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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sirsak (Annona Muricata) adalah buah yang berasal dari Karibia, Amerika 

Tengah, dan Amerika Selatan. Pohon sirsak dapat tumbuh hingga mencapai 8 

meter. Tanaman sirsak ini ditumbuhkan di dataran rendah dengan ketinggian 

minimal 1000 meter dari permukaan laut dengan cuaca yang cukup panas tetapi 

lembap (Onyechi et al., 2012). 

Sirsak termasuk buah yang memiliki banyak manfaat tetapi belum 

tereksploitasi. Bagian dari tanaman sirsak yang paling bermanfaat bagi kesehatan 

adalah daunnya. Daun sirsak dapat digunakan sebagai antioksidan yang berpotensi 

sebagai anti kanker berdasarkan penelitian yang dilakukan Adri dan 

Hersoelistyorini (2013). Nilai antioksidan dari penelitian mereka berdasarkan uji 

DPPH menyatakan bahwa daun sirsak yang diolah dengan pengeringan 50
o
C 

selama 150 menit menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi yakni 76,06%. 

Daun sirsak juga dapat digunakan sebagai anti diabetes ketika diolah menjadi 

produk green tea berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardoko et al. 

(2015). Daun sirsak yang diseduh pada suhu 100
o
C selama 30 menit 

menghasilkan nilai IC50 sebesar 396,70 ppm.
 
Daun sirsak juga dapat digunakan 

sebagai anti kolesterol terhadap kadar kolesterol darah pada tikus putih jantan 

(Rattus norwegicus) (Uneputty et al., 2013). Daun sirsak juga mempunyai banyak 

senyawa fitokimia seperti alkanoid, flavonoid, tanin, kumarin, dan saponin yang 

berpotensi digunakan sebagai obat herbal. (Uneputty et al., 2013) (Hardoko et al., 

2015) (Adri dan Hersoelistyorini, 2013) 



2 

Kolesterol adalah lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan 

fungsi – fungsi metabolisme seperti menjadi struktur dasar membran sel, produksi 

cairan empedu. Kolesterol diproduksi oleh tubuh sendiri terutama di hati hingga 

75% dan 25% sisanya diperoleh dari makanan. Kolesterol memberikan efek yang 

positif ke tubuh asal berada pada jarak yang normal yakni kadar LDL berada di 

bawah 100 mg/dL. Konsumsi berlebih dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit seperti serangan jantung dan stroke (Scirica dan Cannon, 2005). 

Hiperkolesterolemia adalah kondisi dimana terjadi gangguan metabolisme 

akibat kadar kolesterol dalam darah yang terlalu tinggi. Hiperkolesterolemia ini 

disebabkan oleh banyaknya lemak dalam darah dan juga gangguan pada 

lipoprotein. Kolesterol yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak 

dalam pembuluh darah. Hal ini jika dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan 

penyakit yang lebih berbahaya seperti arterosklerosis dan jantung koroner 

(Andygian, 2013) (Bantas et al., 2012). 

Penurunan kadar kolesterol adalah salah satu cara untuk pencegahan 

timbulnya penyakit – penyakit yang disebutkan di atas. Salah satu cara penurunan 

kadar kolesterol darah dapat digunakan dengan mengkonsumsi obat anti 

kolesterol. Akan tetapi, obat anti kolesterol seperti lipitor, simvastatin, dan 

atorvastatin memiliki harga yang cenderung tinggi sehingga tidak mudah 

dijangkau oleh kebanyakan orang. Salah satu solusi untuk tingginya harga 

tersebut adalah dengan penemuan obat herbal yang menggunakan daun sirsak. 

Daun sirsak mengandung senyawa polifenol seperti flavonoid, dan tanin yang 

berguna sebagai anti kolesterol. Senyawa polifenol di atas bersifat sebagai 
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antioksidan yang berperan terhadap mekanisme perbaikan profil lipid 

(Wurdianing et al., 2014) (Putranti, 2013) (Priscilla dan Prince, 2010). 

Agar mudah dikonsumsi dan berguna bagi kesehatan, maka daun sirsak 

lebih baik diolah dengan membuat minuman fungsional yakni teh daun sirsak 

dimana minuman ini adalah hasil seduhan daun sirsak dengan proses pembuatan 

yang sama dengan proses pembuatan teh. Agar dapat menarik perhatian 

konsumen, daun sirsak ini harus diolah menjadi teh yang paling disukai konsumen 

tetapi memiliki pengaruh yang mendukung proses anti kolesterol juga. Jenis teh 

yang memenuhi kategori ini adalah teh hitam. 

Teh hitam adalah daun teh yang mengalami proses fermentasi secara 

sempurna sehingga menghasilkan aroma yang lebih beragam (Wardiyah, et al.. 

2014). Penelitian yang dilakukan oleh Baldermann et al. (2014) menyatakan 

bahwa teh hitam memiliki lebih banyak senyawa volatil, aromatik, alifatik dan 

terpenoid. Proses fermentasi yang terjadi juga meningkatkan jumlah flavonoid 

yang berperan sebagai penurun kadar kolesterol (Putri, 2015). Teh hitam juga 

merupakan jenis teh terfavorit di seluruh dunia dengan angka konsumsi sebesar 

78% dimana teh hijau hanya 20% dan teh oolong 2% (Wardiyah, et al., 2014).  

Berdasarkan paragraf – paragraf di atas, penelitian akan dilakukan dengan 

mengolah daun sirsak menjadi “teh hitam” daun sirsak dengan menggunakan 

proses pengolahan untuk teh hitam. Proses pengolahan ini diharapkan dapat 

meningkatkan senyawa – senyawa fenolik yang berperan dalam proses 

penghambatan aktivitas enzim HMG – KoA Reduktase serta meningkatkan 

kesukaan konsumen terhadap produk akhir. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Tanaman sirsak adalah tanaman yang sekarang sudah tersebar luas di 

seluruh Indonesia. Bagian dari tanaman sirsak yang belum tereksploitasi tetapi 

memiliki banyak manfaat terutama bagi kesehatan adalah daunnya. Daun sirsak 

dapat diolah sebagai minuman herbal anti kolesterol. Daun sirsak ketika diseduh 

akan menghasilkan rasa yang cenderung kurang disukai. Pengolahan dengan teh 

hitam diketahui dapat mengurangi rasa yang kurang disukai dari seduhan daun 

sirsak serta dapat juga meningkatkan kandungan senyawa fenolik seperti 

flavonoid dan tanin yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Penelitian ini 

memfokuskan pada penentuan suhu dan waktu penyeduhan terbaik untuk 

penurunan aktivitas enzim HMG – KoA reduktase yang merupakan indikator 

aktivitas anti kolesterol serta membandingkan hasil seduhan “teh hitam” daun 

sirsak dengan daun sirsak kering dan daun sirsak segar. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh suhu dan 

waktu penyeduhan terhadap kemampuan penghambatan kolesterol daun sirsak 

serta mengetahui aktivitas anti kolesterol “teh hitam” daun sirsak. Penelitian ini 

memiliki tujuan khusus seperti : 

1. Menentukan suhu dan waktu penyeduhan optimal terhadap aktivitas anti 

kolesterol “teh hitam” daun sirsak  

2. Menentukan perbandingan aktivitas anti kolesterol “teh hitam” daun sirsak 

dengan daun sirsak segar dan daun sirsak kering.  




