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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Menurut riset setiap tahunnya terdapat lebih dari 36 juta jiwa 

meninggal dikarenakan penyakit tidak menular (PTM) (63% dari seluruh 

kematian), penyakit tidak menular yang memiliki angka kematian nomor 

satu secara global yaitu penyakit kardiovaskuler (Kemenkes RI, 2014). 

Penyakit kardiovaskular yang paling sering menyebabkan kematian 

merupakan penyakit jantung koroner, dapat dibuktikan bahwa berdasarkan 

data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2013 yakni 

prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia berdasarkan diagnosis 

dokter/gejala sebesar 1,5% atau sekitar 2.650.340 jiwa (Kemenkes RI, 

2014). Aterosklerosis menduduki penyebab utama dan tersering dari 

penyakit jantung serta pembuluh darah seperti, stroke, penyakit pembuluh 

darah perifer, aneurisma, penyakit jantung koroner (PJK) ataupun infark 

miokard akut (IMA). Pada tahun 1997 penyakit jantung koroner yang 

disebabkan oleh aterosklerosis telah menewaskan sebanyak 466.101 

masyarakat Amerika Serikat serta menjadi presentase tertinggi kematian 

yang diakibatkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah yakni sebesar 

46% lalu disusul oleh stroke dengan presentase sebesar 17%. Permasalahan 

mendasar yang dapat menyebabkan kematian pada penyakit jantung yaitu 

dikarenakan adanya sumbatan aterosklerosis dapat menyebabkan 

kurangnya pasokan oksigen ke miokardium (Price and Wilson, 2012). Salah 
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satu penyebab utama dari aterosklerosis dan penyakit jantung koroner yaitu 

hiperlipidemia (Brunton, 2018). 

Hiperlipidemia adalah suatu keadaan peningkatan lipid dalam darah 

seperti peningkatan kandungan kolesterol total dalam darah yang meningkat 

sampai melewati 200mg/dL, peningkatan trigliserida dalam darah, 

peningkatan LDL (Low-density lipoprotein) dalam darah, tanpa diikuti 

penurunan HDL (High-density lipoprotein) dalam darah (Pradana, Apriani 

and Widyarini, 2018). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

Hiperlipidemia yaitu faktor lingkungan yang berkaitan dengan gaya hidup 

tidak sehat, seperti selalu komsumsi masakan yang mempunyai kandungan 

lemak jenuh yang tinggi, merokok, serta komsumsi alkohol dan juga banyak 

dikaitkan dapat terjadi karena adanya faktor genetik (PERKI, 2017). Di 

Indonesia, prevalensi hiperlipidemia mencapai angka 29, 8%, pada orang 

yang berumur 25 tahun memiliki prevalensi kejadian hiperlipidemia 

mencapai angka 36% (PERKI, 2017). 

Pengobatan tradisional merupakan pengobatan warisan dari para 

leluluhur bangsa yang telah digunakan secara turun menurun, menurut Riset 

Kesehatan Dasar bahwa sebanyak 44,3% penduduk indonesia 

menggunakan pengobatan tradisonal baik untuk pengobatan karena sakit 

dan juga untuk menjaga kesehatan (Kemenkes RI, 2018). Perkembangan 

pengobatan setiap tahunnya semakin banyak dan luas khususnya 

perkembangan dalam pengobatan tradisional. Salah satu pengobatan 

tradisional yang dikembangkan adalah tanaman parijoto. Parijoto (Mednilla 
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speciosa) merupakan tanaman perdu khas yang banyak tumbuh di Desa 

Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menurut 

masyarakat umum dengan cara tradisional, buah parijoto dipercaya secara 

lazim dapat mengobati sariawan sebaliknya pada bagian daunnya dapat 

menyembuhkan radang tenggorokan. Menurut masyarakat setempat daerah 

Desa Colo, Kabupaten Kudus meyakini bahwa ibu yang sedang 

mengandung apabila mengkonsumsi buah parijoto ini akan melahirkan bayi 

yang tampan bila pria dan cantik apabila wanita (Wibowo, Wasino and 

Setyowati, 2012). Pada riset sebelumnya yang dilakukan Wachidah (2013), 

dikatakan jika tumbuhan parijoto ini memiliki kandungan senyawa 

antioksidan berupa tanin, flavonoid, saponin, serta glikosida. setelah itu 

pula dikabarkan jika ekstrak metanol tumbuhan parijoto ini memiliki 

kandungan antioksidan yang besar. Sehingga penulis meyakini jika buah 

parijoto memiliki efek antihiperlipidemia dikarenakan buah parijoto 

mempunyai kandungan  semacam tanin, flavonoid, serta saponin. 

I.2 Perumusan Masalah 

Dikarenakan pada zaman sekarang buruknya pola hidup manusia 

seperti mengonsumsi makanan siap saji (fast food), merokok, stress, dan 

mengonsumsi makanan lemak jenuh tinggi dapat mencetuskan faktor 

predisposisi dari hiperlipidemia, dimana hiperlipidemia sendiri akan 

menyebabkan terbentuknya aterosklerosis secara progresif yang dapat 

menyebabkan terjadinya PJK (Penyakit Jantung Koroner). Studi tentang 

pengobatan penyakit selalu dikembangkan secara terus menerus, salah 
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satunya buah parijoto. Dimana buah parijoto sendiri memiliki kandungan 

tanin, flavonoid, serta saponin yang memiliki efek antihiperlipidemia. 

Antihiperlipidemia sendiri diyakini dapat mengurangi terjadinya 

pembentukan aterosklerosis. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan 

eksperimen tentang uji efektivitas ekstrak buah parijoto (Medinilla 

speciosa Blume) terhadap pencegahan progresivitas aterosklerosis pada 

histopatologi aorta abdominalis mencit jantan galur Balb/c diet tinggi 

lemak.  

I.3 Tujuan Penelitian 

Penulis ingin mengetahui tentang efektivitas ekstrak buah parijoto 

(Medinilla speciosa Blume) terhadap pencegahan progresivitas 

aterosklerosis pada histopatologi aorta abdominalis mencit jantan galur 

Balb/c diet tinggi lemak dengan melakukan uji eksperimental. 

I.4 Manfaat penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih 

mengenai efektivitas pemberian ekstrak buah parijoto (medinilla speciosa 

Blume) terhadap pencegahan progresivitas aterosklerosis pada 

histopatologi aorta abdominalis mencit jantan galur Balb/c diet tinggi 

lemak. 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyasrakat Umum 

Memberikan informasi serta pemahaman tentang manfaat buah 

parijoto yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai opsi lain 

dalam merendahkan kadar lemak jenuh dalam darah serta menurunkan 

angka penderita penyakit-penyakit yang disebabkan oleh aterosklerosis. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Manfaat bagi institusi pendidikan adalah untuk menambah 

referensi tentang penelitian dalam bidang Patologi Anatomi serta dapat 

menjadi acuan penelitian yang dapat dikembangkan untuk masa 

mendatang. 

c. Bagi peneliti dan peneliti lain 

Sebagai aplikasi dari pembelajaran selama 3,5 tahun di institusi 

dalam bidang patologi anatomi, serta menambah pengalaman mengenai 

bidang penelitian eksperimental, terutama mengenai efek ekstrak buah 

parijoto terhadap pencegahan progresivitas aterosklerosis pada 

histopatologi aterosklerosis aorta abdominalis mencit jantan galur Balb/c 

dengan diet tinggi lemak. 

  


