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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Tanaman sirsak ( Annona Mucarita Linn. ) merupakan tanaman tropis yang 

sudah tidak asing lagi oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika 

Tengah dan dapat tumbuh di Indonesia pada daratan rendah beriklim kering sampai 

daerah basah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut (Radi, 1998). 

Menurut Hamizah, et al. (2012), tanaman sirsak mencakup akar, batang, daun, biji, 

dan buah sirsak memiliki senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh. 

 Bagian tanaman sirsak yang paling memiliki manfaat yaitu bagian daun. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Uneputty, et al. (2013), infusa rebusan daun 

sirsak yang diberikan kepada  tikus putih jantan galur wistar dapat menurunkan 

kolesterol darah. Daun sirsak juga sudah terbukti dapat menyembuhkan penyakit 

kanker karena daun sirsak memiliki sifat sitotoksik acetogenin yang berperan sebagai 

antioksidan dan antiinflamasi (Zuhud, 2011). Pada daun sirsak juga terdapat senyawa 

flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki bioaktivitas yang dapat 

digunakan sebagai obat (Wientarsih, et al., 2012). 

Kolesterol adalah suatu zat lemak yang berada dalam darah, tidak larut air, 

berbentuk seperti lilin, berwarna kuning, dan diperlukan oleh tubuh. Kolesterol tidak 

terhidrolisis dan merupakan sterol utama dalam jaringan manusia. Kolesterol juga 

menjadi prekursor sejumlah senyawa steroid ( Murray, 2003). Kolesterol dalam tubuh 
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memiliki berbagai fungsi, yaitu membuat hormon seks, vitamin D, dan membuat 

garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Kolesterol merupakan 

lemak yang memiliki peran yang penting bagi tubuh jika takaran kolesterol tersebut 

sesuai atau normal (Nilawati, et al., 2008). Kolesterol diangkut ke jaringan dalam 

tubuh dengan bantuan lipoprotein. Lipoprotein adalah senyawa yang tersusun dari 

lemak dan protein (Morrel, 2002).  

Kolesterol ada dua jenis, yaitu HDL ( High Density Lipoprotein) yang disebut 

kolesterol baik dan LDL (Low Density Lipoprotein) yang biasa disebut kolesterol 

jahat (Kowalski, 2010). Kadar normal kolesterol darah adalah <200 mg/dl, jika kadar 

kolesterol melebihi 200 mg/dl maka disebut dengan hiperkolesterolmia. Menurut 

Murray, et al. (2003), hiperkolesterolmia adalah penyakit yang disebabkan kadar 

kolesterol dalam darah melebihi batas normal sehingga mengganggu system 

metabolisme kolesterol. LDL sering disebut kolesterol jahat karena kolesterol ini 

mengangkut banyak kolesterol dan lemak di dalam darah sehingga menyebabkan 

kolesterol lebih banyak melekat pada dinding pembuluh darah pada saat transportasi 

sehingga terbentuk tumpukan-tumpukan yang mengendap, akibatnya mengganggu 

saluran darah dan mengakibatkan penyakit pada tubuh seperti stroke dan jantung 

koroner. HDL disebut kolesterol baik karena mengandung banyak protein dan 

mengangkut kolesterol lebih sedikit, selain itu HDL berfungsi untuk membuang 

kolesterol berlebih yang dibawa oleh LDL dengan cara menguraikannya sehingga 

dapat mengurangi kolesterol yang mengedap pada dinding pembuluh darah (Graha, 

2010).  
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Pada tubuh, kolesterol terdapat di otak, sumsum tulang belakang, hati, dan 

empedu. Kolesterol dibuat oleh hati sekitar 0,75 gram per hari (Tjay dan Rahardja, 

2002). Kelebihan kolesterol merupakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh 

masyarakat Indonesia. Menurut Solomon (1987), kolesterol dapat menyebabkan 

penyakit jantung dan stroke dikarenakan terjadinya akumulasi lemak dan kolesterol 

pada dinding arteri. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 

kadar lemak, meliputi kegemukan, diabetes mellitus, kurangnya aktivitas, dan 

gangguan metabolisme. 

Penanganan kolesterol dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan. 

Menggunaan obat yang diproduksi industri farmasi dalam jangka waktu yang panjang 

dapat memberikan efek samping bagi penderita sehingga diperlukan obat herbal 

untuk mengobati penyakit tersebut seperti daun sirsak. Statin merupakan obat yang 

biasa digunakan untuk menghambat kolesterol yaitu sebagai kompetitor kuat terhadap 

HMG-KoA Reduktase (Katzung, 2003). Daun sirsak mengandung beberapa senyawa 

seperti acetogenins, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, alkanoid murisin, flavonoid, 

dan steroida (Suranto, 2011). Menurut Mardiana dan Ratnasari (2011), daun sirsak 

sering dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kanker, demam, diare, anmikroba, 

sakit pinggang, asam urat, gatal-gatal, dan flu. Flavonoid merupakan antioksidan 

yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Mekanisme kerja flavonoid dengan 

cara menghambat sintesis kolesterol. Tanin juga dapat menurunkan kolesterol dengan 

menghambat penyerapan lemak (Chen, et al., 2001). 

Teh adalah minuman yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di berbagai 

Negara karena mengandung berbagai bahan aktif yang berfungsi sebagai antioksidan 
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(Gramza, et al., 2005). Teh hijau merupakan salah satu jenis teh yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan memiliki nilai medis dan dalam 

pembuatannya teh hijau tidak mengalami proses fermentasi. Menurut Takeo (1992), 

pengolahan teh hijau terdiri dari 3 tahap yaitu pemanasan, penggulungan, dan 

pengeringan. Kandungan katekin pada teh hijau tidak boleh berubah akibat oksidasi 

enzimatis sehingga diperlukan inaktivasi enzim polifenol oksidase dengan cara 

melakukan pemanasan pada daun pada proses pelayuan. Teh hijau sering 

diimanfaatkan untuk proses pencernaan dan digunakan untuk membunuh bakteri 

perusak karena teh hijau memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Kandungan 

polifenol pada teh hijau lebih tinggi dibandingkan dengan teh oolong dan teh hitam 

(Kushiyama, et al., 2009). 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Kolesterol adalah salah satu penyebab penyakit jantung yang sering dialami 

oleh masyarakat dan dapat menyebabkan kematian. Tanaman sirsak merupakan salah 

satu jenis tanaman yang sering digunakan sebagai obat-obatan herbal. Salah satu 

bagian yang paling sering digunakan ialah daun sirsak. Daun sirsak sering digunakan 

oleh masyarakat pada umumnya untuk mengobati penyakit kanker, hepatitis, asam 

urat, rematik, dan sakit pinggang. Pada daun sirsak terdapat senyawa yang bernama 

flavonoid yang diketahui dapat menurunkan penyakit kolesterol. Teh adalah termasuk 

minuman yang disukai dan diminati oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. 

Daun sirsak dapat diolah menjadi teh hijau sehingga masyarakat dapat dengan mudah 
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mengkonsumsi minuman yang disukai dan mendapat manfaat yaitu terhindar dari 

penyakit kolesterol. 

 Kurangnya penelitian menyebabkan masyarakat menjadi kurang yakin bahwa 

teh daun sirsak dapat mengurangi kolesterol. Oleh sebab itu, perlu diadakan 

penelitian untuk mengetahui bahwa “teh hijau” daun sirsak dapat mengurangi tingkat 

kolesterol dalam tubuh. Penelitian ini difokuskan pada pengujian antikolesterol “teh 

hijau” daun sirsak secara in vitro dengan mengukur daya hambat enzim HMG-KoA 

Reduktase. Penelitian diharapkan dapat mengetahui suhu dan waktu terbaik untuk 

digunakan dalam penyeduhan “teh hijau” daun sirsak sebagai anti kolesterol, serta 

membandingkan proses pengolahan daun sirsak terhadap aktivitas enzim HMG-KoA 

reduktase.  

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dari 

seduhan “teh hijau” daun sirsak dalam menghambat aktivitas enzim HMG-KoA 

reduktase.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus antara lain: 

1. Menentukan pengaruh suhu dan waktu penyeduhan terbaik terhadap aktivitas 

antikolesterol seduhan “teh hijau” daun sirsak. 
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2. Membandingkan aktivitas antikolesterol seduhan “teh hijau” daun sirsak 

dengan seduhan dari daun segar dan daun kering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




