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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan jaman yang semakin modern membuat masyarakat memilih 

gaya hidup yang praktis dan cepat untuk berbagai aspek kehidupan, salah satunya 

makanan. Kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan 

kolesterol (seperti junk food atau makanan siap saji) yang tidak diimbangi dengan 

makanan tinggi serat maupun aktivitas olahraga akan menimbulkan efek negatif 

yaitu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Hal ini yaitu menjadi salah satu 

faktor resiko penyakit kardiovaskular maupun penyakit pembuluh darah (Annies, 

2015).  

Berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2005, sekitar 58 juta 

kematian dunia, 30% atau 17,5 juta di antaranya disebabkan oleh penyakit 

pembuluh darah terutama serangan jantung sebanyak 7,6 juta dan stroke sebanyak 

5,7 juta. Pada tahun 2015, diperkirakan kematian penyakit jantung di dunia 

meningkat hingga lebih dari 20 juta jiwa (WHO, 2015). Di Indonesia Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) telah melakukan riset untuk mengetahui penyebab 

tingginya prevalensi hiperkolesterolemia yang menunjukkan fakta bahwa faktor 

resiko penyakit jantung dan pembuluh darah adalah obesitas umum sebesar 

19,1%, obesitas sentral 18,8%, seringnya makan makanan tinggi lemak 27,3%, 

kurangnya aktivitas fisik 48,2%, merokok dan mengkonsumsi alkohol 23,7% 
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(Riskesdas, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa hiperkolesterol merupakan 

ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.  

Hiperkolesterolemia adalah peningkatan kadar kolesterol total di dalam 

darah. Kolesterol yang berlebihan akan tertimbun di dalam dinding pembuluh 

darah dan menyebabkan kondisi yang disebut sebagai aterosklerosis yaitu 

penyempitan pembuluh darah. Kondisi ini merupakan fase awal terjadinya 

penyakit jantung dan stroke (Davey, 2006). Menurut American Heart Association 

(AHA) rasio antara total kolesterol dengan kolesterol HDL merupakan suatu 

parameter diagnostik untuk indikasi penyakit kardiovaskuler (AHA, 2015).   

Pasien hiperkolesterolemia di Indonesia gagal dalam mencapai target terapi 

dikarenakan rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia. 

Hampir setengah pasien hiperkolesterol mengeluhkan mahalnya biaya obat, kerap 

lupa mengkonsumsi obat sehingga menyebabkan kadar kolesterol tidak dapat 

dikontrol dengan baik (Purwodadi D, 2011). Hal tersebut menunjukkan 

pentingnya mencegah dibandingkan mengobati. Hiperkolesterolemia 

membutuhkan senyawa alternatif yang relatif aman dan murah sebagai upaya 

pencegahan hiperkolesterolemia.  

Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya tumbuhan. 

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan alami dari tumbuhan, 

salah satunya bawang putih (Allium sativum L.) yang banyak digunakan sebagai 

pencegahan dan pengobatan telah dilakukan sejak lama ditambah dengan berbagai 

faktor pendukungnya yaitu produk relatif lebih murah dan mudah diperoleh 

(BPOM, 2016). 
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Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan salah satu bumbu masak yang 

dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Masyarakat banyak menggunakan 

bawang putih sejak lama untuk dimanfaatkan sebagai karminatif, antiseptik, 

ekspektoran, antihelmentik, diuretik, sedatif, stimulan, tonikum, obat cacing, obat 

batuk, menurunkan kadar lemak darah dan menurunkan tekanan darah (BPOM, 

2016). Bawang putih memiliki kandungan yang disebut alisin dan kandungan lain 

yaitu methylallyl trisulfide, sugar regulating factor, antiarthritic factor, antitoksin 

dan allithamine (Thomas, 1989). 

Mekanisme penurunan kolesterol darah oleh alisin diduga terjadi melalui 

penghambatan secara langsung aktivitas enzim 3-hidroksi-3metilglutaril koenzim 

A (HMG-KoA) reduktase oleh alisin, sebagaimana aktivitas yang sama 

ditunjukkan obat paten penurun kolesterol yaitu simvastatin. Penghambatan 

aktivitas enzim ini menyebabkan tidak terbentuknya mevalonat dalam sintesis 

kolesterol (Yeh,1994 dalam Afshari 2005). 

Penelitian ini menggunakan bawang putih (Allium sativum L.) yaitu tanaman 

toga yang mudah didapatkan di Indonesia sehingga lebih mudah digunakan oleh 

masyarakat luas (Lingga,2012). Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai 

edukasi tindakan pencegahan untuk individu yang memiliki gaya hidup kurang 

baik terutama mengkonsumsi makanan tinggi lemak. 

Dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian air perasan bawang putih (Allium sativum L.) secara oral sebagai 

pencegahan peningkatan kadar kolesterol total pada mencit putih (Mus musculus) 

yang diberi diet tinggi lemak.  
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Apakah pemberian air perasan bawang putih (Allium sativum L.) berpotensi 

mencegah peningkatan kadar kolesterol total pada mencit (Mus musculus) 

yang diberikan diet tinggi lemak? 

2. Berapakah dosis optimal dari air perasan bawang putih (Allium sativum L.) 

dengan konsentrasi 12,5%, 25% dan 50% dalam mencegah peningkatan 

kadar kolesterol total pada mencit (Mus musculus) yang diberikan diet 

tinggi lemak?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 TUJUAN UMUM  

1. Mengetahui potensi air perasan bawang putih (Allium sativum L.) 

terhadap pencegahan peningkatan kadar kolesterol total pada mencit 

putih (Mus musculus) yang diberikan diet tinggi lemak.  

2. Mengetahui dosis optimal air perasan bawang putih (Allium sativum 

L.) dengan konsentrasi 12,5%, 25% dan 50% dalam mencegah 

peningkatan kadar kolesterol total pada mencit (Mus musculus) yang 

diberikan diet tinggi lemak.  
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1.3.2 TUJUAN KHUSUS  

Mengetahui pengaruh dan dosis optimal air perasan bawang putih (Allium 

sativum L) dengan dosis 12,5%, 25% dan 50% pada pencegahan 

peningkatan kadar kolesterol total pada mencit (Mus musculus) yang 

diberikan diet tinggi lemak. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 1.4.1 MANFAAT TEORITIS  

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang terkait 

dengan pemanfaatan bahan alami tradisional Indonesia dan sebagai dasar 

penelitian selanjutnya.  

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS 

1. Memberikan informasi tentang air perasan bawang putih (Allium sativum 

L.) yang dapat menunjang pengembangan obat berbahan alam yang dapat 

mencegah aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular lain.  

2. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang pemanfaatan bawang putih 

(Allium sativum L.)  

  


