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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Asupan kalori yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan profil lipid 

sehingga dapat menyebabkan dislipidemia
1
. Selain itu jaringan adiposa tidak 

hanya berperan sebagai sumber energi cadangan, tetapi juga berperan 

memproduksi (TNFᾳ ), IL-6, TNFᾳ yang tinggi dapat merusak endotel dan 

menyebabkan arterosklerosis
1
. Risiko yang ditimbulkan semakin besar dengan 

adanya sindrom metabolik yang sering mengikuti keadaan dislipidemia dan 

dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Upaya pencegahan dan penanganan 

dislipidemia sangat penting, karena penurunan kadar LDL sebesar 1 mg/dL 

dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 1% dan peningkatan 

kadar  HDL dapat menurunkan risiko kardiovaskular sebesar 2-3%
2
. Salah 

satu pencegahan dislipidemia dengan pemberian ekstrak bawang putih dan 

ekstrak buah naga merah yang kaya akan antioksidan, yang terbukti dapat 

mengatasi berbagai penyakit
3
. Selama ini hanya diteliti masing masing 

manfaat dari bawang putih dan buah naga, namun belum ada yang meneliti 

manakah yang lebih cepat dalam menurunkan kolesterol total, LDL, 

trigliserida dan meningkatkan HDL.  

Di Indonesia prevalensi dislipidemia meningkat. Penelitian MONICA 

(Multinational Monitoring of Trends Determinants in Cardiovascular 

Diseases) I di Jakarta tahun 1988 menunjukkan kadar rata-rata kolesterol total 

pada wanita adalah 206,6 mg/dL dan pria 199,8 mg/dL. Pada tahun 1993 
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terjadi peningkatan rata-rata kolesterol total wanita 213 mg/dL dan pria 204 

mg/dL. Apabila dipakai batas kadar kolesterol > 250 mg/dL sebagai batasan 

hiperkolesterolemia maka pada MONICA I didapatkan hiperkolesterolomia 

sebesar 13,45% untuk wanita dan 11,4% untuk pria. Pada MONICA II 

meningkat menjadi 16,2% untuk wanita dan 14% untuk pria
4
. Penyakit 

kardiovaskular (PKV) terutama penyakit jantung koroner (PJK) merupakan 

penyebab utama kematian di negara industri dan berkembang. Faktor risiko 

penyakit kardiovaskular antara lain tingginya kadar kolesterol darah, 

hipertensi, merokok, diabetes, dan obesitas Pada tahun 2008 sebanyak 17,3 

juta kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Lebih dari 3 juta 

kematian tersebut terjadi sebelum usia 60 tahun dan seharusnya dapat dicegah 

,hal ini disebabkan oleh penyakit jantung sebesar 4% di negara berpenghasilan 

tinggi sampai 42% di negara berpenghasilan rendah
4
. Hasil Sensus Kesehatan 

Masyarakat 2001 menunjukkan angka penyakit kardiovaskular 26,4 % 
4
.  

Penelitian yang menguji khasiat bawang putih untuk menurunkan 

kadar kolesterol dalam darah telah dilakukan pada hewan percobaan dan 

manusia. Penelitian (Maria Priskila) bahwa pemberian ekstrak bawang putih 

(Allium sativum) sebanyak 0,432 gram/200 gram BB/hari secara oral selama 

25 hari terdapat penurunan kadar kolesterol total pada kelompok perlakuan, 

dan peningkatan (Cintyadewi)  kadar HDL pada kedua kelompok secara 

bermakna (p<0,05)
5
.
 
Penelitian

 
 Pemberian bawang putih dengan dosis rendah 

(125 mg/kgBB), sedang (250 mg/kgBB), dan tinggi (500 mg/kgBB) mampu 

mencegah hiperkolesterolemia. dosis anjuran adalah dosis rendah karena dosis 
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tinggi menyebabkan penurunan kolesterol yang bermakna pada kadar 

kolesterol total normal
6
. Penelitian

 
(Ira indriasari), ekstrak buah naga dosis 60 

mg 1 kali sehari, sudah bermakna untuk memperbaiki profil lipid
7
. Penelitian

 

(F. Melissa M. Pareira) Kelompok I sebagai kontrol negatif tidak diberi 

perlakuan. Kelompok II sebagai kontrol positif diberi simvastatin per oral, 

kelompok III, IV dan V diberi jus buah naga putih dengan dosis berturut-turut 

3,6 g /200 g BB/hari, 7,2 g/200 g BB/hari dan 10,8 g/200 g BB/hari, ketiga 

dosis jus buah Naga Putih dapat menurunkan kadar kolesterol total darah tikus 

putih secara signifikan. Jus buah naga dosis 10,8 g/200 g BB/hari mempunyai 

efek menurunkan kadar kolesterol total darah yang tidak berbeda secara 

signifikan dengan simvastatin dosis terapi
8
. 

Ekstrak bawang putih mengandung Senyawa SAC, SPC dan SEC pada 

konsentrasi 2–4 mmol/liter Kelompok senyawa allil sulfida, yakni DADS, 

DATS, DAS, dipropil sulfida, dipropil disulfida, dan allil metil sulfida mampu 

menghambat kecepatan sintesis kolesterol, penghambatan pada reaksi enzim 

hydroxymethylglutaryl-CoA reduktase
9
. Ekstrak bawang putih 1 g/L 

menunjukkan 50% inhibitory concentrasi (IC50) pada aktivitas enzim 

squalene mono-oksigenase. Enzim tersebut berperan dalam biosintesis 

kolesterol. Reaksi penghambatan kerja enzim tersebut bersifat irreversibel
9
. 

Antosianin merupakan Sub-Tipe senyawa organik dari keluarga flavonoid, 

dan merupakan anggota kelompok senyawa yang lebih besar yaitu polifenol
10

. 

Antosianin jenis flavonoid yang banyak terdapat pada buah naga
.11 

Antosianin 

memiliki kemampuan untuk menginhibisi CETP. Dengan menekan aktivitas 
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CETP, maka dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan 

kadar kolesterol LDL
12

. Antosianin memiliki efek anti inflamasi dengan 

menghambat sitokin seperti TNF-α. Penurunan TNF-α meningkatkan 

sensitivitas insulin, meningkatkan oksidasi asam lemak pada hepar, 

menghambat sintesis kolesterol oleh sel hepar
13

. Buah naga merah juga 

mengandung Antioksidan tokofenol, serat, niasin, dan vitamin C dimana cara 

kerjanya untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, yaitu dengan 

menurunkan proses sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya penurunan aktivitas HMG KoA reduktase yang 

dapat menurunkan sintesis kolesterol. Proses biosintesis kolesterol dapat 

dihambat oleh tokofenol yang dapat menghambat enzim HMG-KoA reduktase 

yang mengontrol jalur biosintesis kolesterol dalam hati, menghambat 

pembentukan mevalonat sehingga pembentukan kolesterol akan menurun
14

. 

Dari proses diatas belum diketahui manakah proses yang lebih cepat antara 

bawang putih dan buah naga dalam menurunkan kadar kolesterol total, LDL, 

Trigliseridaa dan meningkatkan HDL. Penelitian ini dilakukan pada tikus 

jantan karena tidak dipengaruhi siklus menstruasi dan kehamilan, dan tikus 

jantan mempunyai kecepatan metabolissme obat yang lebih cepat dan kondisi 

tubuh yang lebih stabil dibandingkan tikus betina.
1
Sejauh ini belum ada yang 

meneliti tentang perbedaan efektifitas pemberian bawang putih dan buah naga 

terhadap profil lipid dan jumlah sel busa. Berdasarkan fenomena tersebut, 

tertarik untuk meneliti tentang perbedaan efektivitas ekstrak bawang putih,  

estrak buah naga merah dan Kombinasinnya terhadap profil lipid dan jumlah 
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sel busa pada tikus jantan dengan dislipidemia sehingga dipilih judul 

penelitian “Perbedaan Efektivitas Ekstrak Bawang Putih (Allium 

Sativum), Ekstrak Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) dan 

Kombinasinya Terhadap Profil Lipid dan Jumlah Sel Busa (Studi 

Eksperimental Pada Tikus Jantan Dislipidemia) ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: Apakah Ada Perbedaan Efektivitas Ekstrak Bawang Putih (Allium 

Sativum), Ekstrak Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) dan 

Kombinasinya Terhadap Profil Lipid Dan Jumlah Sel Busa (Studi 

Eksperimental Pada Tikus Jantan Dislipidemia)   

1.3 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. 1 Orisinalitas penelitian  

Peneliti dan Tahun Metode penelitian  Hasil penelitian  

Ira indriasari, 2012
7
 

 

- Penelitian 

eksperimental 

murni dengan 

rancangan 

randomized 

pretest-posttest 

control group 

 

dosis 60 

mg 1 kali sehari sudah 

cukup bermakna untuk 

memperbaiki profil lipid. 

Maria Priskila, 2008
5
 - Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

bersifat eksperimen 

dengan rancangan 

penelitian pre and 

post test controlled 

group design. 

pemberian ekstrak bawang putih 

(Allium sativum) sebanyak 0,432 

gram/200 gram BB/hari secara 

oral selama 25 hari terdapat 

penurunan kadar kolesterol total 

pada kelompok perlakuan, dan 

kadar HDL pada kedua 

kelompok secara bermakna 

(p<0,05)
5
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F. Melissa M. 

Pareira,2010
8
 

- Penelitian ini 

bersifat 

eksperimental 

kuasi dengan the 

pretest and 

posttest controlled 
group design. 

Jus buah naga dosis 10,8 g/200 g 

BB/hari mempunyai efek 

menurunkan kadar kolesterol 

total darah yang tidak berbeda 

secara signifikan dengan 

simvastatin dosis terapi
8
 

Afifa khairinisa , 

2013
15

 

- rancangan 

penelitian pre and 

post test 

controlled group 

design 

 

pemberian ekstrak bawang putih 

(Allium sativum,)berpengaruh 

dalam menurunkan kolesterol 

mencit yang diberi diet tinggi 

kolesterol , bawang putih 

dengan dosis 12 mg lebih efektif 

menurunkan kadar kolesterol 

dibandingkan dosis 6 mg. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Perbedaan Efektivitas Ekstrak Bawang 

Putih (Allium Sativum), Ekstrak Buah Naga Merah (Hylocereus 

Polyrhizus) dan Kombinasinya terhadap Profil Lipid dan jumlah sel 

busa (Studi Eksperimental Pada Tikus Jantan Dislipidemia) 

1.4.2.  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui efektifitas pemberian ekstrak bawang putih (Allium 

Sativum) dan Ekstrak buah naga merah (Hylocereus Polyrhizus) 

terhadap profil lipid dan jumlah sel busa.  

b. Mengetahui  perbedaan efektifitas pemberian ekstrak bawang putih 

(Allium Sativum) dan Ekstrak buah naga merah (Hylocereus 

Polyrhizus) dan simvastatin terhadap profil lipid dan jumlah sel 

busa. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademis  

1. Memberi informasi ilmiah mengenai perbedaan efektifitas 

pemberian ekstrak bawang putih dengan estrak buah naga terhadap 

profil lipid dan jumlah sel busa.  

2. Mendukung pengembangan penelitian tentang dislipidemia 

1.5.2 Manfaat praktis 

Apabila terbukti ekstrak bawang putih dan estrak buah naga 

terdapat perbedaan efektifitas terhadap profil lipid dan jumlah sel busa 

pada dislipidemia dapat diuji klinis lebih lanjut pada manusia dengan 

persyaratan pengendalian validitas eksternal terlebih dahulu.    

 

 

 

 

 


