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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kolesterol tinggi merupakan masalah kesehatan yang serius di dunia 

global. World Health Organization (WHO) memperkirakan lebih dari 50% 

penyakit kardiovaskuler di negara maju dapat dikaitkan dengan kadar 

kolesterol darah yang tinggi. Pada tahun 2002, catatan WHO menunjukkan 

angka kejadian dislipidemia mencapai 8% dari total seluruh penyakit di negara 

maju yang mengakibatkan 4,4 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia 

(Morrell,2007). Kejadian tersebut sangat dipengaruhi oleh makanan sehari-

hari yang dikonsumsi. Semakin banyak mengkonsumsi makanan berlemak 

seperti daging yang berlemak, susu, es krim, telor, makanan-makanan 

gorengan, kue kering, cake (Bahri, 2004) maka semakin besar peluang 

terjadinya kenaikan kolesterol. Selain faktor makanan, kolesterol tinggi juga 

dipengaruhi oleh faktor keturunan (LIPI, 2009). 

Kolesterol merupakan prekursor semua steroid, seperti kortikosteroid, 

hormon seks, asam empedu, dan vitamin D (Dalimartha, 2001). 

Hiperkolesterolemia terjadi jika kadar kolesterol melebihi batas normal. 

Hiperkolesterolemia dapat berkembang menjadi aterosklerosis pada pembuluh 

arteri, berupa penyempitan pembuluh darah, terutama di jantung, otak, ginjal, 

dan mata. Selain itu, aterosklerosis juga dapat terjadi karena akumulasi 

trigliserida yang berlebihan (Octaviani, 2014). Pada otak, aterosklerosis 

menyebabkan stroke, sedangkan pada jantung menyebabkan penyakit jantung 

koroner (Vodjani, 2003). 

Dewasa ini masyarakat dunia semakin banyak memilih menggunakan 

obat tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan. Obat tradisional dinilai 

lebih aman daripada obat modern (sintetik), selain harga obat modern lebih 

mahal resiko terjadinya efek samping juga semakin besar. Tetapi  bukan 

berarti penggunaan obat tradisional aman tanpa efek samping, jika 
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penggunaan obat tradisional tidak tepat maka tidak memberikan daya guna 

yang baik bahkan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan 

(Depkes RI, 2008). 

Ubi ungu (Ipomoea batatas L.) mempunyai kandungan gizi yang 

cukup melimpah, antara lain karbohidrat, protein, vitamin, β-karoten dan 

pigmen antosianin yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat berperan sebagai 

pewarna alami dalam industri makanan dan juga sebagai sumber antioksidan 

yang dapat berperan melawan radikal bebas (Samber dkk, 2013). Ubi ungu 

mempunyai senyawa fitokimia antaralain serat, vitamin C, dan flavonoid yang 

berperan dalam menurunkan kadar trigliserida darah (Octaviani, 2014). 

Telah dilakukan penelitian mengenai aktivitas ekstrak ubi ungu 

sebagai anti hiperglikemik pada tikus dengan dosis efektif 100 mg/kg BB 

yang secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol (Herawati, 2013). 

Terdapat juga penelitian yang membuktikan bahwa beberapa flavonoid yang 

terdapat dalam ubi ungu memiliki khasiat antioksidan, karena mikronutrien 

yang merupakan gugus fitokimia dari berbagai bahan makanan yang berasal 

dari tumbuh-tumbuhan tersebut diyakini sebagai proteksi terhadap stres 

oksidatif (Oki, 2013). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa umbi 

Ipomoea batatas memiliki efek penyembuhan ulkus, yang terkait dengan 

aktivitas radikal bebas dari konstituen phyto, dan kemampuannya untuk 

menghambat proses peroxidative lipid (Panda, 2012). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun suatu 

permasalahan apakah ekstrak ubi ungu memiliki aktivitas untuk menurunkan 

kadar kolesterol dan kadar trigliserida pada tikus diet lemak tinggi? 

 

C. Tujuan penelitian 

Mengetahui aktivitas ekstrak ubi ungu untuk menurunkan kadar 

kolesterol dan kadar trigliserida pada tikus diet lemak tinggi. 

 

UJI AKTIVITAS EFEK …, YENY INDAH RAHMAWATI, FAKULTAS FARMASI UMP, 2015 



3 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi mengenai 

khasiat dari ekstrak ubi ungu (Ipomoea batatas L.) sebagai obat alternatif 

dalam pengobatan hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida. 
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