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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sirsak (Annona muricata L.) merupakan salah satu tanaman yang 

terdapat di daerah Indonesia. Tanaman sirsak sering digunakan sebagai obat untuk 

meningkatkan kesehatan. Daun sirsak merupakan bagian dari tanaman sirsak yang 

dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti asma, diabetes, dan kejang. 

Daun sirsak mengandung senyawa bioaktif seperti steroid, flavonoid, kumarin, 

alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid pada daun sirsak dapat berfungsi sebagai 

antioksidan untuk penyakit kanker (Adri dan Hersoelistyorini, 2013).  

Daun sirsak memiliki kandungan sitosterol dan kalium yang dapat berfungsi 

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Uneputty et al., 2013). Menurut 

Muflikhatur dan Murwani (2014), kandungan tanin dan flavonoid dapat berfungsi 

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Saat ini, penderita kadar 

kolesterol yang tinggi banyak menggunakan obat herbal sebagai pengobatan 

alternatif untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Daun sirsak dapat 

digunakan sebagai obat penurun kolesterol dengan cara merebus daun sirsak 

dengan air. Daun sirsak dapat digunakan untuk membuat minuman fungsional 

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Uneputty et al., 2013).  

Tingginya kadar kolesterol dalam darah sering disebut hiperkolesterolemia 

yang dapat menyebabkan cardiovascular disease (CVD) (Stapleton et al., 2010). 

CVD merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia terutama di negara-

negara Eropa (WHO, 2012). Pada tahun 2008, kematian yang disebabkan 
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penderita CVD di dunia sebesar 17,3 juta jiwa dan 80% terjadi di negara dengan 

penghasilan rendah. Pada tahun 2030 akan diperkirakan kematian yang 

disebabkan penderita penyakit CVD di dunia akan meningkat menjadi 23,3 juta 

jiwa (WHO, 2013).  

Daun sirsak telah diteliti dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan teh daun sirsak karena memiliki potensi sebagai minuman fungsional 

(Adri dan Hersoelistyorini, 2013). Daun sirsak dapat diaplikasikan sebagai bahan 

dasar dalam minuman fermentasi karena memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. 

Minuman fermentasi mengandung bakteri probiotik seperti Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan 

Bifidobacterium bifidus (Shilpi dan Kumar, 2013).  

Menurut Dixit et al. (2013), bakteri probiotik memiliki manfaat yang baik 

bagi kesehatan karena dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen pada saluran 

pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah diare. Minuman 

fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat dapat menurunkan resiko kanker 

usus. Bakteri asam laktat dapat melindungi sel terhadap kerusakan yang 

disebabkan karsinogen dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh  

(Davoodi et al., 2013).  

Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium lactis merupakan bakteri 

probiotik pada minuman fermentasi yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan 

mengurangi resiko diabetes (Ejtahed et al., 2011). Bakteri probiotik dapat 

menghidrolisis asam empedu untuk diekskresikan melalui feses. Kekurangan 

asam empedu akan disintesis dari kolesterol sehingga kadar kolesterol dalam 

tubuh dapat menurun (Ooi dan Liong, 2010). Saat ini, masih belum banyak 
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dilakukan penelitian secara in vivo terhadap minuman fermentasi yang baik bagi 

kesehatan. Pemanfaatan minuman fermentasi daun sirsak mendorong 

dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap kadar kolesterol pada tikus 

percobaan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Meningkatnya penderita penyakit kardivaskular yang merupakan penyebab 

kematian utama di dunia pada tahun 2012. Salah satu penyebab penderita penyakit 

kardiovaskular adalah tingginya kadar kolesterol dalam darah. Pengaturan pola 

makan dan asupan gizi yang seimbang merupakan hal penting untuk kesehatan 

bagi tubuh khususnya untuk menjaga kadar kolesterol dalam darah. 

Berkembangnya gaya hidup masyarakat yang kurang sehat dapat menyebabkan 

meningkatnya kadar kolesterol dalam darah sehingga menimbulkan berbagai 

penyakit di dalam tubuh.  

Daun sirsak memiliki senyawa bioaktif yang dapat bermanfaat untuk 

mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Daun sirsak memiliki potensi sebagai 

bahan dasar dalam pembuatan minuman fermentasi karena memiliki manfaat bagi 

kesehatan. Minuman fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat dapat 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah.  

Hal ini mendorong dilakukan penelitian terhadap daun sirsak yang 

diaplikasikan sebagai minuman fermentasi untuk menurunkan kadar kolesterol. 

Hasil minuman fermentasi daun sirsak terpilih akan dianalisis secara in vivo untuk 

mengetahui pengaruh pemberian minuman fermentasi terhadap kadar kolesterol 

dalam darah tikus percobaan.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

minuman fermentasi daun sirsak terhadap kadar kolesterol pada tikus percobaan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

1. Menentukan fase pertumbuhan kultur bakteri asam laktat yang digunakan 

pada minuman fermentasi daun sirsak. 

2. Menentukan konsentrasi gula dan susu skim terpilih untuk minuman 

fermentasi daun sirsak. 

3. Menganalisis pengaruh pemberian minuman fermentasi daun sirsak terhadap 

kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida.   


