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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan tubuh perlu dijaga guna kehidupan yang lebih baik, salah 

satunya dengan  cara pola hidup yang sehat yang  dapat diwujudkan dengan 

melakukan pola makan yang teratur. Tanpa kita sadari bahwa apa yang 

menjadi menu kita sehari-hari akan menentukan baik tidaknya makanan itu 

bagi tubuh kita, misalnya bahan makanan yang kaya akan kolesterol                

(Simorangkir, 2004; 8). 

Kolesterol adalah sejenis lemak dalam darah yang dalam batas-batas 

normal tidak berbahaya (150-250  mg%). Di samping 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 ; 2).  

Makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi dapat 

menyebabkan penyakit jantung, batu ginjal, empedu dan kelainan 

metabolisme. Kolesterol disintesis di dalam organ hati (sekitar 1500 

mg/hari) dan sisanya diabsorbsi dari makanan sehari-hari. Sebanyak 70-80% 
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kolesterol dalam tubuh manusia dimetabolisme untuk pembentukan asam 

kolat (Astawan, 2004 ; 99). 

Untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat mengenal berbagai 

cara pengobatan yang dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan  

secara tradisional. Obat tradisional adalah obat yang telah terbukti 

digunakan oleh masyarakat secara turun temurun untuk memelihara 

kesehatan ataupun untuk mengatasi gangguan kesehatan mereka. Obat 

tradisional sebagian besar berasal dari tanaman obat. Obat tradisional 

merupakan aset nasional yang hingga saat ini tetap dimanfaatkan sebagai 

pengobatan sendiri (self medication) oleh masyarakat di seluruh pelosok 

Indonesia (Syabana dan Ramadani, 2000; 2). Salah satu obat alternatif yang 

digunakan oleh masyarakat yaitu Kombucha Coffe yang dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit. 

Kombucha Coffe merupakan hasil fermentasi dari cairan kopi manis 

oleh mikroorganisme dari kelompok bakteri dan jamur. 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 dapat 

berfungsi sebagai penawar racun serta mengandung zat-zat antibiotik yang 

berperan penting dalam biokimia tubuh (Naland, 2004 ; 9).  

Teh kombucha merupakan minuman  tradisional hasil fermentasi 

larutan teh dan gula dengan menggunakan starter mikroba kombucha 
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(Acetobacter xylinum dan beberapa jenis khamir) dan difermentasi selama 

8–12 hari. Kombucha adalah suatu ramuan minuman kuno, yang merupakan 

hasil dari simbiosis murni dari bakteri dan ragi. Selama fermentasi kultur 

kombucha akan menghasilkan sejumlah alkohol, karbondioksida, vitamin B, 

vitamin C, serta berbagai jenis asam organik yang sangat penting bagi 

metabolisme manusia seperti asam asetat, asam glukonat, asam glukoronat, 

asam oksalat dan asam laktat (Anonim, 2008; 1). 

Teh kombucha juga mengandung vitamin B3 (niasin) yang berperan 

dalam metabolisme lemak untuk menurunkan kadar saturated cholesterol 

yakni LDL (Low Density Lipopotein) dan trigliserida serta meningkatkan 

HDL (High Density Lipoprotein) hingga bisa mengurangi gangguan 

penyakit pembuluh darah dan jantung koroner (Naland, 2004 ; 10). 

Berdasarkan penelitian Rahayu dan Rahayu (2006), kandungan kimia 

yang terdapat pada Kombucha Coffe antara lain: asam asetat, asam amino, 

vitamin B1 (thiamin), alkohol, kafein, antibiotik dan asam laktat. Cara kerja 

kombucha tidak hanya membidik organ tubuh tertentu, namun 

mempengaruhi tubuh secara menyeluruh dengan menstabilkan metabolisme 

tubuh dan menawarkan racun dengan asam glukoronat. Hal ini 

menyebabkan peningkatan kapasitas pertahanan endogenis tubuh terhadap 

pengaruh racun dan tekanan lingkungan, sehingga metabolisme sel yang 

rusak diperkuat dan diperlanjut dengan pemulihan kesehatan tubuh 

(Hartanto, 2006; 2). 
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Glukoronat adalah zat yang berperan dalam fungsi hati, khususnya 

dalam mengikat logam berat yang masuk melalui makanan dan minuman 

yang dikonsumsi sehari-hari. Logam berat dan kolesterol yang ada dalam 

darah, baik yang dibentuk oleh hati maupun dari makanan akan diikat oleh 

kombucha. Sehingga menjadi bahan yang mudah larut dalam cairan empedu 

dan dikeluarkan melalui tinja bersama lemak (Naland, 2004 ; 14). 

Senyawa kimia dalam Kombucha Coffe akan mengalami metabolisme 

di dalam tubuh terutama didalam usus, hepar, dan ren. Usus merupakan 

organ pencernaan yang dapat mengabsorpsi zat gizi yang dibutuhkan oleh 

tubuh kemudian dibawa ke hepar. Sel-sel hepar akan mengolah dan 

mensintesis berbagai zat yang diangkut ke jaringan tubuh bersama aliran 

darah melalui ren akan memindahkan sebagian besar bahan plasma yang 

dibutuhkan oleh sel terutama zat toksik (LU, 1995 ; 206-208).  

Hati merupakan organ terbesar dari tubuh. Ia terletak dalam rongga 

abdomen di bawah diafragma. Sebagian besar darahnya (sekitar 70%) 

berasal dari vena porta dalam prosentase yang lebih kecil disuplai oleh 

arteria hepatica. Sel hati niscaya merupakan sel yang paling serbaguna 

dalam tubuh. Ia merupakan sel dengan fungsi endokrin, eksokrin, 

mensintesis, menyimpan zat-zat tertentu, mendetoksikasi dan mentransfer 

zat-zat lain (Junqueira, 1991; 342). 

Sel hati  menggunakan kolesterol untuk membentuk garam empedu 

yang akan mengemulsifikasi lemak dalam makanan yang dicerna. Hati 

merupakan kelenjar terberat di dalam tubuh, beratnya 1,5 kg atau lebih, 



 

 

5 

konsistensinya lunak dan terletak di bawah diafragma dalam rongga 

abdomen dalam rongga abdomen atas. Dalam keadaan segar warnanya 

merah tua atau merah coklat. Hati menerima semua bahan yang diserap dari 

usus kecuali lemak, yang sebagian besar diangkut oleh sistem limfatik 

(Tambayong, 1995 ; 317). 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti (2004), bahwa Kombucha Coffe dapat menurunkan kadar kolesterol 

pada darah tikus putih ini disebabkan dalam Kombucha Coffe terdapat 

vitamin B3 (niasin) yang berperan dalam metabolisme lemak untuk 

menurunkan kadar kolesterol jahat. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap 

“STRUKTUR HISTOLOGI HEPAR TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus. L) 

JANTAN YANG TERBEBANI KOLESTEROL SETELAH PEMBERIAN 

KOMBUCHA COFFE”. 

B. Pembatasan Masalah 

 Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran judul, maka perlu adanya pembatasan masalah yang 

diteliti. Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Subjek penelitian adalah struktur histologi hepar tikus putih            

(Rattus norvegicus L.) setelah pemberian Kombucha Coffe. 

2. Objek penelitian adalah tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan umur 2 

bulan dengan berat badan ± 200 g yang terbebani kolesterol. 
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C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

struktur histologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan yang 

terbebani kolesterol setelah pemberian Kombucha Coffe ? ” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji struktur histologi hepar 

tikus putih (Rattus norvegicus L) yang terbebani kolesterol setelah 

pemberian Kombucha Coffe. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan tentang Kombucha 

Coffe. 

2. Dapat dipakai sebagai bahan perbandingan dan acuan penelitian 

sejenis. 

3. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan pada masyarakat tentang 

manfaat Kombucha Coffe terhadap struktur histologi hepar tikus putih. 

 

 

 
 
 
  




