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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup dengan pola makan yang tinggi akan  kandungan 

lemak dan kolesterol, menyebabkan kadar lemak dan kolesterol didalam 

darah menjadi lebih tinggi dari normal (Nasution, 2013). Kadar kolesterol 

yang melewati batas normal akan menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan. Penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah dapat 

menyebabkan pengerasan dinding pembuluh darah(aterosklerosis) sehingga 

menyumbat aliran darah danmemicu terjadinya penyakit jantung koroner 

(Prabowo, etal., 2013).Penyakit Jantung Koroner (PJK) yang terjadi akibat 

penyempitan dan hambatan arteri koroner yang mengalirkan darah ke otot 

jantung merupakan penyebab cacat dan kematian utama di dunia (Bantas, et 

al., 2012). 

Riskesdas (2013) prevalensi penyakit jantung koroner (PJK) meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur, kejadian tertinggi pada kelompok umur 

65 -74 tahun yaitu sebesar 2,0% dan menurun 3,65% pada kelompok umur ≥ 

75 tahun.Berdasarkan diagnosis dokter gejala PJK lebih sering terjadi pada 

perempuan dibanding laki-laki. Prevalensi penyakit jantung koroner tertinggi 

Sulawesi Tengah (0,8%) diikuti Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Aceh masing-

masing 0,7 %. Sementara prevalensi jantung koroner menurut diagnosis atau 

gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur (4,4%), diikuti Sulawesi Tengah 

(3,8%), Sulawesi Selatan (2,9%), dan Sulawesi Barat (2,6%). 

Di Asia dan Afrika, mortalitas dan morbiditas PJK memperlihatkan  

peningkatan. Di Malaysia, grafik penderita PJK meningkat secara bermakna, 

pada periode tahun 1981 – 1989 kasus PJK meningkat dari 15,3 menjadi 37 

per 100.000 penduduk. Di Singapura dan Kuala Lumpur, angka kematian 

PJK mengalami peningkatan sehingga menjadi penyebab 10% semua 

kematian. Pada 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami transisi epidemiologi 

yang sama.Peningkatan prevalensi PJK di Indonesia menjadi beban bukan 

hanya karena biaya pengobatan yang mahal tetapi juga karena produktivitas 
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kerja yang menurun(Bantas, et al., 2012). Akibat biaya pengobatan yang 

mahal, tidak semua anggota masyarakat mendapatkan pelayanan yang 

optimal (Makalalag, et al., 2013). 

Pengobatan dengan menggunakan berbagai jenis tanaman obat telah 

dilakukan, pengobatan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan secara 

empiris dan dipraktikkan secara turun-temurun. Selain itu pengobatan dengan 

menggunakan berbagai jenis tanaman obat sangat mudah dilakukan dan juga 

tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Masyarakat juga meyakini 

pengobatan dengan tanaman obat lebih baik dibandingkan harus 

mengkonsumsi obat kimia yang dikhawatirkan akan menimbulkan efek 

samping yang tidak diinginkan (Makalalag, et al., 2013). 

Salah satu bagian dari tanaman binahong yang sangat bermanfaat 

adalah daun, karena mengandung beberapa senyawa kimia aktif yang berguna 

bagi kesehatan. Senyawa aktif yang terdapat pada daun binahong adalah 

flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin (Hasiib, et al., 2015). 

Penelitian Bogoriani (2015) mengatakan bahwa saponin diduga dapat 

menurunkan kolesterol plasma dengan dua cara yaitu menghambat 

penyerapan kolesterol di usus (langsung) dan menghambat penyerapan asam 

empedu di usus (tidak langsung), dengan berbagai mekanisme yang belum 

jelas. Penelitian Tika (2014) menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong 

mempunyai efek terhadap penurunan kadar koleterol totaldarah pada tikus 

putih. 

Kadar kolesterol plasma total (TPC, total cholesterol plasma) yang 

tinggi belum tentu aterogenik, bila sebagian besar kolesterolnya terdistribusi 

dalam partikel lipoprotein berdensitas tinggi (HDL, high density 

lipoproteins), penting untuk mengetahui distribusi kolesterol dalam 

lipoprotein plasma. Kadar kolesterol plasma darah, terutama kolesterol dalam 

partikel lipoprotein berdensitas rendah (LDL, low density lipoproteins) selalu 

digunakan sebagai indikator untuk mendiagnosis kemungkinan adanya 

gangguan jantung akibat aterosklerosis (Gani, et al., 2013) . 
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik melakukukan penelitian 

dengan judul “Uji Efektivitas EkstrakEtanol 70% Daun Binahong (Anredera 

cordifolia (Tenore.) Steenis) terhadap Penurunan Kadar LDL pada Tikus 

Putih Jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus) yang  Diberi Pakan 

Hiperkolesterolemia dan diinduksi Triton X-100”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstraketanol 70% daun binahong (Anredera 

cordifolia (Tinore.) Steenis) dapat menurunkan kadar LDL pada tikus putih 

jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus) yang  diberi pakan 

hiperkolesterolemia dan diinduksi Triton X-100? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efektivitas ekstraketanol 70% daun binahong 

(Anredera cordifolia (Tenore) steenis) terhadap penurunan kadar LDL pada 

tikus putih jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus) yang  diberi pakan 

hiperkolesterolemia dan diinduksi Triton X-100. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas 

pengetahuan tentang manfaat ekstrak daun binahong yang dapat 

menurunkan  kadar LDL. 

2. Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang manfaat daun binahong yang dapat digunakan 

sebagai terapi herbal dalam  menurunkan kadar LDL. 


