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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hiperkolesterolemia adalah suatu penyakit yang ditandai dengan tingkat 

kolesterol yang sangat tinggi dalam darah (Wiryowidagdo, 2008). Menurut Bull 

(2007),  penyakit ini disebabkan oleh pola makan yang salah seperti banyak 

mengkonsumsi gula dan lemak, malas bergerak dan terlalu banyak terpapar 

radikal bebas. Di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh penyakit, 30% nya 

disebabkan oleh penyakit ini, dan merupakan proporsi terbanyak dari penyebab 

kematian yang ada (WHO, 2011).    

Dewasa ini,  konsumen mulai sadar dalam memilih pangan. Dalam memilih 

pangan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan energi, mengenyangkan, atau 

memberi kenikmatan dengan rasanya yang lezat dan penampilan menarik. 

Namun, mempertimbangkan potensi aktifitas fisiologis komponen yang 

dikandungnya juga perlu diperhatikan (Adzkiya, 2011). Salah satu pangan 

fungsional yang tergolong baru yaitu minuman berbasis beras hitam sangrai. 

Beras hitam yang telah disangrai ini dapat langsung diseduh menjadi teh.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wang (2007), beras hitam dapat 

berperan sebagai anti-inflamasi. Selain itu, beras hitam yang kaya akan 

antosianin, mampu menghambat penyakit akibat terjadinya stress oksidatif (Choi, 

2012). Salah satu industri rumah tangga yang mengolah beras hitam menjadi 

minuman seperti teh, terdapat di desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali.  Beras 

hitam yang digunakan sebagai minuman ini, berasal dari beras hitam yang tidak 

lolos sortir. Proses pembuatan teh beras hitam sangrai adalah sebagai berikut; 

beras hitam yang tidak lolos sortir dikumpulkan,  kemudian dibersihkan,  dan 

disangrai selama lima menit (Mardiani, 2012). Teh beras hitam  sangrai tersebut 

dipercaya memiliki banyak manfaat layaknya produk berbasis beras hitam lainnya,  

antara lain sebagai pemulih stamina, melancarkan pencernaan, mengurangi 

tekanan darah, melarutkan lemak dalam usus, mencegah diare, menurunkan 

kolesterol dan kadar gula, serta membantu mencegah kanker usus. Akan tetapi, 

manfaat pada teh beras hitam sangrai tersebut,  berdasarkan kepercayaan di 

kalangan masyarakat yang belum dibuktikan secara ilmiah.  

Pada penelitian Mishra (2014), menyatakan bahwa efek proses 

penyangraian pada beras merah meningkatkan aktivitas antioksidan dan total 

fenol, serta mampu menurunkan asam fitat (zat anti nutrisi). Adapun dari segi 
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sensoris, menurut Ames (1998), proses penyangraian pada serealia  dapat 

menimbulkan rasa dan aroma yang khas.  Berdasarkan  penelitian uji  in vivo  yang 

dilakukan Pinontoan (2015), diketahui bahwa ekstrak beras hitam mampu 

menurunkan kadar LDL secara signifikan sebesar 85,48%-94,53% pada hewan 

tikus wistar jantan (Rattus norvegicus).  

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian uji fitokimia efek penyangraian 

masih terbatas pada jenis beras merah, namun  tidak pada beras  hitam sangrai. 

Adapun penelitian uji in vivo masih terbatas pada khasiat ekstrak beras hitam 

(tanpa penyangraian)  terhadap penurunan kadar LDL. Oleh karena itu, perlu 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai efek fisiologis senyawa bioaktif yang 

terdapat pada ekstrak teh beras hitam sangrai secara in vivo. Penelitian secara in 

vivo diharapkan dapat menjelaskan pengaruh pemberian ekstrak teh beras hitam 

sangrai terhadap perbaikan profil lipid serum darah pada hewan coba.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir penelitian  adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kadar total fenol, kadar total flavonoid, kadar antosianin  dan 

aktivitas antioksidan (IC50) pada ekstrak teh beras hitam sangrai ? 

2. Bagaimana pengaruh ekstrak teh beras hitam sangrai terhadap kadar   LDL, 

HDL, trigliserida, dan kolesterol total pada tikus wistar jantan kondisi 

hiperkolesterolemia? 

  

1.3 Tujuan  

Tujuan tugas akhir penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kadar total fenol, kadar total flavonoid, kadar antosianin, dan 

aktivitas antioksidan (IC50) pada ekstrak teh beras hitam sangrai.  

2. Mengetahui perubahan  LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total pada tikus 

wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia yang diberi ekstrak teh beras hitam 

sangrai  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam: 

1. Meningkatkan pengetahuan keanekaragaman pengaruh pengolahan 

terhadap kesehatan oleh ekstrak teh beras hitam  yang disangrai 
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2. Memberikan informasi mengenai pengaruh ekstrak teh  beras hitam sangrai 

pada tikus wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari tugas akhir penelitian yaitu : 

1. Diduga, ekstrak teh beras hitam sangrai memiliki  antosianin, total fenol,total 

flavonoid dan  aktivitas antioksidan.    

2. Diduga pemberian ekstrak teh beras hitam sangrai pada tikus wistar jantan 

hiperkolestrolemia mampu menurunkan kadar LDL, trigliserida, kolesterol 

total dan menaikkan HDL   serum darah tikus wistar jantan.  

 


