
1 
 

I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup yang terjadi di kota-kota besar, berpengaruh pada 

pola hidup dan pola makan masyarakat yang kurang baik, yaitu makanan tinggi 

kalori, lemak, dan kolesterol menjadi makanan yang banyak digemari 

masyarakat. Kurang olahraga, seringnya konsumsi minuman alkohol serta 

merokok juga menjadi kebiasaan yang kurang sehat bagi sebagian masyarakat. 

Tentunya hal ini berdampak terhadap meningkatnya resiko terhadap berbagai 

macam penyakit, salah satu penyakit yaitu hiperkolesterolemia. 

Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan kadar 

kolesterol didalam darah (Polychoronopoulus et al., 2005). 

 

Hiperkolesterolemia menyebabkan peningkatan kadar LDL (Low Density 

Lipoprotein) yang memicu proses pembentukan lapisan kolesterol di pembuluh 

darah, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan mengalami 

penyempitan yang disebut aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyebab 

utama dari penyakit jantung koroner (Goodman & Gillman, 2007). Penyakit tidak 

menular yang cukup banyak mempengaruhi angka kesakitan dan angka 

kematian dunia adalah penyakit hiperkolesterol. Pada tahun 2005, penyakit 

hiperkolesterol telah menyebabkan kematian sebesar 28% dari seluruh kematian 

yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (WHO, 2008). 

 

Pada umumnya, masyarakat lebih memilih menggunakan obat-obat 

sintetis atau obat-obatan kimia untuk mengatasi hiperkolesterolemia yang 

bersifat mencegah hiperkolesterolemia. Akan tetapi, harga obat-obatan ini sangat 

mahal, karena bahan baku dari obat tersebut masih diimpor. Selain itu, 

penggunaan obat pencegah peningkatan kolesterol memiliki tingkat keberhasilan 

rendah dan menimbulkan efek samping. Efek samping yang ditimbulkan seperti 

nyeri lambung, nyeri abdomen, urtikaria, disuria, penurunan berat badan, 

ikhtiosis, insomnia, depresi, dan disgeusia (Kamaludin, 1992). Selain menjalani 

pola hidup sehat untuk mencegah meningkatnya kolesterol darah, terdapat 

alternatif lain yang bisa digunakan untuk mencegah peningkatan kadar kolesterol 

darah yaitu dengan mengkonsumsi pangan fungional.  
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Cincau hitam atau Mesona palustris Bl. dipercaya mampu menjadi solusi 

perawatan, penurunan, penyembuhan, bahkan sebagai proteksi organ dalam 

tubuh salah satunya adalah kolesterol tinggi (hiperkolesterol). Kandungan 

antioksidan didalam cincau hitam diyakini bisa menurunkan kadar kolesterol yang 

tinggi di dalam darah (Hung & Yen, 2002). Dengan diketahui khasiat farmasi 

herbal dari cincau hitam tersebut, banyak peneliti yang telah mengembangkan 

produk pangan berbasis cincau hitam. Beberapa contoh dari produk berbasis 

cincau hitam tersebut salah satunya adalah gel cincau hitam. Gel cincau hitam 

adalah produk tradisional yang sudah lama dikenal oleh banyak masyarakat. 

 

Berdasarkan banyaknya potensi khasiat dan perkembangan produk 

berbasis cincau hitam, maka dilakukan penelitian pada gel cincau hitam yang 

beredar di pasaran mengenai efek preventif hiperkolesterolemik yang diujikan 

secara in vivo. Hal ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas pencegahan 

peningkatan kadar kolesterol darah dari berbagai gel cincau hitam yang ada di 

pasaran pada tikus Wistar. Dengan luaran yang diharapkan adalah mampu 

memberikan informasi tentang manfaat lain yang ada pada gel cincau hitam 

untuk pencegahan berbagai penyakit kepada masyarakat tanpa menggunakan 

obat kimia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pencegahan peningkatan kolesterol darah hewan 

coba dengan gel cincau hitam? 

2. Bagaimana kualitas fisik dan kimia gel cincau hitam yang beredar di 

pasaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan peningkatan kadar kolesterol 

darah hewan coba dengan gel cincau hitam. 

2. Untuk mengetahui kualitas fisik dan kimia gel cincau hitam yang beredar di 

pasaran. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya 

penggunaan bahan alami dalam terapi penyakit tertentu. 

2. Memanfaatkan potensi olahan dari gel cincau hitam sebagai pencegah 

penyakit hiperkolesterolemia. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga beberapa jenis gel cincau berpengaruh nyata terhadap 

pencegahan peningkatan kadar kolesterol darah pada hewan coba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


