
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar belakang masalah 

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan populasi 

sekitar 250 juta orang. 
1
Menurut World Health Organization (WHO) pada 

tahun 2014, terdapat 1.551.000 kematian di Indonesia, dimana 37% di 

antaranya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah.
2
 Penyakit 

jantung dan pembuluh darah didefinisikan oleh WHO sebagai penyakit yang 

disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah
3
, dengan 

prevalensi terbesar adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Menurut 

WHO pada tahun 2014, di estimasikan bahwa penyakit jantung koroner 

menyebabkan 7,4 juta kematian sedangkan stroke menyebabkan 6,7 juta 

kematian.
19

 Penyakit jantung koroner dan stroke memilki berbagai macam 

faktor resiko, salah satunya yang dapat diubah adalah pola diet.   

World Health Organization telah menganjurkan pola diet yang baik 

untuk jantung dan pembuluh, di antaranya memberikan batasan maksimal 

konsumsi garam menjadi kurang dari 5 gram untuk setiap manusia per hari. 

Pembatasan konsumsi garam akan memiliki dampak besar terhadap 

penurunan tekanan darah, penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu, 

konsumsi buah dan sayur yang memadai bisa menurunkan resiko penyakit 

jantung, kanker lambung, dan kanker kolorektal.
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Adapun jenis makanan yang paling berdampak pada mortalitas jantung 

dan pembuluh darah adalah asam lemak jenuh, asam  lemak trans, garam, 

buah dan sayuran yang tidak mencukupi. Asupan lemak jenuh meningkat 

secara signifikan di Afrika Selatan Sub-Sahara, Amerika Latin Tropis, 

Amerika Latin Tengah dan Asia Selatan. Sedangkan, konsumsi lemak trans 

meningkat di enam wilayah, dimana yang terbesar adalah Afrika Utara/ 

Timur Tengah dan Asia Selatan.
5
 Penggunaan lemak trans biasa ditemukan 

pada praktek penggorengan dengan minyak bekas pakai.  

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok 

penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi mencapai lebih dari 2,5 juta 

ton per tahun, atau lebih dari 12 kg per orang per tahun. Minyak goreng 

berfungsi sebagai media perpindahan panas dan memberikan konstribusi 

tekstur dan rasa gorengan. Jika minyak goreng digunakan secara berulang 

kali, akan membahayakan kesehatan, sehingga dapat menimbulkan penyakit 

kanker, inflamasi, aterosklerosis, serta  mempercepat proses penuaan, dan 

penyempitan pembuluh darah. 
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Hidrolisis, oksidasi, dan polimerisasi merupakan reaksi kimia yang 

biasa terjadi dalam minyak yang sedang digoreng dan menghasilkan 

senyawa volatil atau nonvolatil. Kebanyakan komponen volatil akan 

menguap di atmosfer dan senyawa volatil yang tersisa dalam minyak akan 

mengalami reaksi kimia lebih lanjut atau diserap dalam makanan yang 

digoreng. Sedangkan senyawa non volatil dalam minyak bisa mengubah 

sifat fisik dan kimiawi dari minyak dan makanan yang di goreng. Senyawa 



non volatil mempengaruhi stabilitas rasa dan tekstur dari makanan yang 

digoreng selama masa penyimpanan.  Deep fried fat, menurunkan asam  

lemak tak jenuh dalam minyak dan meningkatkan pembusaan, warna, 

viskositas, kepadatan, panas spesifik, dan kandungan asam lemak bebas, 

bahan polar, dan senyawa polimer.
7
  

Studi terbaru menunjukkan, terdapat peningkatan risiko terkena 

atherosklerosis pada tikus percobaan yang diberi makan minyak bekas pakai 

berulang kali.
8
 Di sisi lain, perubahan histologis dan penebalan tunika 

intima aorta juga diamati pada kelompok percobaan tikus yang diberi makan 

minyak sawit bekas penggunaan berulang.
9
 Temuan penelitian sebelumnya 

dengan jelas menunjukkan bahwa minyak sawit dan kedelai yang 

dipanaskan terus menerus bisa menyebabkan kerusakan pada vasorelaksin 

endothelium dependent dan augmentasi pada respon kontraktil tikus jantan 

Sprague-Dawley.
10

 Konsumsi minyak sayur dengan pemanasan berulang, 

telah ditunjukkan secara signifikan bisa menurunkan kadar Nitric Oxide 

(NO) pada tikus.
10

 Gangguan produksi atau aktivitas NO merupakan 

mekanisme utama disfungsi endotel dan kontributor aterosklerosis.
 10

 Studi 

yang dilakukan Ludmer mengamati penyempitan paradoks dalam arteri 

pasien dengan coronary artery disease (CAD), serta pada mereka dengan 

CAD lanjut, menunjukkan bahwa disfungsi endotel ada pada tahap awal 

aterosklerosis.
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Paparan minyak goreng pada suhu tinggi untuk jangka waktu yang 

lama menghasilkan produk peroksidasi lipid yang berbahaya bagi kesehatan 



manusia. Peroksidasi lipid menginduksi stres oksidatif pada sel endotel, 

yang mengakibatkan disfungsi endotel yang akhirnya dapat menyebabkan 

aterosklerosis.
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Selain berpengaruh pada aorta tikus, minyak jelantah juga diduga 

berpengaruh pada aorta manusia sehingga dapat menyebabkan perubahan 

diameter lumen aorta pada manusia. Hal ini penting kita ingat, bahwa aorta 

merupakan pembuluh darah yang bertanggung jawab dalam proses sirkulasi 

darah di tubuh manusia. 

Berdasarkan uraian teori di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara 

langsung tentang pengaruh pemberian minyak setelah beberapa kali 

penggorengan terhadap diameter dan gambaran histopatologi lumen aorta 

tikus Wistar (Rattus novergicus). 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1.2.1 Permasalahan Umum 

Apakah frekuensi penggorengan minyak jelantah berpengaruh 

terhadap diameter dan gambaran histopatologi lumen aorta tikus 

Wistar (Rattus novergicus)? 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

1. Apakah pemberian minyak jelantah dengan 3 kali 

penggorengan berpengaruh terhadap penyempitan diameter 

dan gambaran histopatologi lumen aorta tikus Wistar 

(Rattus novergicus)? 



2. Apakah pemberian minyak jelantah dengan 6 kali 

penggorengan berpengaruh terhadap penyempitan diameter 

dan gambaran histopatologi lumen aorta tikus Wistar 

(Rattus novergicus)?  

3. Apakah pemberian minyak jelantah dengan 9 kali 

penggorengan berpengaruh terhadap penyempitan diameter 

dan gambaran histopatologi lumen aorta tikus Wistar 

(Rattus novergicus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh frekuensi penggorengan minyak jelantah 

terhadap diameter dan gambaran histopatologi lumen aorta tikus 

Wistar (Rattus norvegicus). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X1 ( frekuensi 3 kali 

penggorengan) dan K1 (kontrol pertama). 

2. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X2 (frekuensi 6 kali 

penggorengan) dan K1 (kontrol pertama). 

3. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X3 (frekuensi 9 kali 

penggorengan) dan K1 (kontrol pertama). 



4. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X1 (frekuensi 3 kali 

penggorengan) dan K2 (kontrol kedua). 

5. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X2 (frekuensi 6 kali 

penggorengan) dan K2 (kontrol kedua). 

6. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X3 (frekuensi 9 kali 

penggorengan) dan K2 (kontrol kedua). 

7. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X1 (frekuensi 3 kali 

penggorengan) dan X2 (frekuensi 6 kali penggorengan). 

8. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X2 (frekuensi 6 kali 

penggorengan) dan X3 (frekuensi 9 kali penggorengan). 

9. Membandingkan diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta pada kelompok X1 (frekuensi 3 kali 

penggorengan) dan X3 (frekuensi 9 kali penggorengan). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang Ilmu Pengetahuan 

Memberikan dasar ilmiah tentang frekuensi penggorengan  

minyak jelantah terhadap diameter dan gambaran histopatologi 

lumen aorta tikus Wistar (Rattus novergicus). 



1.4.2 Bidang Pelayanan Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat, terutama 

konsumen minyak goreng rumah tangga mengenai frekuensi 

penggorengan yang aman bagi kesehatan pembuluh aorta. 

1.4.3 Bidang Penelitian 

Memberikan informasi untuk penelitian lain yang berhubungan 

dengan frekuensi penggorengan  minyak jelantah terhadap diameter 

dan gambaran histopatologi  lumen aorta tikus Wistar (Rattus 

novergicus) serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut 

dengan perbaikan metode yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 
Penulis Judul Desain Penelitian Hasil 

Tai Kai 

Xian, Noor 

Azizah 

Omar, Low 

Wen Ying, 

dkk
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Reheated Palm 

Oil 

Consumption 

and Risk of 

Atherosclerosis: 

Evidence at 

Ultrastructural 

Level 

 

Hindawi 

Publishing 

Corporation 

2012 

 
 

 Desain : post test 

only controlled 

design  

 Hewan coba : 24 

tikus jantan 

Sprague-Dawley 

terbagi dalam 

kelompok control, 

fresh oil, 5 kali 

penggorengan, 10 

kali penggorengan. 

Pemberian pakan 

selama 6 bulan  

peningkatan ketebalan 

tunika intima secara 

signifikan pada kelompok 

dengan pakan 10 kali 

penggorengan (P<0,05), 

mengungkap adanya plak 

atherom dengan nekrosis 

sentral pada lumen 

pembuluh. Pada grup 

pemberian minyak bekas 

pakai, terungkap adanya 

perubahan atherosklerosis, 

termasuk infiltrasi monosel 

mononuklear, penebalan 

subendotelial, 

terganggunya lamina elastis 

interna, fragmentasi sel otot 

polos pada tunika media di 

aorta. 

Siti 

Khadijah 

Adam, 

Srijit Das, 

Kamsiah 

Jaarin
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A detailed 

microscopic 

study of the 

changes in the 

aorta of 

experimental 

model of 

postmenopausal 

rats fed with 

repeatedly 

heated palm oil 

 

International 

Journal of 

Experimental 

Pathology, 2009 

 
 

 Desain : post test 

only controlled 

design 

 Hewan coba : 24 

betina Sprague-

Dawley ovariectomy 

terbagi atas 

kelompok kontrol 

(2% kolesterol diet 

tanpa minyak 

kelapa), 2% diet 

dengan minyak 

fresh, 2% diet + 

sekali pemanasan, 

2% diet+ 5 kali 

pemanasan 

Tampak perubahan 

ultrastruktural yang 

minimal pada minyak 

kelapa sekali pakai, dimana 

terdapat gangguan fokal 

dilapisan endotel. 

Gangguan fokal lebih 

terlihat pada 5 kali 

pemanasan minyak kelapa. 

Hasil penelitian ini 

membuktikan konsumsi 

minyak kelapa segar 

memiliki efek protektif 

pada aorta, namun akan 

hilang setelah berulang kali 

pemanasan. 

 

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

menggunakan desain true experimental dengan post test only with control 

group, dengan variabel bebas pemberian minyak jelantah dengan frekuensi 



penggorengan berbeda dan variabel terikat diameter serta gambaran 

histopatologi lumen aorta tikus Wistar (Rattus novergicus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


