
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. 

Pada tahun 2008 terjadi 17, 3 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler 

dan pada tahun 2030 nanti  diperkirakan akan ada 23,3 juta kematian per-

tahunnya akibat penyakit ini (WHO, 2013). Di Indonesia sendiri penyakit ini 

merupakan 30% penyebab kematian, yang merupakan proporsi terbanyak dari 

penyebab kematian yang ada (NCD profiles, 2011). Dislipidemia berperan 

dalam proses aterosklerosis, sehingga orang dengan dislipidemia memiliki 

resiko yang lebih tinggi untuk terserang penyakit kardiovaskuler (Tziomalos, 

2009).  

 

Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan 

peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi 

lipid yang paling utama adalah kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol Low 

Density Lipoprotein (LDL), kenaikan kadar trigliserida serta penurunan kadar 

High Density Lipoprotein (HDL). Kadar HDL normal dalam darah adalah 40-

60 mg/dl (Adam, 2006). 
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Konsentrasi HDL berhubungan secara terbalik dengan insiden 

artherosklerosis koroner. HDL cenderung membawa kolesterol menjauhi 

arteri dan kembali ke hati, menyingkirkan kolesterol yang berlebihan di plak 

ateroma dan menghambat perkembangan plak selama proses aterogenesis 

(Hafiane, 2013). Selain itu HDL juga memiliki fungsi sebagai antioksidan, 

antiinflamasi dan antitrombosis selain perannya dalam transpor lipid dalam 

darah. HDL penting untuk memelihara kondisi normal endotel pembuluh 

darah, menghambat apoptosis sel, dan berperan dalam perbaikan endotel yang 

rusak (Daniil dkk., 2011). 

 

Diet rendah kolesterol, olah raga teratur, pengendalian berat badan serta terapi 

farmakologik dengan obat hipolipidemia merupakan cara yang dapat 

dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol darah yang tinggi. Akan tetapi 

terapi farmakologik yang tersedia masih menimbulkan banyak efek samping 

seperti miopati, rash, eksem, dispepsia, nyeri ulu hati, hepatotoksik, dan 

teratogenik (Suyatna, 2007). 

 

Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) sering dikategorikan sebagai tanaman 

obat. Cabe jawa merupakan tanaman asli Indonesia dan banyak terdapat di 

Sumatera, Jawa, Madura, dan Sulawesi. Ekstrak etanol 95% cabe jawa 

mengandung piperin, minyak atsiri, piperidin dan turunan lainnya (Moeloek, 

2009).  

Pemberian 40 mg/kgbb piperin pada tikus jantan Sprague dawley yang diberi 

diet tinggi lemak selama 8 minggu, secara signifikan tidak hanya mengurangi 

berat badan, trigliserida, total kolesterol, VLDL, LDL, namun juga 
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meningkatkan kadar HDL dengan cara menghambat akumulasi lipid dan 

lipoprotein dengan cara memodulasi enzim dari metabolisme lipid, seperti 

Lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) dan Lipoprotein lipase (Shah 

dkk., 2011). Pada penelitian lain disebutkan bahwa kadar ApoA-I, suatu 

apoliporotein pembentuk HDL, tikus Wistar jantan yang diberikan ekstrak 

piperin dan diet tinggi lemak selama 10 minggu lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tikus Wistar jantan yang hanya diberikan diet tinggi 

lemak (Vijayakumar, 2006). 

 

Melihat adanya kemampuan antidislipidemia dari senyawa aktif piperin, 

maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh pemberian 

ekstrak etanol 95 % cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) yang memiliki 

kandungan piperin terhadap kadar HDL pada Rattus novergicus galur 

Sprague dawley yang diberi diet tinggi lemak. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti  yaitu, apakah ekstrak etanol 95% cabe jawa 

berpengaruh terhadap kadar HDL tikus putih (Rattus novergicus) jantan galur 

Sprague dawley yang diberi diet tinggi lemak. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol 

95% cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) terhadap kadar HDL pada tikus 

putih (Rattus novergicus) galur Sprague dawley yang diberi diet tinggi lemak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan hasil yang diperoleh dapat 

bermanfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi masyarakat luas. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi institusi: 

Untuk menambah kepustakaan khususnya mengenai pengaruh cabe jawa 

terhadap kadar HDL. 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: 

Sebagai dasar untuk mengembangkan terapi fitofarmaka antidislipidemi 

dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan 

diujikan pada hewan dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi. 

3. Bagi pembangunan: 

Hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi harapan untuk menurunkan 

angka kejadian dislipidemia sehingga meningkatkan produktivitas 

masyarakat untuk membangun Indonesia. 
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E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

1. Kerangka Teori 

Diet tinggi lemak dapat menyebabkan penurunan Apo A-1. Apo A-1  

merupakan pembentuk utama High Density Lipoprotein (HDL) dan 

aktivator lechitin cholesterol acyl transferase (LCAT) (Vijayakumar, 

2006). Ekstrak cabe jawa memiliki kandungan piperine, piperidin, minyak 

atsiri dan beberapa alkaloid lainnya. Piperine terbukti meningkatkan kadar 

Apo A-1 plasma sehingga kadar HDL pun turut mengalami peningkatan 

(Vijayakumar, 2006). Piperine juga memodulasi enzim LCAT, suatu 

enzim yang berperan dalam metabolisme HDL (Shah dkk., 2011). 

 

Gambar 1. Kerangka Teori (Vijayakumar, 2006; Shah dkk., 2011) 
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2. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep 

 

 

E. Hipotesis 

 

 

 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

hipotesis penilitian ini adalah terdapat pengaruh pemberian ekstrak etanol 

95% cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) terhadap kadar HDL tikus putih 

(Rattus novergicus) jantan galur Sprague dawley yang diberi diet tinggi 

lemak. 


