC ACID”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran judul, maka perlu adanya pembatasan masalah yang 
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diteliti. Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Subjek penelitian adalah kandungan kolesterol darah tikus putih 

setelah diinduksi uric acid. 

2. Objek penelitian adalah darah tikus putih. 

3. Parameter yang diamati adalah perubahan kandungan kolesterol darah 

tikus putih yang diinduksi uric acid dosis 0,1 ml/200 g BB setelah 

pemberian kombucha coffe dosis 2,7 ml/200 g BB. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 

pemberian kombucha coffee dapat menurunkan kandungan kolesterol 

darah tikus putih (Rattus norvegicus L) jantan yang diinduksi uric acid?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pemberian 

kombucha coffee terhadap kandungan kolesterol darah tikus putih jantan 

yang diinduksi uric acid. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan tentang kombucha 

coffee. 
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2. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan pada masyarakat tentang 

manfaat kombucha coffee terhadap penurunan kadar kolesterol darah 

tikus putih yang terkena asam urat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




