
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (2010) sebanyak 59,12% 

masyarakat Indonesia pernah mengkonsumsi jamu dan dari jumlah tersebut 

95,60 %  merasakan manfaatnya. Banyak tanaman herbal di Indonesia yang 

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai obat kolesterol. Kolesterol 

merupakan lemak yang penting  namun  jika terlalu  berlebihan  dalam darah 

dapat membahayakan kesehatan (Sitopoe, 1992). 

Salah satu simplisia yang dapat menurunkan kolesterol adalah kulit 

manggis, kulit manggis sudah banyak digunakan dan sudah dilakukan 

berbagai penelitian sebagai obat tradisional yang dapat menurunkan 

kolesterol. Pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan uji aktivitas 

penurun kolesterol pada ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana) dengan 

dosis 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB, dan 800 mg/kgBB. Ekstrak etanol kulit 

buah manggis menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, Low Density 

Lipoprotein  (LDL) secara bermakna dimulai pada dosis 400 mg/kgBB 

(Adiputro, 2013). 

Selain kulit manggis, rosella juga dapat digunakan sebagai obat herbal 

yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Berdasar hasil penelitian 

Christianto (2012) disimpulkan bahwa ekstrak kelopak bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffa Linn) mempunyai kemampuan menurunkan kadar 

kolesterol hewan uji dengan dosis 250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB. Dimana 

dosis 500 mg/kgBB lebih efektif menurunkan kadar kolesterol. 

Dalam pengobatan tidak jarang menggunakan lebih dari satu obat. 

Dua obat yang digunakan pada waktu bersamaan dapat saling mempengaruhi 

khasiatnya masing-masing (antagonisme atau sinergisme). Antagonisme 

adalah cara kerja obat berlawanan dengan obat lainnya sehingga menurunkan 

efek terapi. Sedangkan sinergisme adalah kerja obat saling mendukung atau 

tidak berlawanan dengan obat lain. Kombinasi obat yang bersifat sinergisme 
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memiliki dua jenis kerja sama. Pertama adalah adisi, dimana efek yang 

didapat dari dua kombinasi sama dengan jumlah efek masing-masing obat. 

Kedua adalah potensiasi, dimana kerja kedua obat saling meperkuat efeknya 

melebihi total dari jumlah efek masing-masing obat tersebut (Mutschler, 

1999). 

Menurut penelitian Hendarsyah (2014) bahwa terdapat pengaruh  

pemberian Extra Virgin Olive Oil (EVOO),  dan  kombinasi  EVOO  dan  

madu,  namun  tidak terdapat pengaruh pemberian madu terhadap 

peningkatan kadar HDL darah tikus yang telah diinduksi kolesterol. Dapat 

disimpulkan bahwa pemberian kombinasi dapat meningkatkan efek terapi  

pemberian tunggal. 

Menurut peneltian Dewi Astusti (2011) bahwa kombinasi ekstrak air 

kombinasi kelopak rosella dan akar tanaman akar kucing dapat menurunkan 

kadar hiperurisemia. Sedangkan menurut penelitan Muhammad Nadhil 

(2014) pemberian ekstrak kulit manggis 400 mg/kgBB/hari lebih baik 

dibandingkan dengan pemberian simvastatin 0,18 mg/200g BB/hari dan 

kombinasi keduanya dalam menurunkan kadar kolesterol total serum. 

Sampai sejauh ini telah banyak penelitian tentang ekstrak kulit 

manggis dan ekstrak kelopak bunga rosella. Namun belum pernah dilakukan 

penelitian kombinasi antara ekstrak kulit manggis dan ekstrak kelopak bunga 

rosella. Disini peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh kombinasi ekstrak 

kulit manggis dan ekstrak kelopak bunga rosella sebagai kombinasi ekstrak 

penurun kolesterol. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1.  Apakah terdapat pengaruh kombinasi antara kedua ekstrak kulit 

manggis dan kelopak bunga rosella sebagai penurun kadar kolesterol 

dan trigliserida terhadap tikus putih jantan galur wistar? 

2. Apakah ada perbedaan dari efek kombinasi ekstrak kulit manggis dan 

kelopak bunga rosella dengan efek ekstrak kulit manggis tunggal dan 
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ekstrak kelopak bunga rosella tunggal terhadap tikus putih jantan galur 

wistar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi antara kedua ekstrak kulit manggis 

dan kelopak bunga rosella sebagai penurun kadar kolesterol dan 

trigliserida terhadap tikus putih jantan galur wistar. 

2. Membandingkan efek penurun kolesterol dan trigliserida dari 

kombinasi ekstrak kulit manggis dan kelopak bunga rosella dengan 

efek ekstrak kulit manggis tunggal dan ekstrak kelopak bunga rosella 

tunggal terhadap tikus putih jantan galur wistar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi dan 

tambahan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kombinasi ekstrak kulit 

manggis dan ekstrak kelopak bunga rosella yang dapat berefek untuk 

menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. 
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