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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pola penyakit di Indonesia saat ini mengalami perubahan dari periode 

penyakit infeksi ke periode penyakit degeneratif. Perubahan pola penyakit ini 

diduga ada hubungannya dengan gaya hidup dan pola makan. Pola makan di 

kota-kota besar yang bergeser dari pola makan tradisional ke pola makan ke 

barat-baratan dengan komposisi makanan yang terlalu banyak mengandung 

protein, lemak, gula, garam dan mengandung sedikit serat, efek dari itu adalah 

obesitas (Suyono, 2006). 

Perubahan gaya hidup seseorang berkaitan erat dengan peningkatan kadar 

kolesterol dan trigliserida tinggi akibat adanya asupan kolesterol dan lemak jenuh 

yang tinggi pada makanan, merokok, kurang konsumsi serat, kurang berolah raga 

dan stres (Kumar, 2007). Penggunaan asam lemak tak jenuh ganda dan tak jenuh 

tunggal sebagai pengganti asam lemak jenuh dalam makanan sangat bermanfaat 

dalam penurunan kolesterol serum karena dapat menambah jumlah reseptor LDL 

(Low Density Lipoprotein) yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan laju 

katabolik LDL (Low Density Lipoprotein)  (Mayes, 2003). 

Kelainan metabolisme lemak darah akibat meningkatnya kadar kolesterol 

darah (hiperkolesterolemia), trigliserida (hipertrigliserida) atau kombinasi 

keduanya disebut hiperlipidemia. Keadaan ini sering dianggap sebagai penyebab 

penyakit mematikan seperti jantung koroner dan stroke sebagai akibat adanya 

plak aterosklerosis  (Kumar, 2007).  Plak aterosklesrosis  yang sudah terbentuk 

pada hakikatnya tidak bisa ditiadakan dengan pengobatan. Namun, Berdasarkan 

riset menunjukkan bahwa penurunan kolesterol total dengan antilipemika dapat 

melarutkan plak aterosklerosis (regression) (Tjay dan Rahardja, 2007). 
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Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan (DepKes) Indonesia 2004, 

prevalensi hiperkolesterolemia mencapai 9,3% diantara usia 25-34 tahun dan 

15,5% diantara usia 55-64 tahun. Peningkatan ini sebanding dengan insedensi 

penyakit jantung koroner (PJK) pada kelompok usia produktif. Oleh karena itu, 

banyak penelitian telah dilakukan untuk pencegahan kejadian ini yakni dengan 

perawatan yang berbasis makanan dan dengan pendekatan berbasis farmakologis 

(Sukmaniah et al., 2008). 

Salah satu cara menurunkan kadar kolesterol dan lemak lainnya dalam 

darah dapat digunakan obat-obatan sintetik yang sekarang banyak tersedia. Salah 

satu golongan obat yang digunakan dalam menurunkan kadar kolesterol dan/atau 

trigliserida darah yang tinggi adalah golongan statin (penghambat reduktase) 

seperti, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, dan atorvastatin. Senyawa 

penghambat Co-enzim-A reduktase ini berkhasiat menurunkan kolesterol total, 

LDL, VLDL (Very Low Density Lipoprotein) dan trigliserida , sedangkan HDL 

(High Density Lipoprotein) dinaikan sedikit (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Berbagai asupan substansi fitokimiawi yang berasal dari tumbuhan, 

terutama sterol, flavonoid dan sulfur nabati dalam kajian epidemiologi telah 

terbukti mempunyai keterkaitan dengan penyakit jantung koroner. Sterol nabati, 

isoflavon dan sulfur telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol darah 

(Arisman, 2010). Berbagai uji klinis telah dilakukan untuk menemukan  

komponen dalam makanan yang memiliki efek dalam penurunan kolesterol dan 

lemak lainnya. Salah satu komponen tersebut adalah sterol tanaman yang dikenal 

dapat menurunkan  konsentrasi profil lipid dalam darah (Sukmaniah et al., 2008). 

Salah satu tanaman yang mempunyai substansia fitokimiawi cukup banyak 

yakni, terung ungu yang merupakan tanaman obat buah yang telah lama dikenal 

masyarakat dan sampai saat ini masih cukup populer. Tanaman ini diketahui 

mempunyai manfaat sebagai antikejang dan antikanker. Penelitian membuktikan 
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pula bahwa buah ini bisa menghilangkan atau menetralkan kerusakan pembuluh 

darah arteri. Dengan begitu, buah tersebut dapat menekan dan mengatasi 

aterosklerosis,  penyakit yang disebabkan oleh terganggunya transportasi darah 

dan zat makanan pada pembuluh darah arteri. Gangguan itu terjadi akibat 

timbunan lemak dan kolesterol di pembuluh darah, sehingga kerja jantung pun 

terganggu (Andrews, 2011).  

Menurut Dr. GHA Mitschek, seorang ilmuwan dari Universitas Graz yang 

telah melakukan pemeriksaan berseri terhadap hewan sampai beberapa kali, 

ternyata menemukan hasil yang sama baiknya akan manfaat terung ungu. Peneliti 

ini telah memberikan diet tinggi kolesterol pada beberapa kelinci dan juga 

memberikan terung dalam jumlah bervariasi. Meskipun dosis yang diberikan 

tidak terlalu besar ternyata terung mampu menghambat pembentukan plak-plak 

lemak, mencegah dan mengobati ateroklerosis. Selain itu ditemukan juga bahwa 

terung dapat mengangkat kolesterol yang terdapat dalam aliran darah (Silva, 

1999). 

Studi laboratorium pada binatang percobaan yang memiliki kadar 

kolesterol tinggi yang diberikan jus terung ungu, menunjukkan kolesterol pada 

dinding arteri dan aorta menurun secara signifikan, terjadi relaksasi pada dinding 

pembuluh darah yang dapat memperbaiki aliran darah (Whfoods, 2009). 

Selain itu, percobaan yang dilakukan di Taiwan menunjukkan pemberian 1 

gram  ekstrak segar daging tomat, daging jambu biji, biji labu, serta terung ungu 

pada tikus menunjukkan terjadinya inhibisi sekitar 90% terhadap peroksidasi 

LDL (Low Density Lipoprotein) (Huang et al., 2004).  

Terung ungu merupakan salah satu sumber antioksidan alami yang mudah 

dibudidayakan di Indonesia serta memiliki harga jual yang relatif murah. 

Meskipun terung ungu telah dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol 

dalam darah, namun apakah ekstrak biji buah terung ungu berpengaruh terhadap 
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penurunan kolesterol dan trigliserida dalam serum darah tikus putih jantan 

Wistar, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah apakah ekstrak etanol 70% biji buah terung ungu (Solanum 

melongena L.) mempunyai efek terhadap penurunan kadar kolesterol total dan 

trigliserida pada plasma darah tikus putih jantan Wistar? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak etanol biji buah 

terung ungu (Solanum melongena L.) terhadap penurunan kadar kolesterol total 

dan trigliserida pada plasma darah tikus putih jantan Wistar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Diharapkan secara teoritis dari penelitian ini dapat menurunkan kadar 

kolesterol total dan trigliserida. Peneliti hanya dapat memberi kesimpulan 

terkait dan terbatas pada hewan uji. 

2. Manfaat Aplikatif 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong dikembangkannya 

penelitian lebih lanjut dan pemanfaatan tanaman obat tradisional Indonesia 

terutama tanaman terung ungu (Solanum melongena L.). 

 

 

 

 


