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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko dari penyakit kardiovaskuler (Zarate et al., 

2016; WHO, 2022). Berdasarkan data World Health Organization (WHO) (2022) 

peningkatan kadar kolesterol  bertanggung jawab terhadap sepertiga kasus stroke 

iskemik dan diperkirakan menyebabkan 2.6 juta kematian di dunia. Peningkatan kadar 

kolesterol juga menyumbang 29.7 juta (2%) dari jumlah kasus global Disability 

Adjusted Life Year (DALYs). Prevalensi peningkatan kadar kolesterol total penduduk 

dunia usia 18 tahun ke atas di tahun 2008 mencapai 39% (WHO, 2022). Di Indonesia, 

dari data Riset Kesehatan Dasar (RISKEDAS) 2018 diketahui proporsi penduduk usia > 

15 tahun yang mengalami peningkatan  kadar kolesterol total (TC) (> 200mg/dl) cukup 

tinggi sebesar 48.8%, kadar low density lipoprotein (LDL) (>130 mg/dl)  37.3%, kadar 

trigliserida (TG) (> 150 mg/dl) 27.9% dan kadar high density lipoprotein (HDL) rendah 

(< 40 mg/dl) sebesar 24.3% (Badan Litbang Kesehatan, 2019).  

Saat ini, statin merupakan golongan obat penurun kolesterol yang paling banyak 

digunakan di dunia (Ward et al., 2019). Statin telah dipasarkan sejak kurang lebih 30 

tahun yang lalu dan memiliki efektifitas yang cukup baik dalam menurunkan kadar LDL 

sebagai target utama terapi hiperkolesterolemia dengan penurunan antara 20-55% 

(Ward et al., 2019; Galicia-garcia et al., 2020). Statin juga dilaporkan dapat mengurangi 

risiko kejadian kardiovaskuler pada penderita dislipidemia (Hadjiphilippou and Ray, 

2019; Ward et al., 2019; Galicia-garcia et al., 2020). Terlepas dari semua kelebihan di 

atas, statin memiliki beberapa potensi efek samping, seperti nyeri otot lurik (1-10%), 

kerusakan otot lurik/rabdomiolisis (0,1%), kerusakan hati (1%), gangguan ginjal, 

gangguan neurologis, peningkatan risiko diabetes mellitus (10-20%),  gangguan pada 

kontraktilitas otot jantung dan pada beberapa kasus dapat memicu timbulnya penyakit 

autoimun (Ramkumar et al., 2016; Nazir et al., 2017; Newman et al., 2019; Ward et al., 

2019; Galicia-garcia et al., 2020). Bradley et al. (2019) melaporkan lebih dari 25% 

pasien dislipidemia yang sebenarnya eligibel untuk mendapatkan terapi dengan statin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 
 

 
 

tidak berada dalam terapi tersebut dengan alasan dokter tidak meresepkannya maupun 

pasien menolak atau tidak mau melanjutkan meminumnya. Kondisi ini dapat dipahami 

bila dikaitkan dengan efek samping penggunaan statin yang dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan bahkan gangguan kesehatan serius pada pasien. Penelitian dan 

eksplorasi masih diperlukan untuk mendapatkan agen penurun kolesterol yang lebih 

aman dan efektif. 

Suplementasi herbal dapat menjadi alternatif terapi dislipidemia yaitu pada kondisi 

borderline dan ringan. Penggunaan herbal dianggap lebih aman dan memiliki efek 

samping yang lebih sedikit (Hasani-ranjbar et al., 2010; Bahmani et al., 2015). Salah 

satu herbal yang telah banyak diteliti adalah bawang putih. Bawang putih sejak lama 

telah dimanfaatkan secara tradisional untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. 

Alisin merupakan zat aktif yang terkandung di dalam bawang putih segar yang 

diketahui memiliki efek hipolipidemik. Alisin dan senyawa organosulfur lainnya di 

dalam bawang putih kemungkinan memiliki cara kerja seperti statin yaitu menghambat 

enzim 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A (HMG-CoA) reduktase yang berperan 

dalam pembentukan kolesterol di hati (Chan et al., 2019). Tepung bawang putih (garlic 

powder/GP) menjadi salah satu bentuk sediaan yang paling banyak dijual sebagai 

suplemen dan diteliti (Lawson and Hunsaker, 2018; Subramanian et al., 2020). Garlic 

powder dibuat dengan mengeringkan umbi bawang putih pada suhu yang tidak terlalu 

tinggi dan kemudian menghaluskannya. Pengeringan bawang putih dengan cara seperti 

ini akan meminimalisir hilangnya senyawa volatil dan senyawa aktif. Garlic powder 

dianggap memiliki profil kimia serupa bawang putih segar namun lebih stabil dalam 

penyimpanan,warna dan rasa serta memiliki bau yang kurang menyengat (Utama-ang et 

al., 2018; Fojlaley et al., 2020).  

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi 

khasiat suplementasi GP terhadap dislipidemia. Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa GP tidak berkhasiat menurunkan kolesterol total (TC), LDL, TG dan 

meningkatkan LDL sedangkan beberapa penelitian lain menyebutkan sebaliknya (Ried 

et al., 2013; Lawson and Hunsaker, 2018). Penelitian yang dilakukan sebelum tahun 

1995 cenderung memperlihatkan efek menguntungkan suplementasi bawang putih 
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dalam memperbaiki profil lemak sedangkan penelitian yang dipublikasikan antara tahun 

2000-2012 menunjukkan efek ringan bahkan tidak adanya efek bawang putih terhadap 

profil lemak (European Medicines Agency, 2013). Metode meta-analisis yaitu analisa 

statistik dari gabungan beberapa penelitian berbeda dengan desain dan jenis penelitian 

yang sama dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Salah satu kelebihan meta-analisis 

yaitu kesempatan untuk menyelesaikan kontroversi dari klaim yang saling bertentangan, 

namun meta-analisis juga harus memperhatikan kualitas masing-masing studi primer 

yang digunakan sehingga dapat memperkecil kemungkinan bias (Altman et al., 2022).  

Pada tahun 1996, Neil et al. mempublikasikan hasil meta-analisis dari 10 studi 

primer yang menunjukkan bahwa suplementasi GP dapat menurunkan kadar kolesterol 

total sebesar 0.65 mmol/l dibandingkan plasebo (95% CI: -0.53 sampai -0.76). Penulis 

menyarankan agar hasil meta-analisis ini dapat diinterpretasikan secara hati-hati karena 

funnel plot menunjukkan adanya bias publikasi yang dapat menyebabkan oversetimasi 

besarnya efek. Ried et al. (2013) mempublikasikan hasil meta-analisis pengaruh bawang 

putih terhadap profil lemak dengan salah satu subgroup analisisnya adalah bentuk 

sediaan tepung. Penelitian ini mengikutsertakan semua studi primer baik yang memiliki 

subjek dengan kadar kolesterol normal maupun hiperkolesterol. Hasilnya, dari 24 studi 

primer yang menggunakan  GP didapatkan bahwa suplementasi GP secara signifikan 

menurunkan kadar TC sebesar 13.19 unit dibandingkan plasebo (95% CI: -19.61-6.77; 

I
2
:78%; p<0.001). Analisa kadar LDL hanya mengikutsertakan 19 studi primer dengan 

hasil suplementasi GP juga secara signifikan dapat menurunkan kadar LDL 6.97 unit 

dibandingkan plasebo (95% CI: -13.55-0.39; I2 : 80%; P<0.001). Tidak ditemukan 

perbedaan signifikan kadar HDL dan TG dibandingkan plasebo. Meta-analisis ketiga 

yang dipublikasi adalah tentang hubungan pemberian GP dengan faktor-faktor risiko 

kardiovaskuler. Penelitian ini dilakukan oleh Kwak et al. (2014) yang mengikutsertakan 

27 studi primer dengan subjek normokolesterol maupun hiperkolesterol. Parameter yang 

dianalisis meliputi CT, LDL, HDL, gula darah puasa (GDP), tekanan darah sistolik dan 

diastolik. Hasilnya suplementasi GP secara signifikan menurunkan kadar TC dan LDL 

namun tidak signifikan dalam menurunkan kadar gula darah puasa maupun tekanan 

darah. Kadar HDL juga tidak mengalami perubahan.  
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Ketiga meta-analisis di atas menggunakan data primer dari tahun 1980 an sampai 

2011, sehingga diperlukan penelitian meta-analisis terbaru. Di samping itu, penelitian 

meta-analisis khasiat suplementasi tepung bawah putih terhadap profil lemak khususnya 

pada subjek dengan hiperkolesterolemia masih perlu dilakukan karena terbatasnya data 

dari penelitian terdahulu. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh suplementasi GP terhadap kadar profil lemak dalam darah , 

yaitu : 

a. TC,  

b. LDL,  

c. TG, 

d.  HDL 

pada pasien dengan hiperkolesterolemia dibandingkan dengan plasebo berdasarkan 

hasil penelitian sejenis sebelumnya ?  

e. Apakah lama intervensi dengan GP mempengaruhi outcome? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Melakukan meta analisis untuk menghitung besarnya efek suplementasi GP terhadap 

profil lemak darah yang terdiri dari kadar TC, LDL, TG dan HDL dibandingkan dengan 

plasebo pada subjek hiperkolesterolemia dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh suplementasi GP terhadap kadar TC 

b. Menganalisis pengaruh suplementasi GP terhadap kadar LDL 

c. Menganalisis pengaruh suplementasi GP terhadap kadar TG 

d. Menganalisis pengaruh suplementasi GP terhadap kadar HDL 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk penelitian meta 

analisis selanjutnya dan menambah referensi bagi penelitian terkait manfaat bawang 

putih terhadap profil lemak dan kesehatan kardiovaskuler. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Memberikan evidence base manfaat suplementasi GP terhadap profil lemak sebagai 

pertimbangan pemberiannya kepada pasien dengan hiperkolesterolemia. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi manfaat suplementasi GP  terhadap profil lemak pada kondisi 

hiperkolesterolemia sebagai bahan pertimbangan dalam memilih terapi yang 

ditawarkan.  
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