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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu 

secara global. Pada tahun 2015 sekitar 17,7 juta orang meninggal karena 

penyakit kardiovaskular dan 7,4 juta orang meninggal tersebut disebabkan 

oleh penyakit jantung koroner (WHO, 2017) Menurut Riskesdas tahun 2013 

penyakit jantung koroner menempati urutan ketujuh penyakit tidak menular 

di Indonesia. Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2014), 

berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit jantung koroner di 

Indonesia tahun 2013 sebesar 0,5%, sedangkan berdasarkan diagnosis 

dokter/gejala sebesar 1,5%. 

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009), kadar lemak 

yang abnormal atau kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan risiko 

terjadinya aterosklerosis dan penyakit arteri koroner atau penyakit arteri 

karotis meningkat. Peningkatan kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

akan meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis inilah 

yang nantinya akan bermanifestasi menjadi penyakit jantung koroner 

(Rabie’ah, 2014). 

Golongan obat statin telah terbukti dalam menurunkan kadar 

kolesterol plasma dan juga mencegah penyakit jantung. Statin bekerja dengan 

menghambat HMG-KoA reduktase dan meningkatkan aktivitas reseptor LDL 

(Botham & Mayes, 2014). Miopati adalah efek samping paling sering akibat 

penggunaan statin, manifestasi berupa nyeri dan sakit tulang, kelemahan, 

ketidakseimbangan, dan mudah lelah (W. Miller Jr, 2015).Oleh karena itu 

diperlukan alternatif pengobatan, salah satunya adalah dengan menggunakan 

tanaman kakao. 

Coklat adalah sumber yang kaya akan flavonoid, terutama flavanols, 

epikatein, katein, dan molekul berat ringan prosianidin seperti prosianidin B1 

dan B2, metilxantin (terutama theobromine), dan magnesium; semua itu 
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adalah substansi aktif yang secara biologis bermanfaat bagi kesehatan 

manusia(Ellam & Williamson, 2013). 

Selain itu menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan (2010), 

Indonesia merupakan salah satu negara pembudidaya tanaman kakao paling 

luas di dunia dan termasuk negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah 

Ivory-Coast dan Ghana. 

Penelitian oleh Wiryanthini dan Sutadarma (2012) mengenai 

pemberian ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) terhadap profil lipid dan 

kadar NOx tikus putih jantan dislipidemia, didapatkan bahwa setelah 

pemberian ekstrak biji kakao terjadi penurunan kadar kolesterol total, 

trigliserida dan LDL pada kelompok P1(dosis 70 mg), P2(dosis 140 mg) dan 

P3 (dosis 280 mg) yang bermakna (p=0,000). Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pemberian ekstrak biji coklat (Theobroma cacao L.) dapat mencegah 

terjadinya dislipidemia ditandai dengan penurunan kadar kolesterol total, 

trigliserida dan LDL disertai peningkatan kadar HDL (Wiryanthini et al., 

2012) 

Mengacu pada uraian diatas, peneliti tertarik ingin mengetahui apakah 

ekstrak dari biji coklat dapat menurunkan kadar LDL pada hewan uji mencit 

dengan judul penelitian “Uji Efektivitas Ekstrak Etanol 70% Biji Coklat 

(Theobroma cacao L.) terhadap Penurunan Kadar LDL pada Mencit (Mus 

musculus) Galur Swiss.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah yaitu: Apakah ada efek ekstrak etanol 70% biji coklat 

(Theobroma cacao L.) terhadap penurunan kadar LDL pada mencit (Mus 

Musculus)galur Swiss? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian 

ekstrak etanol 70% biji coklat (Theobroma cacao L.) terhadap penurunan 

kadar LDL pada mencit (Mus musculus) galur swiss. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis efektif ekstrak etanol 

70% biji coklat (Theobroma cacao L.) terhadap penurunan kadar LDL 

pada mencit (Mus musculus) galur Swiss. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang efek pemberian 

ekstrak etanol 70% biji coklat (Theobroma cacao L.) terhadap penurunan 

kadar LDL pada mencit (Mus musculus) galur swiss. 

2. Manfaat aplikatif 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pada masyarakat 

mengenai manfaat yang terkandung biji coklat (Theobroma cacao L.), dengan 

demikian diharapkan penelitian ini dapat dijadikan data awal untuk penelitian 

uji preklinis hingga uji klinis pada tingkatan lebih lanjut. 


