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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dislipidemia didefinisikan sebagai peningkatan kolesterol Low Density 

Lipoprotein (LDL), trigliserid, rendahnya Hight Density Lipoprotein (HDL), atau 

kombinasi dari semuanya. Abnormalitas lipid dalam plasma dapat menyebabkan 

terjadinya penyakit jantung koroner, cerebrovaskuler dan penyakit peripheral 

vascular arterial (Dipiro dkk, 2009). Kadar Low Density Lipoprotein (LDL) yang 

tinggi merupakan faktor yang memicu terjadinya aterosklerosis dan penyakit 

kardiovaskuler (Tannock, 2008). Tingginya kadar lemak dalam darah salah 

satunya dipicu karena konsumsi makanan dengan kandungan kolesterol tinggi 

seperti telur burung puyuh sebesar 3.640 mg kolestrol per 10 g (Harmanto, 2005). 

Menurut penelitian Kusuma dkk (2016) menunjukkan induksi kuning telur puyuh 

mampu menaikkan kadar kolesterol total 

Pengobatan hiperlipidemia dapat dilakukan dengan cara intervensi gaya 

hidup pasien untuk memperbaiki profil lipid darah yaitu pengaturan diet dengan 

cara mengkonsumsi makanan kolestrol tinggi, olahraga dan pemberian obat 

hipolipidemik, seperti Gemvibrozil dan Simvastatin. Simvastatin dapat 

menurunkan kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL),  serta meningkatkan 

Hight Density Lipoprotein (HDL). Namun, penggunaan obat ini dalam jangka 

panjang dapat menimbulkan efek samping yang serius, yaitu  menyebabkan 

miopati, seperti nyeri otot progresif (Perki, 2013). Upaya pengobatan hiperlidemia 

selain diberikan obat senyawa kimia juga dapat diberikan bahan alam yang dapat 

menurunkan kadar lipid dalam darah. 
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   Buah rimbang (Solanum torvum Swartz) adalah salah satu tanaman 

herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai penurun kolesterol (Subandi, 2013). 

Ekstrak metanol buah rimbang terbukti mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, 

glikosida, phenol, saponin dan sterol  (Kannan dkk, 2012). Menurut penelitian 

Arai dkk. (2000), wanita jepang yang mengkonsumsi makanan tinggi flavonoid 

memiliki angka kejadian penyakit jantung koroner yang lebih rendah. Flavonoid 

merupakan antioksidan yang bekerja dengan cara menekan oksidasi LDL dan 

inflamasi progresif didinding arteri (Peluso,2006). Flavonoid juga merupakan 

antioksidan karena dapat menangkap radikal bebas, merangsang produksi nitrit 

oksida yang dapat melebarkan (relaksasi) pembuluh darah, serta menghambat 

penggumpalan keping-keping sel darah (Winarsi, 2007).  

Penelitian Subandi (2013) menunjukan bahwa ekstrak buah rimbang 900 

mg dapat memberikan efek penurunan kadar kolesterol total darah yang lebih baik 

dibandingkan dengan simvastatin  0,9 mg/kgBB. Namun, sejauh ini, belum ada 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ekstrak buah rimbang dalam 

menurunan kadar Low Density Lipoprotein (LDL) tikus yang diinduksi pakan 

tinggi lemak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak buah rimbang terhadap penurunan  kadar Low Density Lipoprotein (LDL), 

pada tikus jantan yang diinduksi pakan tinggi lemak. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah induksi kuning telur puyuh mampu meningkatkan kadar LDL dalam 

serum pada tikus jantan galur wistar ? 
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2. Apakah tikus yang mendapat perlakuan ekstrak etanol buah rimbang 

memiliki kadar LDL yang lebih kecil dari pada tikus kontrol yang diinduksi 

pakan tinggi   lemak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan utuk : 

1. Membuktikan induksi kuning telur puyuh mampu meningkatkan kadar LDL 

dalam serum pada tikus jantan galur wistar 

2. Membuktikan pengaruh ekstrak etanol buah rimbang dalam menghambat 

peningkatan kadar LDL tikus jantan yang diinduksi pakan tinggi lemak. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti ilmiah bahwa ekstrak buah rimbang memiliki pengaruh 

dalam mencegah peningkatan kadar LDL tikus hiperkolestrol.  

2. Sebagai referensi dalam penemuan bahan alam sebagai pendamping 

pengobatan antihiperlipidemia baru dari ekstrak buah rimbang. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Penyakit Jantung Koroner 

Penyakit jantung koroner merupakan keadaan penyempitan atau 

penyumbatan arteri koroner yang menyalurkan darah ke jantung. Akibatnya, 

aliran darah ke jantung menjadi berkurang dan akhirnya menimbulkan kerusakan 

pada jaringan jantung. Penyumbatan ini terjadi karena terbentuknya plak dalam 

pembuluh darah koroner. Plak terbentuk karena tumpukan kolesterol, lemak, dan 

bahan lain yang terdapat dalam pembuluh darah (Ramayulis, 2016). 
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Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner (PJK) 

adalah hiperlipidemia. Semakin tinggi kadar kolesterol, maka semakin besar 

risiko terkena ateroklerosis. Ateroklerosis yang terjadi di pembuluh koroner akan 

menimbulkan resiko serangan jantung atau penyakit jantung koroner. 

Ateroklerosis adalah suatu kondisi dimana kolesterol menumpuk di dinding 

pembuluh darah arteri, yang dipengaruhi oleh tingginya kadar lemak jahat dalam 

aliran darah (kolesterol LDL, trigliserid dan total kolesterol) serta rendahnya 

kadar lemak baik (kolesterol HDL). Dalam hal ini, kadar tersebut disebut dengan 

hiperlipidemia (Cahyono, 2008). Proses terjadinya ateroklerosis dapat dilihat pada 

gambar 1.  

 

Gambar 1. Pembentukan Ateroklerosis (Cahyono, 2008) 

2. Dislipidemia pada Situasi Khusus (PERKI, 2013) 

a. Genetik  

Heterozygous Familial Hypercholesterolemia (HeFH) adalah kelainan 

genetik yang ditandai oleh peningkatan konsentrasi kolesterol LDL (200-400 
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mg/dL) akibat mutasi gen yang menyandi reseptor kolesterol LDL. Statin 

merupakan obat pilihan bagi pasien dengan HeFH. Target terapi pengobatan 

statin adalah menurunkan konsentrasi kolesterol LDL 50% atau sesuai dengan 

tingkat risiko kardiovaskularnya. Kombinasi statin dengan ezetimibe 

direkomendasikan bagi pasien yang target kolesterol LDL tidak tercapai 

dengan statin dosis maksimal. 

b.  Sindrom metabolik dan diabetes melitus 

Terapi intervensi gaya hidup direkomendasikan untuk memperbaiki 

profil lipid aterogenik bagi pasien dengan sindrom metabolik dan DM. Terapi 

penurunan kolesterol LDL dengan statin pada pasien DM tipe-2 terbukti 

menurunkan kejadian kardiovaskular secara bermakna. 

c. Penyakit ginjal 

Penurunan kolesterol LDL dengan kombinasi statin dan ezetimibe 

pada pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal dapat menurunkan kejadian 

aterosklerotik mayor secara bermakna dan tidak mengakibatkan perburukan 

fungsi ginjal. Hal ini terjadi pada pasien penyakit ginjal kronik dengan GFR 

<60 mL/menit/1,73 m² (rata-rata 26,6 mL/menit/1,73 m²) yang tidak menjalani 

hemodialisis. 

d. Usia lanjut 

Penggunaan statin dalam terapi hiperlipidemia dapat diberikan pada 

pasien usia lanjut, terutama untuk pencegahan sekunder. Untuk pencegahan 

primer, statin dapat diberikan sesuai dengan faktor resiko yang ditemukan pada 

pasien. 
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3. Simvastatin 

Simvastatin merupakan obat yang digunakan menurunkan kadar kolesterol 

dan merupakan hasil sintesis dari hasil fermentasi Aspergillus terreus. Mekanisme 

aksi simvastatin dalam menurunkan kadar kolesterol adalah dengan menghambat 

aktivitas 3;Hidroksi-3-metilglutaril koenzim A reduktase (HMG Co-A) yang 

mempunyai fungsi sebagai katalis dalam sintesis kolesterol. HMG Co-A reduktase 

bertanggung jawab terhadap perubahan HMG Co-A tersebut akan menjadi asam 

mevalonat. Penghambatan terhadap enzim HMG Co-A reduktase menyebabkan 

penurunan sintesis kolesterol dan meningkatkan jumlah reseptor Low Density 

Lipoprotein (LDL) yang terdapat dalam membran sel hati dan jaringan 

ekstrahepatik. Selanjutnya, LDL akan hilang dalam plasma (Brown dkk, 2001). 

Simvastatin juga cenderung mengurangi jumlah trigliserid dan meningkatkan 

High Density Lipoprotein (HDL). Penggunaan simvastatin untuk 

hiperkolesterolemia dimulai dari dosis 10 mg/kgBB. Nama paten obat yang 

mengandung simvastatin dipasaran adalah cholestat, detrovet, ethicol, lesvatin 

zocor, lipex, dan lain-lain (BPOM, 2008). 

4. Makanan Tinggi Lemak 

      Meningkatnya kadar kolesterol dalam darah salah satunya disebabkan oleh 

tingginya konsumsi lemak jenuh dan kolesterol pada menu makanan yang dapat 

menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL, sehingga mempunyai 

resiko terjadinya dislipidemia (Ruslianti, 2014). Menurut American Heart 

Association dan US National Institute of Health, asupan kolesterol yang aman 

tidak lebih dari 300 mg per orang per hari. Apabila berlebihan, maka protein 
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tertentu apoprotein B akan susah mengangkutnya dalam ikatan lipoprotein untuk 

di alirkan ke dalam hati. Dengan demikian, jumlah kolesterol yang berdesakan 

membuat protein dalam ikatan lipoprotein harus mengurangi kepadatan untuk 

memberi tempat pada lemak. Karena itu, ikatannya disebut lipoprotein kepadatan 

(berat jenis), yang lazim disebut LDL (Low Density Lipoprotein) (Apriadji, 2007).  

Telur burung puyuh adalah salah satu makanan dengan kandungan 

kolesterol tertinggi. Kandungan kolesterol dalam telur puyuh adalah 3.640 mg per 

10 g. Kandungan kolesterol dalam bahan makanan lain adalah otak sapi (2.300 mg 

per 10 g), kuning telur ayam (2.000 mg per 10 g) dan cumi (1.170 mg per 10 g) 

(Harmanto, 2005). 

5. Tanaman Rimbang 

a. Deskripsi  

Buah rimbang atau terung pipit (Solanum torvum Swartz) adalah 

tumbuhan dari suku terung-terungan (Solanaceae). Tanaman ini memiliki 

beberapa nama lain dibeberapa wilayah diIndonesia, seperti terong pipit 

(Sumatra), terong rimbang (Melayu), takokak (Jawa Barat), dan terong cepoka, 

atau poka, cong belut atau cokowana (Jawa Tengah). Rimbang berasal dari 

kepulauan Aantilles yang penyebarannya sampai ke negara-negara tropis, 

termasuk Indonesia. Tanaman ini tumbuh di pulau Sumatra, Jawa, daratan 

rendah yang ketinggiannya sekitar 1-1.600 meter di atas permukaan laut (dpl), 

di tempat yang tidak terlalu berair, agak termaungi dengan sinar matahari 

sedang dan tumbuh secara tersebar. Rimbang merupakan tanaman perdu yang 
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tumbuh tegak dengan tinggi yang dapat mencapai 3 m (Sirait, 2009). Tanaman 

cepoka atau rimbang dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Tanaman Rimbang (Solanum torvum Swartz) 

b. Klasifikasi (Rukmana, 1995) : 

Diviso   : Magnoliophyta 

Sub Divisio  : Spermatophyta 

Kelas    : Dicotyledoneae  

Ordo   : Solanales  

Family   : Solanaceae  

Genus   : Solanum  

Species   : Solanum torvum Swartz 

c. Morfologi  

  Tanaman rimbang mempunyai batang bulat, kulit berkayu, berduri 

serta bercabang berwarna coklat muda, memiliki daun tunggal yang 

meruncing dan berduri. Tanaman rimbang juga memiliki bunga majemuk, 

berkelopak runcing, berwarna kuning, serta memiliki buah bulat sebesar 

telur burung gereja dan berwarna hijau (Wiryowidagdo dan Sitanggang, 

2002). 
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d. Kandungan senyawa aktif 

Tanaman rimbang atau takokak biasa digunakan untuk pengobatan 

alternatif, seperti antidiabetes. Penggunaan ini terkait dengan kandungan 

senyawa aktif yang terdapat dalam tanaman ini. Tanaman rimbang 

mengandung senyawa flavonoid dan fenol (Haris, 2009), antosianin dan 

asam askorbat (Kusuma, 2012), alkaloid, saponin, antraquinon (Widiyastuti 

dkk, 2011). Sementara itu, senyawa aktif yang terdapat pada buah dan daun 

rimbang adalah senyawa alkaloid, steroid (Solasodin 0,84%). Buah rimbang 

yang berwarna kuning mengandung solasonin 0,1%, sedangkan buah yang 

masih mentah mengandung chlorogenin, sisologenenone, torvogenin, 

vitamin A, dan neo-chlorogenine, dan panicolugenine. Akar tanaman ini 

telah diketahui mengandung jurubine (Sirait, 2009). 

e. Manfaat tanaman  

Menurut Gandhi dkk (2011) kandungan fenolik buah rimbang 

berpotensi besar sebagai sumber alami obat antidiabetes. Selain itu, 

penelitian Aria dan Arel (2014) juga telah membuktikan bahwa  ekstrak 

etanol buah rimbang dapat menurunkan kadar glukosa dan kadar kolesterol 

total darah tikus jantan hiperglikemia yang diberi sediaan uji (200, 400, dan 

800) mg/kgBB. 
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6. Flavonoid 

a. Karakteristik senyawa flavonoid 

Flavonoid merupakan istilah umum yang menggambarkan produk 

alam yang mempunyai kerangka karbon C6-C3-C6. Flavonoid juga mengandung 

cincin heterosiklik dan gugus hidroksil, meliputi flavon, flavonol, flavonon, 

antosianin, dan isoflavon. Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki 

2 cincin benzen yang terpisah oleh unit propana. Flavonoid berkonstribusi 

memberikan warna kuning pada bunga dan buah dalam bentuk glikosida. 

Flavonoid umumnya terdapat pada tanaman dalam bentuk glikosida. 

(Samuelsson, 1999).  

Flavonoid lebih bersifat mudah larut dalam air yang disebabkan oleh 

adanya gula yang terikat pada flavonoid. Senyawa golongan flavonoid yang 

bersifat polar dapat larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, 

dan aseton. Golongan flavonoid yang bersifat kurang polar seperti isoflavon, 

flavanon, flavon dan flavanol dapat larut dalam pelarut seperti dietileter, etil 

asetat, dan kloroform (Markham, 1988). Struktur Flavonoid dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Flavonoid (Li dkk., 2005) 
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Flavonoid dalam tubuh dapat berfungsi sebagai antioksidan dengan 

cara menetralisir dan mencegah kerusakan akibat paparan radikal bebas yang 

dapat menyebabkan kerusakan sel (Waji dan Sugrani, 2009). Mekanisme 

flavonoid sebagai antioksidan adalah dengan cara mendonasikan atom 

hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam (Cuppett dkk., 

1954).  

b. Peran flavonoid dalam menurunkan kadar kolesterol LDL 

Penurunan kadar kolesterol serum dengan pemberian ekstrak buah 

rimbang diduga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai senyawa 

antioksidan ( Subandi, 2013). Salah satu senyawa flavonoid yang terkandung 

dalam buah rimbang adalah quersetin. Quersetin dapat menghambat  enzim 

HMG-KoA reduktase sehingga sintesis kolesterol menurun ( Kwon dkk., 

2010). Quersetin juga bekerja dalam menghambat sekresi dari Apolipoprotein 

B-100 keintestimun, sehingga mengalami penurunan pada Apolipoprotein B-

100. Apolipoprotein B-100 merupakan apoprotein yang terdapat dalam 

molekul-molekul lipoprotein yang dikenal sebagai pembentukan VLDL dan 

LDL ( Mayes, 2003). 

7. Penetapan Kadar LDL 

Penetapan kadar LDL menggunakan metode derect kolorimetri enzimatik, 

dimana pada reaksi pertama LDL kolesterol diisolasi dengan proteching agent 

kemudian ditambahkan enzim reaktan yang hanya bereaksi dengan LDL yang 

telah diisolasi. Pengujian dilakukan dengan penggabungan dua langkah. Langkah 

pertama yaitu kolesterol dipisahkan dari kilomikron, VLDL, dan HDL dengan 
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reagen 1 akan membentuk H2O2 dengan bantuan kolesterol esterase dan kolesterol 

oksidase, dimana H2O2 akan membentuk produk tidak berwarna dengan bantuan 

peroksidase. Langkah kedua pemberian reagen 2 dengan bantuan kolesterol 

esterase dan kolesterol peroksidase maka kolesterol akan terlepas dari LDL 

membentuk H2O2 dan aminoantipirin dan menghasilkan warna biru dengan 

bantuan enzim peroksidase. Intensitas warna biru menunjukan kadar LDL (Sahu 

dkk, 2005) 

F. Landasan Teori 

  Rimbang adalah sayuran yang sangat dikenal di tengah masyarakat. Buah 

dari tumbuhan rimbang secara empiris telah terbukti dalam menurunkan kadar 

kolesterol dan trigliserid darah. Penelitian Subandi (2013) melaporkan bahwa 

ekstrak buah rimbang dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah. Salah 

satu senyawa yang terdapat dalam buah rimbang adalah flavonoid (Kannan, 

2012). Penelitian Subasini dkk (2014) menunjukkan flavonoid mampu menaikkan 

kadar HDL dan menurunkan kadar LDL dan VLDL pada tikus yang 

hiperkolesterol. Total  flavonoid ekstrak Actinida kolomikta mampu memperbaiki 

hiperlipidemia tikus yang diinduksi oleh pakan tinggi lemak, kemungkinan 

mekanisme tesebut berhubungan dengan penurunan aktifitas HMG CoA reduktase 

(Yu dkk,2017). 

  Menurut penelitian Kusuma dkk (2016) menunjukkan induksi kuning 

telur puyuh mampu menaikkan kadar kolesterol total sehingga terjadi 

hiperlipidemia, faktor lain yang dapat menyebabkan hiperlipidemia  adalah 
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tingginya kadar LDL, sehingga dalam penelitian ini induksi kuning telur puyuh 

diduga mampu menaikkan kadar LDL dalam darah. 

 

G. HIPOTESIS 

 Berdasarkan landasan teori di atas, dapat ditarik hipotesis bahwa: 

1. Induksi kuning telur puyuh mampu meningkatkan kadar LDL dalam serum 

pada tikus jantan galur wistar 

2. Ekstrak buah rimbang memiliki pengaruh dalam menghambat peningkatan 

kadar LDL tikus yang diinduksi pakan tinggi lemak 


