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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dislipidemia dapat diartikan sebagai perubahan kadar profil lipid darah 

yaitu meningkatnya kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL atau 

menurunnya HDL (Romdhoni, 2014). Berdasarkan data dari Perhimpunan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI) tahun 2015 populasi dengan kadar 

kolesterol ≥ 240 mg/dl diperkirakan 31,9 juta orang (13,8 %) dari populasi.  

Data di Indonesia yang diambil dari riset kesehatan dasar nasional 

(RISKESDAS) tahun 2013 menunjukkan ada 35,9 % dari penduduk Indonesia 

yang berusia ≥ 15 tahun dengan kadar kolesterol abnormal (berdasarkan NCEP 

ATP III, dengan kadar kolesterol ≥ 200 mg/dl). Data RISKEDAS juga 

menunjukkan 15,9 % populasi yang berusia ≥ 15 tahun mempunyai proporsi 

LDL yang sangat tinggi (≥ 190 mg/dl), 22,9 % mempunyai kadar HDL yang 

kurang dari 40 mg/dl, dan 11,9% dengan kadar trigliserida yang sangat tinggi 

(≥ 500 mg/dl) (PERKENI, 2015).  

Hiperkolesteremia atau kelebihan kadar kolesterol berkaitan erat dengan 

Low Density Lipoprotein (LDL) dan HDL (High Density Lipoprotein) dalam 

pembentukan aterosklerosis. HDL atau dikenal dengan kolesterol baik yang 

membawa kolesterol dari sel dan jaringan kedalam liver dan mengurangi 

kolesterol dalam darah. HDL meningkat dalam hal ukuran dengan menyerap 

kolesterol ketika bersirkulasi melalui aliran darah. Semakin tinggi kadar HDL 

dalam tubuh, semakin baik untuk tubuh (Afriansyah, 2008). 

Pengobatan hiperkolesterolemia yang sering dilakukan ialah dengan 

pemberian obat golongan statin salah satunya dengan simvastatin. Obat ini 

penghambat HMG-CoA reduktase, dimana akan menghambat sintesis 

kolesterol di hati dan hal ini akan menurunkan kadar LDL plasma. Efek 

merugikan yang paling signifikan yang disebabkan oleh penggunaan statin 

adalah miopati, manifestasi berupa nyeri, sakit tulang, kelemahan, 
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ketidakseimbangan, dan mudah lelah (W. Miller Jr, 2015). Saat ini, masyarakat 

cenderung memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai bagian dari 

penerapan pola hidup alami serta menghindari efek samping yang ada, maka 

dilakukanlah penelitian dengan pengobatan tradisional menggunakan salah satu 

jenis tanaman yaitu coklat. 

Coklat mengandung flavonoid, terutama flavanols, epikatein, katein, dan 

molekul berat ringan prosianidin seperti prosianidin B1 dan B2, metilxantin 

(terutama theobromine), dan magnesium  (Ellam & Williamson, 2013). Efek 

perlindungan spesifik pada jantung yang dianggap berasal dari flavanol 

meliputi mencegah oksidasi kolesterol LDL serta menghambat aktivasi dan 

pengumpulan platelet. Coklat (Theobroma cacao L.) mengandung flavonoid 

yang dapat memberikan respon menurunkan kadar kolesterol dan 

meningkatkan kadar kolesterol HDL dalam darah sehingga dapat menurunkan 

prevalensi kejadian arteriosklerosis (Valussi & Minto, 2016). 

Pada penelitian sebelumya oleh Wiryanthini dan Sutadarma (2012) 

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

lipid dan kadar Nox tikus putih jantan dislipidemia, didapatkan hasil setelah 

pemberian ekstrak biji kakao terjadi penurunan kadar kolesterol total, 

trigliserida dan LDL pada kelompok perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 

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. 

Sisi kebaruan dari skripsi ini adalah penggunaan hewan uji dan dosis. 

Hewan uji yang digunakan adalah mencit (Mus musculus) dan variasi dosis 

ekstrak biji coklat. Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% biji 

coklat (Theobroma cacao L.) terhadap peningkatan kadar kolesterol HDL pada 

mencit (Mus musculus).  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang 

dapat diajukan yaitu apakah ekstrak etanol 70% biji coklat (Theobroma cacao 

L.) mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL pada mencit (Mus musculus)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui efek biji coklat (Theobroma cacao L.) terhadap 

peningkatan kadar kolesterol HDL pada pada mencit (Mus musculus). 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui dosis efektif efek ekstrak etanol 70% biji coklat 

(Theobroma cacao L.) terhadap peningkatan kadar kolesterol HDL pada 

pada mencit (Mus musculus). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi efek ekstrak etanol 

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

kolesterol HDL pada mencit (Mus musculus) yang hiperkolesterolemia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pada masyarakat 

mengenai manfaat yang terkandung dalam biji coklat (Theobroma cacao 

L.)  yaitu sebagai upaya pengobatan alternatif hiperkolesterolemia. 

Diharapkan akan muncul penelitian lanjutan terhadap biji coklat 

(Theobroma cacao L.), sehingga dapat menambah hasanah produk obat 

herbal berstandar yang lebih dapat diterima dan dikonsumsi dengan 

mudah oleh masyarakat. 

  


