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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tingginya kadar kolesterol darah menjadi momok yang menakutkan bagi

sebagian orang. Sehingga pembuatan dan penggunaan suplemen maupun obat-

obatan yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah yang tinggi ini cukup

marak beredar di masyarakat terutama di Indonesia. Penelitian-penelitian yang

digunakan guna menstabilkan kadar kolesterol darah pun banyak dilakukan.

Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh manusia apabila dalam jumlah berlebih

dapat membahayakan bagi tubuh. Bender dan Mayes (2003) berpendapat bahwa

salah satu lemak tubuh yaitu kolesterol yang keberadaannya dalam bentuk bebas

dan ester dengan asam lemak, serta kolesterol merupakan komponen utama

selaput sel otak dan saraf. Kolesterol yang dihasilkan didalam tubuh 80 persen

dihasilkan oleh hati dan 20 persen sisanya berasal dari luar tubuh dapat berupa

makanan yang dikonsumsi. Pada makanan, kolesterol jarang dalam bentuk

kolesterol bebas sehingga biasanya bentuknya kolesterol dengan asam lemak atau

disebut ester kolesterol.

Tubuh memerlukan kolesterol bagi pertumbuhan serta perkembangan sel.

Jumlah kolesterol yang berada dalam tubuh haruslah cukup. Apabila mengalami

kelebihan jumlah kolesterol, maka proses sintesis serta fungsi kolesterol tersebut

akan berkurang dan menyebabkan permasalahan lain.

Penelitian guna menurunkan kadar kolesterol total darah menggunakan

hewan-hewan uji yang ditinggikan kadar kolesterol total darahnya hingga

mencapai kondisi hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia adalah kondisi

dimana tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Tingginya kadar kolesterol

darah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit (Bahri, 2004).

Masih sedikit penelitian mengenai persiapan hewan uji sebelum diberi

perlakuan. Terutama dalam pemberian diet tinggi lemak guna meningkatkan kadar

kolesterol total darah pada hewan uji tanpa memerhatikan kesehatan hewan uji,

kondisi jaringan hewan uji, lamanya waktu pemberian pakan yang tepat tanpa

merusak kondisi jaringan hewan uji, dan dosis yang diberikan kepada hewan uji

tersebut. Masih sedikit juga yang meneliti mengenai persiapan hewan uji sebelum
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diberi perlakuan dalam keterkaitannya antara kondisi jaringan dengan tingginya

kadar kolesterol total darah dengan kombinasi dosis dan waktu. Banyak penelitian

yang hanya memberikan pakan dalam jumlah dosis tertentu atau lamanya

pemberian tanpa dikaitkan dengan kondisi jaringan hingga hewan uji mengalami

hiperkolesterolemia sebelum diberi perlakuan.

Organ hati yang merupakan organ penting dalam sintesis kolesterol perlu

diperhatikan dalam persiapan hewan uji. Sintesis kolesterol berada di dalam

mikrosom dan sitoplasma pada usus halus dan hati. Eliminasi kolesterol yang

berada di organ hati merupakan jalur utama untuk sintesis dan metabolisme

kolesterol. Tolak ukur dari pengaruh diet terhadap metabolisme kolesterol dapat

berdasarkan kolesterol yang berada pada organ hati (Kahlon, dkk, 1996).

Karena kepentingan organ hati dalam proses metabolisme lemak inilah,

peneliti ingin mengetahui pada persiapan hewan uji yang diberi diet tinggi lemak,

kondisi hati yang terpapar oleh kolesterol dari makanan yang dikonsumsi berubah

sehingga mengalami kondisi yang abnormal dengan kombinasi waktu berapa

lama dan dosis yang seberapa banyaknya. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam

persiapan penelitian dalam meninggikan kadar kolesterol total darah tetapi masih

aman bagi kondisi jaringan hati dan tidak merusak jaringan hati sehingga proses

metabolisme lemak tetap berjalan dengan baik. Kadar kolesterol yang terdapat di

dalam hati dapat diketahui dan diamati dengan gambaran histologisnya dari

jaringan organ ini (Janqueira, 1982). Sehingga untuk pengkajian yang berkaitan

dengan keberadaan kolesterol maka diperlukan kajian mengenai histologis

khususnya jaringan hati.
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pada penelitian ini

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana gambaran histologis dan keterkaitannya dengan kadar kolesterol

pada hati mencit setelah pemberian pakan berlemak?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dikemukakan beberapa pertanyaan

sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran histologis hati mencit (Mus musculus) betina yang

diberi pakan berlemak dengan kombinasi waktu dan dosis tertentu?

2. Bagaimana kadar kolesterol total pada hati mencit yang diberi pakan

berlemak dengan kombinasi waktu dan dosis tertentu?

3. Bagaimana keterkaitan gambar histologis dan kadar kolesterol total pada

mencit setelah pemberian pakan berlemak dengan kombinasi waktu dan

dosis tertentu?

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini

lebih terarah maka pokok permasalahan akan dibatasi. Batasan-batasan masalah

terdiri dari:

1. Hewan percobaan adalah mencit (Mus musculus) betina galur Swiss Webster

berumur sekitar 8 minggu dengan berat badan 20-30 gram.

2. Kadar kolesterol total darah diuji dengan menggunakan autocheck.

3. Gambaran histologi yang diinterpretasikan berasal dari preparat histologi

yaitu metode paraffin dengan pewarnaan Hematoxylin Erlich-Eosin dan

pewarnaan histokimia dengan metode beku (freezing microtome)

menggunakan pewarnaan Schultz-Smith.

4. Dalam penelitian, parameter yang diamati adalah :

a) Gambaran histologis:

- Luas wilayah paparan yang terdedah lemak berdasarkan warna

b)Kadar kolesterol total pada darah mencit.
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1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi informasi mengenai

pengaruh pemberian pakan berlemak dengan kombinasi dosis dan jangka waktu

tertentu dan keterkaitannya dengan kadar kolesterol total serta gambaran

histologis histokimia kondisi hati.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai persiapan

pemberian pakan berlemak menggunakan kombinasi dosis dan jangka waktu

tertentu dengan keterkaitan kadar kolesterol total dengan gambaran histologis hati

mencit.

1.7. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah

H0 = Tidak terdapat keterkaitan antara kadar kolesterol total dengan gambaran

histologis hati yang diberi pakan berlemak.

H1= Terdapat keterkaitan antara kadar kolesterol total dengan gambaran histologi

hati yang diberi pakan berlemak.

1.8. Struktur Organisasi

Struktur organisasi penyusunan skripsi ini diambil berdasarkan pedoman

Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2019 yang

terdiri dari lima bab.

Pada BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penelitian dibahas

mengenai hiperkolesterolemia merupakan berlebihnya kadar kolesterol pada darah

dan hati merupakan organ yang memiliki fungsi dalam sintesis lemak apabila

terjadi kerusakan pada hati maka akan mempengaruhi proses metabolismee lemak

didalam tubuh. Banyak penelitian mengenai penurunan lemak di darah sedangkan

pada jaringan masih sedikit penelitian mengenai hal tersebut sehingga dilakukan

penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antara kadar kolesterol total dengan

gambaran histologis histokimia hati mencit yang diberi pakan berlemak. Batasan

masalah yang diamati kadar kolesterol total yang diukur menggunakan alat
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Autocheck dan gambaran histologis histokimia dilihat berdasarkan luas paparan

yang terdedah lemak berdasarkan warna. Tujuannya untuk memberi informasi

mengenai keterkaitan antara kadar kolesterol total dengan gambaran histologis

hati mencit yang mengalami hiperkolesterolemia.

Pada BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi kumpulan teori hasil kajian buku,

jurnal, dan dari sumber lain mengenai variabel yang terlibat dalam studi pustaka

ini yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis sehingga mendukung

permasalahan yang dikaji. Adapun kajian pustaka yang dibahas berkaitan dengan

pengertian kolesterol, hiperkolesterolemia, pengaruh faktor gaya hidup, hubungan

lipid dengan berbagai penyakit, anatomi dan histologi hati, definisi hewan uji,

jenis atau galur mencit yaitu mencit (Mus musculus) galur Swiss Webster,

metabolismee lemak pada tikus. Kolesterol yang merupakan komponen penting

dalam tubuh untuk pembentukan membran sel sehingga keberadaannya tidak bisa

dihilangkan begitu saja. Hiperkolesterolemia yang merupakan keadaan dimana

tubuh memiliki kadar kolesterol dalam jumlah berlebih dan dapat diakibatkan

dengan berbagai macam faktor. Lalu pengaruh gaya hidup yang dapat

menyebabkan berbagai jenis penyakit apabila menerapkan pola hidup kurang

sehat salah satunya penyakit hiperkolesterolemia. Hubungan lipid dengan

berbagai penyakit apabila jumlah lipid di dalam tubuh berjumlah lebih daripada

kebutuhan tubuh maka akan menyebabkan penyakit jantung koroner dan obesitas

yang tidak baik bagi tubuh. Anatomi dan histologi hati sebagai gambaran bahwa

fokus yang diteliti mengenai gambaran histologi hati dengan keterkaitannya

dengan kadar kolesterol total. Lalu definisi hewan uji yang digunakan untuk

menjelaskan uniknya penggunaan hewan uji dalam penelitian. Lalu galur hewan

uji yang perlu diperhatikan dan metabolisme lemak pada tikus sebagai informasi

dalam proses metabolismee hewan pengerat.

Pada BAB III METODE, yaitu jenis penelitian yang digunakan ialah

penelitian eksperimental, menggunakan desain penelitian complete block design

atau Rancangan Acak Lengkap (RAK) dengan menggunakan kontrol dan adanya

dosis perlakuan dengan jangka waktu tertentu. Sumber data yang digunakan untuk

menguji kadar kolesterol total menggunakan alat Autocheck sedangkan untuk

gambaran histologis histokimia menggunakan metode paraffin dengan pewarnaan
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Hematoxylin Erlich-Eosin dan metode beku (freezing microtome) dengan

pewarnaan Schultz-Smith. Alur yang digunakan dimulai dari tahap persiapan yaitu

aklimatisasi hewan uji, melakukan pra-penelitian guna mengetahui dosis yang

tepat bagi hewan uji, dan tahap pengambilan data dengan mengambil sedikit

sampel darah dari pembuluh yang terdapat di bagian ekor dan pembedahan untuk

pengambilan organ.

Pada BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, berisi temuan dari hasil

studi pustaka serta pembahasan. Temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel. Hasil analisis data diuraikan berupa

gambaran histologis histokimia hati dan hasil analisis kadar kolesterol total darah

mencit (Mus musculus) galur Swiss Webster. Pada hasil analisis kadar kolesterol

total darah jangka waktu pemberian pakan berlemak memengaruhi terhadap kadar

kolesterol total darah dengan adanya pertambahan kadar total kolesterol yang

semakin meningkat setiap minggunya. Tidak ada keterkaitan semakin banyak

diberikan lemak pada dosisnya semakin memengaruhi atau meninggikan kadar

kolesterol total darah pada hewan uji. Sehingga dengan memberikan pakan yang

mengandung jumlah lemak sedikit pun sekitar 3-4 gram cukup untuk

meningkatkan kadar kolesterol total apabila diberikan dalam jangka waktu yang

lama. Pada gambaran histologis hati mencit yang memiliki kadar kolesterol total

darah tinggi, terdapat wilayah yang terpapar kolesterol lebih luas dibandingkan

dengan kontrol. Pada kontrol tetap terdapat wilayah yang terpapar kolesterol

namun tidak begitu luas dikarenakan pada dasarnya hati tetap memproduksi

kolesterol.

Pada BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI berisi

penafsiran dan pemaknaan penulis berdasarkan temuan dan pembahasan studi

pustaka berupa kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil kajian yang telah

dilakukan. Pada penelitian ini sedikit sekali keterkaitan antara kadar kolesterol

total dengan gambaran histologis hati mencit yang diberi pakan berlemak.

Sehingga hipotesis diterima, bahwa terdapat pengaruh antara pemberian pakan

berlemak dengan dosis dan waktu terhadap kadar kolesterol total darah dengan

gambaran histologi hatinya. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk membantu
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untuk orang-orang yang mengalami hiperkolesterolemia untuk dapat mengatur

pola makan dengan memperbanyak jenis makanan berserat.
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