
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Singkong 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Singkong 

Berdasarkan ilmu taksonomi, tanaman singkong dikenal dengan nama 

Manihot uttilisima Pohl. Adapun klasifikasi tanaman singkong secara lengkap 

menurut Rukamana (1994) sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili   : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot 

Species : Manihot utilissima Pohl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. (a) Tanaman singkong, (b) Daun singkong bagian 

pucuk, (c) Singkong 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

a b 

c 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Manihot
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2.1.2 Morfologi Tanaman Singkong 

Singkong atau ubi kayu memiliki banyak nama yaitu ketela pohon, ubi 

jendral, ubi inggris, telo puhung, kasape, telo jendral (Jawa), sampeu, huwi dang 

deur, huwi jendral (Sunda), kasbek (Ambon) dan ubi perancis (Padang). Bagian 

tanaman singkong terdiri dari batang, daun, bunga dan umbi (Agromedia, 2008). 

Karakteristik bentuk bagian tanaman singkong sebagai berikut. 

1. Batang 

Batang tanaman singkong berkayu, beruas-ruas, dengan ketinggian mencapai 

3-5 m. Warna batang bervariasi, ketika masih muda umumnya berwarna hijau 

dan setelah tua menjadi keputih-putihan, kelabu, atau hijau kelabu. Batang 

berlubang, berisi empulur berwarna putih, lunak, dengan struktur seperti gabus 

(Sastrapradja, 1986). 

2. Daun 

Daun singkong termasuk daun tunggal, susunan daun singkong berurat, 

menjari dengan 5-9 lobus daun. Daun singkong yang masih muda terletak di 

pucuk batang pada duduk daun paling atas dari pucuk. Memiliki warna lebih 

hijau muda, ukuran lebih kecil, lembar daun lebih tipis dan tangkai kecil. 

Sedangkan daun tua berada di bawah pucuk yang memiliki warna daun lebih 

hijau. Memiliki warna hijau tua, lembar daun tebal dan tangkai lebih besar 

(Rakhmat, 2007). 

3. Bunga 

Tanaman singkong memiliki bunga berukuran sangat kecil, berwarna putih, 

kelopak berjumlah 5 buah, berwarna hijau dan berukuran lebih besar dari 
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ukuran bunga. Bunganya tergolong bunga berumah satu dan proses 

penyerbukannya bersifat silang. Penyerbukan menghasilkan buah yang 

bentuknya agak bulat, di dalamnya berisi 3 butir biji (Sastrapradja, 1986). 

4. Akar 

Tanaman singkong memiliki umbi atau akar pohon yang panjang dengan 

diameter dan tinggi batang yang beragam tergantung dari varietasnya. Pada 

tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, akar serabut tumbuh dari dasar 

lurus. Umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Di Indonesia, 

umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan 

daunnya sebagai sayuran (Agoes, 2010). 

2.2 Manfaat Daun Singkong Bagi Masyarakat 

Tanaman singkong banyak di tanam di daerah-daerah berlahan kering 

dengan sistem pengairan yang hanya mengandalkan air hujan. Tanaman singkong 

merupakan salah satu tumbuhan yang sering dimanfaatkan masyarakat, yaitu 

umumnya pada bagian daun dan umbinya yang dapat diolah sebagai bahan 

makanan. Daunnya dibuat sayuran, sedangkan bagian umbinya digunakan sebagai 

pengganti karbohidrat (Soetanto, 2001). Masyarakat kurang mengetahui bahwa 

daun singkong memiliki banyak manfaat di dunia kesehatan karena memiliki 

kandungan vitamin C yang cukup tinggi (sekitar 27,5%) dan senyawa organik 

seperti flavonoid, fenolik, tanin serta saponin yang memiliki manfaat untuk 

digunakan sebagai obat yaitu diantaranya sebagai antimikroba atau antivirus, 

menyembuhkan luka, anti kanker, mencegah konstipasi dan anemia, serta 

meningkatkan daya tahan tubuh. (Meilawaty, 2013) 



14 
 

 
 

Kandungan vitamin dan mineral yanng terdapat pada daun singkong rata-

rata lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran daun lain. Vitamin C pada daun 

singkong berperan sebagai antioksidan yang mencegah proses penuaan dan 

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Kandungan kalsium 

yang tinggi sangat baik untuk mencegah penyakit tulang seperti rematik dan asam 

urat (Adi, 2006). Berikut komposisi kandungan daun singkong (100 g) disajikan 

dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Komposisi Daun Singkong 

Nutrisi Satuan Kadar 

Vitamin C mg 3,1 

Vitamin B1 mg 0,12 

Kalsium mg 166 

Fosfor mg 99 

Protein gram 6,2 

Zat besi mg 1,3 

Serat gram 2,4 

Kalori kal 50 

Air mg 84,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI, 2005). 

er:  
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Selain itu, daun singkong juga mengandung beberapa kandungan senyawa 

aktif kimia yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Senyawa Aktif Kimia Daun Singkong 

Analisis Ekstrak Air Ekstrak Metanol 

Alkaloid   

 Meyer + + 

 Dragendrof + + 

 Wagner + + 

Tanin + + 

Saponin + + 

Triterpenoid - - 

Steroid - - 

Fenolik + + 

Flavonoid + + 

Keterangan:  +  : terbentuk warna/endapan 

- : tidak terbentuk warna/endapan        

(Sumber: Dwiyanto, 2014) 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Dwiyanto (2004) pada ekstraksi daun 

singkong menggunakan ekstrak air dan ekstrak metanol dapat diketahui bahwa 

kandungan fitokimia pada daun singkong terdapat beberapa senyawa aktif kimia. 

Pada ekstraksi air dan metanol hasilnya sama-sama menunjukkan tanda positif (+) 

pada senyawa aktif kimia alkaloid, tanin, saponin, fenolik dan flavonoid. 

Sedangkan menunjukkan tanda negatif (-) pada senyawa aktif kimia triterpenoid 

dan steroid. Hal ini berarti senyawa aktif kimia yang ada pada ekstrak daun 

singkong yaitu alkaloid, tanin, saponin, fenolik dan flavonoid. Daun singkong 

memiliki beberapa senyawa aktif kimia yang dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pengobatan, sebagai berikut. 
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1. Alkaloid 

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antioksidan dengan mendonorkan ion 

hidrogen seperti pada flavonoid. Aktivitas enzim lipase pankreas dapat dihambat 

dengan senyawa alkaloid sehingga meningkatkan sekresi lemak melalui feses, 

akibatnya penyerapan lemak oleh hati terhambat sehingga tidak dapat diubah 

menjadi kolesterol. Aktivitas enzim lipase pankreas yang berkurang dapat 

mengurangi jumlah trigliserida yang masuk dari usus halus karena trigliserida 

diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi dua monogliserid dan dua asam 

lemak bebas sehingga dapat masuk ke pembuluh darah (Jawi, 2012). 

2. Flavonoid 

Flavanoid berperan sebagai antioksidan yang mengandung C15 yang banyak 

terdapat dalam tanaman dalam bentuk flavon, isoflavon, antosianin, auron, 

leukosianin dan kalkon. Flavanoid dapat menurunkan kadar kolesterol darah 

dengan cara menurunkan penyerapan kolesterol dan asam empedu pada usus 

halus sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi lewat feses, hal ini 

menyebabkan sel-sel hati meningkatkan pembentukan asam empedu dari 

kolesterol akan menurunkan lemak karena diubah menjadi energi (Sucipto, 

2008). 

3. Tanin 

Senyawa aktif tanin dibagi menjadi dua kelompok, tanin yang dapat terhidrolisis 

dan tanin kondensasi. Zat tersebut dapat digunakan untuk menurunkan kadar 

glukosa darah dengan metabolisme glukosa dan lemak sehingga timbunan kalori 

dapat dihindari. Penyerapan lemak di usus dapat dihambat oleh senyawa kimia 
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aktif tanin dengan cara bereaksi dengan protein mukosa dan sel epitel usus. 

Selain itu, mukosa protein di permukaan usus halus dapat diendapkan oleh 

senyawa kimia aktif tanin sehingga mengurangi efektivitas penyerapan 

kolesterol dan lemak. Tanin dapat mengendapkan protein dan asam amino yang 

terkandung dalam pakan yang terdapat dalam ekstrak sehingga penyerapan 

lemak dari pakan terganggu. Proses tersebut menyebabkan transpor kolesterol 

oleh kilomikron ke hati jumlahnya tidak berbanding lurus dengan konsentrasi 

kolesterol dari pakan (Sucipto, 2008). 

4. Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif yang menunjukkan karakteristik berbusa dan 

terdiri dari polisiklik aglycone melekat satu atau lebih rantai samping gula. 

Kemampuan berbusa saponin disebabkan oleh kombinasi dari hidrofobik (larut 

dalam lemak) sapogenin dan hidrofilik (larut dalam air) bagian gula. Saponin 

secara khas memiliki rasa pahit dan beberapa diketahui menjadi racun. Saponin 

juga membantu menurunkan kadar kolesterol serta mengurangi penimbunan 

lemak dalam pembuluh darah. Saponin memiliki sifat seperti surfaktan yang 

dapat menurunkan tegangan permukaan dan membantu meningkatkan kelarutan 

molekul-molekul lipofilik melalui pembentukan misel, serta meningkatkan 

ekskresi garam empedu (Majinda, 2012). 

5. Fenolik 

Fenolik merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

tanaman dan memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai antioksidan. Kadar 

kolesterol LDL dapat diturunkan oleh senyawa kimia aktif fenolik dengan 
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mengaktifkan jalur adenosine monophosphate protein kinase (AMPK) yang 

menghambat regulasi enzim HMG-KoA reduktase dalam sintesis kolesterol dan 

menghambat Asetil-KoA Karboksilase (ACC) sehingga menurunkan esterifikasi 

kolesterol pada usus dan hati. Pada saat kolesterol ditranspor dari usus ke hati, 

maka HMG-CoA reduktase yang bertugas mengubah asetil-koA menjadi 

mevalonat dalam sintesis kolesterol akan terhambat sehingga produk sintesis 

kolesterol oleh hati akan berkurang (Yong, 2011). 

2.2.1 Letak Daun Singkong 

Daun singkong termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya terdiri atas 

helai daun dan tangkai daun. Daunnya memiliki pertulangan daun menjari dan 

jumlah belahan helai atau sirip daun pada satu tangkai terdiri dari 3-9 helai. Daun 

muda pada tanaman singkong terletak di pucuk dengan duduk daun 1, 2, 3 dan 4. 

Sedangkan daun tua berada dibawah pucuk (Rakhmat, 2007). Letak daun yang 

dekat dengan perbungaan biasanya berukuran lebih kecil dan belahan daunnya 

hanya terdiri atas 3 helai. Pada satu tangkai, daun singkong memiliki daun muda 

dan daun tua. Daun muda untuk semua varietas berwarna hijau kemerahan 

sedangkan warna daun tua berwarna hijau (Alves, 2002).  

Daun singkong muda dipanen secara berkala cenderung mempunyai 

protein yang lebih tinggi dan kandungan serat yang lebih rendah daripada yang 

dikumpulkan pada panen akar akhir. Sehingga biasanya daun singkong dipanen 

ketika tanaman berusia 11 sampai 12 bulan. Daun yang lebih muda lebih enak untuk 

dikonsumsi dan memiliki kualitas yang lebih baik (Winarto, 2004). Kandungan 

protein tertinggi pada daun singkong dijumpai pada daun yang masih muda. Makin 
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tua daun, makin berkurang kandungan proteinnya. Konsumsi daun singkong 

mempunyai kandungan protein 7%, rata-rata sebanyak 150 gram per orang per hari 

dapat mencukupi kebutuhan protein sebanyak 10 gram. Kandungan asam amino 

esensial pada protein daun singkong sama dengan yang terkandung pada telur 

ayam. Selain itu, daun singkong juga mengandung karoten yang berguna bagi 

kesehatan mata, terutama beta-karoten (Lancaster, 1983). 

2.3 Hiperkolesterolemia 

2.3.1 Definisi 

Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi dimana kolesterol dalam 

darah meningkat melebihi batas normal yang ditandai dengan meningkatnya jumlah 

kolesterol total terutama Low Density Lipoprotein (LDL) dan diikuti dengan 

penurunan High Density Lipoprotein (HDL) darah (Bhatnagar dkk., 2008). Low 

Density Lipoprotein merupakan lipoprotein berdensitas rendah yang membawa 

kolesterol untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh sedangkan HDL merupakan 

lipoprotein berdensitas tinggi yang memperantarai penyaluran kolesterol dari 

jaringan tubuh ke hepar untuk diekskresikan ke cairan empedu (Dorland, 2010). 

Secara klinis pada hiperkolesterolemia menggunakan kadar kolesterol 

total sebagai tolok ukur, walaupun secara patofisiologis yang paling berperan 

sebagai faktor resiko hiperkolesterolemia adalah kolesterol LDL. Seseorang 

dikatakan menderita hiperkolesterolemia bila kadar kolesterol total plasma ≥ 200 

mg/dl. Jumlah kolesterol total plasma 200 mg/dl setara dengan jumlah kolesterol 

LDL 130 mg/dl (Anwar, 2013).  
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Berikut klasifikasi berdasarkan NECP (National Cholesterol Education 

Program) disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Klasifikasi Kolesterol berdasarkan NECP (National Cholesterol 

Education Program) 
 

Batas Kolesterol Total (mg/dl) 

Ideal <200 

Batas Tinggi 200-239 

Tinggi >240 

(Sumber: Adam, 2006) 

 

2.3.2 Faktor Penyebab Hiperkolesterolemia 

a. Faktor Genetik  

Faktor genetika yang merupakan faktor yang dapat diturunkan, biasanya 

berpengaruh terhadap konsentrasi HDL kolesterol dan LDL kolesterol di dalam 

darah seseorang. Keluarga besar memiliki kadar kolesterol tinggi, kemungkinan 

keturunannya memiliki kadar LDL kolesterol tinggi pun bisa terjadi (Graha, 2010).  

b.  Faktor Usia  

Semakin bertambahnya usia, aktivitas fisik seseorang cenderung 

berkurangdan laju metabolisme secara alami akan berjalan semakin lambat. Hal ini 

berkaitan dengan semakin melemahnya organ-organ tubuh. Sejak seseorang 

mencapai usia 20 tahun, maka kadar kolesterol dalam tubuhnya akan mulai 

meningkat secara alami. Pada kaum pria, peningkatan kadar kolesterol ini pada 

umumnya akan berlangsung terus hingga berhenti saat mencapai usia 50 tahun. 

Sedangkan pada kaum wanita umumnya kadar kolesterol dalam tubuh akan tetap 

rendah sampai dengan masa menopause. Setelah mencapai masa menopause, kadar 
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kolesterol pada tubuh wanita akan meningkat dan berhenti pada usia 50 tahun juga 

(Tisnadjaja, 2006).  

c. Pola Makan 

Pola makan yang tidak seimbang meliputi konsumsi makanan yang tinggi 

lemak dan karbohidrat, konsumsi makanan yang rendah serat dan kebiasaan minum 

alkohol yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit salah 

satunya yaitu, hiperkolesterolemia atau tingginya jumlah kolesterol dan rendahnya  

HDL dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh dapat disebabkan 

oleh sintesis kolesterol dan penyerapan kolesterol yang tinggi dan juga karena 

konsumsi makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat (Sudha dkk., 2009). 

d. Obesitas 

Obesitas adalah kelebihan berat badan yang dihasilkan dari makan terlalu 

banyak dan aktifitas terlalu sedikit. Obesitas merupakan hasil interaksi kompleks 

antara faktor-faktor genetik, perilaku dan lingkungan, menyebabkan 

ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Orang dengan obesitas 

maka di dalam tubuhnya cenderung akan banyak timbunan lemak yang berlebih, 

dan timbunan lemak yang ada di dalam tubuh akan menyebabkan penyempitan pada 

pembuluh darah (Loffredo dkk., 2010). 

e. Aktifitas fisik  

Kurang olahraga akan meningkatkan kadar LDL kolesterol. Kadar 

kolesterol yang tinggi akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada 

dinding-dinding pembuluh darah dan menyebabkan rongga pembuluh darah 

menyempit (Graha, 2010).  
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f. Tekanan darah tinggi  

Tekanan darah tinggi yang terjadi pada tubuh akan memompa jantung 

untuk bekerja lebih keras, aliran darah akan lebih cepat dari tingkat yang normal. 

Akibatnya saluran darah semakin kuat menekan pembuluh darah yang ada. Tekanan 

yang kuat itu dapat merusak jaringan pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah 

yang rusak sangat mudah sebagai tempat melekatnya kolesterol, sehingga 

kolesterol dalam saluran darah pun melekat dengan kuat dan mudah menumpuk 

(Graha, 2010). 

g. Penderita diabetes  

Tingginya tingkat gula darah pada seseorang akan meningkatkan kadar 

LDL kolesterol dalam darah, dan menurunkan kadar HDL. Penderita diabetes yang 

memiliki kadar gula yang tinggi dapat memicu tubuhnya untuk memiliki kadar LDL 

kolesterol yang tinggi. Akibatnya penumpukan kolesterol di dalam darah pun akan 

semakin banyak dan meningkatkan risiko memiliki kadar kolesterol di dalam tubuh 

dan penyakit jantung (Nova, 2016). 

2.4 Metabolisme Kolesterol 

Kolesterol di butuhkan oleh tubuh untuk sintesis protein dan lemak, 

dengan demikian kolesterol tetap dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan 

metabolisme dan keberadaan organ-organ tubuh. Fungsi yang penting diantaranya, 

pembentukan hormon testosteron pada pria dan hormon estrogen pada wanita, 

pembentukan vitamin D untuk menyerap kalsium dalam usus, dan sebagai sumber 

energi (Cijregina, 2014).  
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Kolesterol juga berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, 

prekursor garam empedu dan prekursor hormon steroid. Menyerap dinding sel, 

membuat hormon seks, hormon korteks adrenalin untuk metabolisme dan 

keseimbangan garam dalam tubuh. Disintesis hampir pada semua sel, terutama 

hepar & usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah Asetil KoA. Kecepatan sintesis 

kolesterol ditentukan oleh enzim HMG-KoA reduktase. Enzim ini dpt dihambat 

oleh obat anti hiperkolesterolemia (Murray dkk., 2003). 

Metabolisme kolesterol mengikuti beberapa jalur dari metabolisme 

lipoprotein. Ada tiga jalur metabolisme lipoprotein yang terjadi dalam tubuh, yaitu 

jalur metabolisme eksogen, endogen dan jalur reverse cholesterol transport atau 

jalur balik kolesterol. Kedua jalur pertama lipoprotein berhubungan dengan 

metabolisme kolesterol LDL (low density lipoprotein) dan trigliserida, sedangkan 

yang terakhir berhubungan dengan metabolisme kolesterol HDL (high density 

lipoprotein). Berikut metabolisme kolesterol jalur eksogen dan endogen disajikan 

dalam Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metabolisme Eksogen dan Endogen 

(Sumber: Pangesti, 2012) 
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Metabolisme lipoprotein jalur eksogen memungkinkan dalam transportasi 

efisien dari lipid. Usus kecil bagian proksimal menyerap kolesterol, asam lemak, 

dan vitamin yang larut lemak. Kolesterol yang berasal dari hati yang ada didalam 

usus disekresikan dengan empedu ke usus halus. Kedua trigliserida dan kolesterol 

yang berasal dari makanan dan hati yang terdapat di usus halus disebut lemak 

eksogen (Dahlia, 2014). Jumlah kolesterol yang terlalu banyak akan diekskresi dari 

hati ke dalam empedu dalam bentuk kolesterol atau garam empedu. Kemudian akan 

dilakukan penyerapan ke dalam sirkulasi porta dan akan kembali ke hati sebagai 

bagian yang ada di sirkulasi enterohepatik (Murray dkk., 2003). 

 Jalur metabolisme endogen, hati memiliki kemampuan mensintesis 

kolesterol dan trigliserida. Kedua komponen tersebut disekresikan ke dalam 

sirkulasi darah dalam bentuk lipoprotein. Di hati, trigliserida dan kolesterol akan 

disekresi ke dalam sirkulasi dalam bentuk lipoprotein VLDL. Dalam sirkulasi, 

enzim lipoprotein lipase akan menghidrolisi VLDL dan akan berubah menjadi 

intermediate density lipoprotein (IDL) yang juga akan di hidrolisis menjadi LDL. 

LDL merupakan lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol. Sebagian 

LDL akan dibawa ke hati, kelenjar adrenal, testis, dan ovarium yang mempunyai 

reseptor untuk LDL. Sedangkan yang lainnya akan mengalami oksidasi dan 

ditangkap oleh sel makrofag (Dahlia, 2014). 

Semua sel berinti mensintesis kolesterol pada metabolisme HDL dan 

transport kolesterol balik, tetapi hepatosit dan enterosit saja efektif dapat 

mengeluarkan kolesterol dari tubuh, baik di empedu maupun lumen usus. Hati 

mensekresi kolesterol ke empedu, baik secara langsung maupun setelah konversi 
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ke asam empedu. Sel perifer yang mengandung kolesterol diangkut dari membran 

plasma pada sel perifer ke hati dan usus oleh proses yang disebut "kolesterol 

transportasi terbalik" yang difasilitasi oleh HDL, yang di jelaskan seperti pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Metabolisme HDL dan transport kolesterol terbalik 

(Sumber: Pangesti, 2012) 

 

Usus dan hati mensintesis partikel HDL. Kemudian disekresikan apoA-I 

dengan cepat memperoleh fosfolipid dan kolesterol tanpa esterifikasi dari tempat 

sintesisnya (usus atau hati). Pembentukan partikel HDL discodial dihasilkan dalam 

proses tersebut, yang kemudian mengangkut kolesterol tanpa esterifikasi tambahan 

dari perifer. Dalam partikel HDL, kolesterol yang diesterifikasi dengan enzim 

lesitin-kolesterol acyltransferase (LCAT), plasma terkait dengan HDL, dan ester 

kolesterol yang hidrofobik pada inti dari partikel HDL. HDL mengandung banyak 

ester kolesterol sehingga memiliki bentuk lebih bulat dibandingkan lipoprotein 

yang lain dan apolipoproteins serta lipid tambahan akan dikirim ke partikel dari 

permukaan kilomikron dan VLDL selama proses lipolisis (Dahlia, 2014).  

Sebagian besar kolesterol yang disekresikan ke dalam empedu akan 

direabsorbsi. Sejumlah besar ekskresi garam empedu akan direabsorbsi ke dalam 
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sirkulasi porta, diambil oleh hati, dan diekskresikan kembali ke dalam empedu. 

Garam empedu yang tidak direabsorbsi atau derivatnya akan diekskresikan ke 

dalam feses (Murray dkk., 2003). 

2.5 Hubungan Daun Singkong dengan Hiperkolesterolemia 

Jumlah kadar kandungan senyawa kimia antara daun muda dan daun tua 

tentu akan berbeda. Hal ini di pengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan umur 

pemanenan (Hanuddin dkk., 2012).  Tingkat intensitas cahaya yang kurang atau 

berlebih bisa menghambat pertumbuhan atau mengakibatkan pertumbuhan yang 

kurang baik. Proses metabolisme yang tidak normal dapat mempengaruhi kadar 

senyawa aktif tanaman (Nirwan dkk., 2007). Kondisi pemanenan seperti tingkat 

maturasi daun juga berkaitan erat dengan kandungan kimia yang ada pada daun. 

Penelitian yang telah dilakukan pada daun legundi melaporkan bahwa daun legundi 

memiliki kandungan senyawa kimia yang berbeda pada daun muda dan tuanya 

(Dwinatari, 2010). Pengetahuan akan tingkat maturasi daun dengan kandungan 

kimianya dapat membantu dalam pemanenan tanaman. Pemanenan daun muda dan 

daun tua juga akan memiliki kadar senyawa aktif yang berbeda. Waktu panen 

sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian 

tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman 

tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar (Nirwan dkk., 

2007). Sehingga pengambilan daun tanaman singkong dengan letak tertentu 

memiliki pengaruh berbeda dalam penurunan hiperkolesterolemia. 

Selain letak daun, penentuan konsentrasi juga diperlukan dalam penurunan 

hiperkolesterolemia. Penelitian yang dilakukan Christine (2014) pada ekstrak 
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etanol daun jambu biji untuk hiperkolesterolemia dengan konstentrasi yaitu 400 

mg/BB (0,4 g), 600 mg/BB (0,6 g), 800 mg/BB (0,8 g), konsentrasi yang paling 

efektif untuk menurunkan hiperkolesterolemia yaitu 800 mg/BB (0,8 g). Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Cyndi (2016) pada ekstrak etanol daun jeruk 

nipis untuk hiperkolesterolemia dengan konsentrasi 175 mg/BB (1,75) g, 350 

mg/BB (3,5 g), 700 mg/BB (7 g), konsentrasi yang paling efektif untuk menurunkan 

hiperkolesterolemia yaitu 350 mg/BB (3,5 g). Perbedaan konsentrasi dalam 

menurunkan hiperkolesterolemia kemungkinan disebabkan oleh kandungan jenis 

senyawa aktif dan jumlah yang berbeda pada tanaman (Nur dkk., 2016). 

Daun singkong memiliki senyawa aktif kimia diantaranya yaitu alkaloid, 

tanin, saponin, fenolik dan flavonoid. Senyawa aktif flavonoid dan fenolik yang 

bersifat sebagai antioksidan dapat menurunkan kadar kolesterol total pada keadaan 

hiperkolesterolemia. Pada beberapa penelitian, flavonoid yang bersifat sebagai 

antioksidan dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menurunkan 

penyerapan kolesterol dan asam empedu pada usus halus sehingga menyebabkan 

peningkatan ekskresi lewat feses, hal ini menyebabkan sel-sel hati meningkatkan 

pembentukan asam empedu dari kolesterol akan menurunkan lemak karena diubah 

menjadi energi (Sucipto, 2008). Flavonoid dapat menghambat absorbsi kolesterol 

makan melalui penghambatan pembentukan misel sehingga kolesterol mengendap 

dan penyerapannya dapat di tekan. Penghambatan pembentukan misel sebagai 

lemak yang dicerna dan diabsorbsi menyebabkan penurunan kadar kolesterol darah 

(Agustina, 2013). 
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Pada senyawa aktif fenolik, fenolik memiliki kemampuan menurunkan 

kadar kolesterol LDL dengan cara mengaktifkan jalur adenosine monophosphate 

protein kinase (AMPK) yang menghambat regulasi enzim HMG-KoA reduktase 

dalam proses sintesis kolesterol dan menghambat Asetil-KoA Karboksilase (ACC) 

sehingga esterifikasi kolesterol pada usus dan hati menurun. HMG-KoA reduktase 

yang mengubah asetil-koA menjadi mevalonat dalam sintesis kolesterol pada saat 

kolesterol ditranspor dari usus ke hati akan terhambat, sehingga produk sintesis 

kolesterol oleh hati akan berkurang (Yong, 2011). 

2.6 Tinjauan Tentang Tikus Putih 

2.6.1 Deskripsi Tikus Putih 

 Tikus putih yang memiliki nama ilmiah Ratus novergicus adalah hewan 

coba yang sering dipakai untuk penelitian. Hewan ini termasuk hewan nokturnal 

dan sosial. Salah satu faktor yang mendukung kelangsungan hidup tikus putih 

dengan baik ditinjau dari segi lingkungan adalah temperatur dan kelembaban. 

Temperatur yang baik untuk tikus putih yaitu 19° C – 23° C, sedangkan kelembaban 

40-70 % (Wolfenshon dan Lloyd, 2013). 

Tikus putih sering digunakan untuk uji farmakologik bahan obat adalah 

jenis Rattus norvegiens, galur wistar atau Spargue dowley. Tikus hitam atau tikus 

liar disebut Rattus rattus. Hewan ini relatif tahan terhadap infeksi dan tergolong 

cerdas. Sama halnya dengan mencit, tikus tergolong hewan aktif pada malam hari, 

tetapi relatif lebih tenang bila dibandingkan dengan mencit. Di dalam kandang 

dapat tinggal sendirian, tidak harus berkelompok asal masih dapat melihat atau 

mendengar suara tikus lain. Bahkan bila dalam satu kandang terdapat banyak tikus 
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dan berdesak-desakan maka suhu badannya akan meningkat sebab kelenjar keringat 

tikus hanya terdapat di telapak kakinya dan tikus hipertermi akan segera mati dalam 

beberapa menit. Untuk menurunkan panas badannya antara lain melalui sarana 

ekornya atau dengan cara mengeluarkan banyak ludah dan menutupi bulunya 

dengan ludah tersebut (Lucia, 2011). 

2.6.2 Klasifikasi Tikus Putih 

Berikut ini adalah klasifikasi tikus putih (Rattus norvegicus) menurut 

Krinke (2000). 

Kingdom  : Animalia 

Divisi   : Chordata 

Kelas   : Mammalia 

Ordo   : Rodentia 

Famili   : Muridae 

Genus   : Rattus 

Spesies  : Rattus norvegicus L 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tikus putih (Rattus norvegicus L) 

(Sumber: Fandi, 2013) 

 

2.6.3 Morfologi Tikus Putih 

Tikus putih (Rattus norvegicus) atau dengan nama lain Norway Rat yang 

berasal dari wilayah Cina dan menyebar ke Eropa bagian barat (Sirois, 2005). Di 
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Asia Tenggara, tikus ini berkembang biak di Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, 

dan Singapura (Adiyati, 2011). Tikus putih (Rattus norvegicus) tergolong hewan 

mamalia yang memiliki ekor panjang. Tikus ini memiliki ciri-ciri yaitu, memiliki 

tubuh yang panjang dengan kepala lebih sempit, memiliki telinga yang tebal dan 

pendek dengan rambut halus, memiliki mata berwarna merah. Ciri-ciri yang 

paling nampak adalah memiliki ekor yang panjang (lebih panjang dibandingkan 

tubuh). Tikus putih mampu bertahan hidup berkisar antara 4-5 tahun dengan bobot 

badan rata-rata tikus jantan dewasa adalah 300-400 g, sedangkan tikus betina 250-

300 g. Tikus jantan yang sudah tua bobot badannya dapat mencapai 500 g, 

sedangkan betina 350 g (Lucia, 2011).  

2.6.4 Hiperkolesterolemia pada Tikus 

Pakan hiperkolesterolemia yang diberikan mengandung 5% kuning telur 

dan 10% lemak kambing dalam meningkatkanjumlah kolesterol dan berat badan 

tikus. Kolesterol dapat bersumber dari kuning telur dan lemak kambing yang dapat 

meningkatkan kolesterol total dan trigliserida dalam darah. Kadar kolesterol dapat 

meningkat setelah diberi pakan hiperkolesterolemia selama dua minggu 

dikarenakan tingginya kadar kolesterol dan asam lemak jenuh dalam pakan 

hiperkolesterolemia. Setiap konsumsi lemak jenuh 1% dari total energi sehari 

diprediksi dapat meningkatkan 2,7 mg/dl kadar plasma kolesterol (Tanza, 2015). 

Komponen lemak tertinggi diketahui terdapat pada kuning telur, yang terdiri dari 

65,50% trigliserida, 5,20% kolesterol dan 28,30% fosfolipid, atau mengandung 

kolesterol sekitar 270 mg/butir telur (Murray dkk., 2003). 
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Pada hewan coba dapat diinduksi mencapai keadaan hiperkolesterolemia 

secara endogen dan eksogen. Pemberian asupan asam lemak jenuh dan kolesterol 

selama masa induksi hiperkolesterolemia dapat meningkatkan kadar kolesterol 

total yang berkolerasi positif dengan kadar kolesterol total dan kadar LDL di 

dalam darah (Stone, 2013). Kolesterol yang berlebih secra terkoordinasi 

menghambat kerja HMG KoA reduktase yang nantinya menghambat 

pengambilan kolesterol kedalam sel dan menurunkan reseptor LDL (Morin, 

2008). Keadaan hiperkolesterolemik ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol 

darah diatas normal. Keadaan hiperkolesterolemia pada hewan terjadi jika kadar 

kolesterol total dalam darah melebihi normal. Tikus memiliki kadar kolesterol 

total normal dengan nilai 10-54mg/dl (Harini, 2009). Hiperkolesterolemia juga 

menyebabkan kadar HDL dalam darah menurun. Kadar kolesterol HDL plasma 

darah tikus yang normal yaitu ≥35 mg/dL. Ambang batas normal LDL pada tikus 

adalah 7-27,2 mg/dl (Herwiyarirasanta, 2010).  

2.7 Media Pembelajaran Macromedia Flash Player 

2.7.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam hal ini yaitu proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian peserta didik sehingga dalam proses belajar mengajar dapat 

tercipta (Sadiman, 2008). Menurut Putri (2011) Media pembelajaran merupakan 

alat bantu yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu yang 
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dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai alat bantu dalam mengajar. Dalam interaksi 

pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran berupa materi pembelajaran 

kepada siswa. 

Pemakaian media pembelajaran pada proses belajar mengajar dapat 

menumbuhkan keinginan dan minat peserta didik, meningkatkan motivasi dan 

rangsangan dalam kegiatan belajar serta dapat membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Pemanfaatan media pembelajaran pada tahap 

pengenalan dalam pembelajaran akan membantu proses pembalajaran yang 

efektif dalam penyampaian pesan dan isi pelajaran. Selain itu, dapat meningkatkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat menigkatkan 

pemahaman, penyajian data yang menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data dan memadatkan informasi pada peserta didik. Sehingga media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan motivasi dan 

kemauan belajar siswa dalam memahami materi yang disampaikan (Arsyad, 

2002). 

2.7.2 Prinsip Pemilihan Media  

Suatu produk media pembelajaran dapat dihasilkan dengan baik maka 

diperlukan prinsip dalam pemilihan media. Menurut Setyosari (2008) prinsip-

prinsip media pembelajaran sebagai berikut. 

1. Identifikasi ciri-ciri media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi, unjuk 

kerja (performance) atau tingkat setiap tujuan pembelajaran, 

2. Identifikasi kerakteristik siswa (pembelajar) yang memerlukan media 

pembelajaran khusus, 
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3. Identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkaitan dengan media 

pembelajaran yang akan digunakan, 

4. Identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang 

mudah dilaksanakan, 

5. Identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan 

penggunaan media pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para Setyosari (2008), dapat disimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip dalam pemilihan media perlu diperhatikan dengan baik, sehingga 

dapat menghasilkan suatu media pembelajaran yang dapat menarik perhatian 

peserta didik dengan materi yang tepat. Media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat menghasilkan pembelajaran optimal. Media pembelajaran yang 

baik merupakan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam pembuatan media pembelajaran perlu memperhatikan 

beberap faktor. Faktor yang diperhatikan yaitu, (1) perangkat pembelajaran, (2) 

lingkungan belajar, (3) tempat belajar, (4) ekonomi sosial budaya. 

2.7.3 Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Media pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media 

pembelajaran yang penyajiannya menggunakan komputer. Cara penyajian ini 

dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh media yang dimanfaatkan. Proses 

pembelajaran yang interaktif dapat diciptakan melalui media pembelajaran berbasis 

komputer (Arsyad, 2002). Hannafin (2010) menjelaskan bahwa efektivitas proses 

pembelajaran juga dapat meningkat dengan menggunakan media pembelajaran 

berupa komputer, sebagai berikut. 
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1. Adanya interaksi langsung antara pendidik dan materi pembelajaran. 

2. Proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. 

3. Dapat menyajikan unsur audio visual untuk meningkatkan minat belajar 

multimedia. 

4. Dapat memberikan umpan balik terhadap respon peserta didik dengan cepat. 

5. Mampu menciptakan proses belajar secara berkesinambungan. 

Media pembelajaran yang interaktif dapat diwujudkan melalui 

pembelajaran dengan menggunakan media belajar berupa komputer. Karena media 

pembelajaran ini, dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran secara 

langsung kepada peserta didik, yaitu melatih peserta didik untuk belajar secara 

mandiri karena dapat diakses langsung oleh peserta didik. Media pembelajaran 

berbasis komputer dapat menciptakan pembelajaran interaktif sehingga sangat tepat 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran dengan menggunakan 

komputer ini dapat menyampaikan pembelajaran secara langsung kepada siswa 

dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran biologi yang diprogramkan ke 

dalam Macromedia Flash Professional 8. 

2.7.4 Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi lainnya yang 

membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan penggunanya. Proyek yang 

dibangun dengan Flash bisa terdiri atas teks, gambar, animasi sederhana, video, atau 

efek-efek khusus lainnya. Macromedia Flash Professional 8 dibuat oleh 
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perusahaan software macromedia untuk keperluan membuat suatu aplikasi web 

yang interaktif dan menarik. Macromedia Flash Professional 8 sering digunakan 

untuk membuat animasi dan untuk keperluan lain seperti membuat game dan 

tutorial. Karena Macromedia Flash Professional 8 dapat menampilkan teks, 

gambar, animasi, dan audio secara bersama maka sangat mungkin apabila 

Macromedia Flash Professional 8 digunakan sebagai sarana pengembangan media 

pembelajaran (Dikse, 2010). 

Macromedia Flash Professional 8 adalah software yang banyak dipakai 

untuk membuat presentasi multimedia untuk kepentingan advertising karena 

berbentuk file movie yang berekstensi relatif kecil. Salah satu keunggulan yang 

dimiliki software ini adalah mempunyai kemampuan yang lebih unggul dibanding 

software lain dalam menampilkan multimedia, gabungan grafis, animasi, suara 

serta interaktifitas user (Pradipta, 2011). Pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Macromedia Flash Professional 8 merupakan software yang dapat 

dikembangkan menjadi media pembelajaran yang interaktif. 

Bagian bagian penting dalam area kerja di atas diantaranya. 

1) Menu 

Menu pada Macromedia Flash Professional 8 terdiri dari : file, edit, 

view, insert, modify, text commands, control, window, dan help. Pada setiap 

menu terdapat submenu akan muncul ketika menu diklik satu kali. 

2) Toolbox 

Dalam toolbox terdapat komponen-komponen penting diantaranya: 

tools, view, colors, dan options. Toolbox berperan untuk memanipulasi atau 
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modifikasi objek dalam stage. 

3) Timeline 

Timeline atau garis waktu merupakan komponen yang digunakan untuk 

mengatur dan mengontrol jalannya animasi. Timeline terdiri dari beberapa 

layer. Layer digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek dalam 

stage agardapat diolah dengan objek lain. Setiap layer terdiri dari frame-frame 

yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame 

dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. 

4) Stage 

Stage disebut juga layar atu panggung. Stage digunakan untuk memainkan 

objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stage dapat membuat gambar, 

teks, memberi warna dan sebagainya. 

5) Panel 

Beberapa panel penting dalam Macromedia Flash Professional 8 diantaranya 

adalah properties, filters and parameters, action, library, color, dan align, info 

and transform sebagai berikut : 

a. Panel Properties, Filters and Parameters 

Panelini terdapat di stage. Panel properties, filters and parameters digunakan 

untuk mengatur ukuran background, kecepatan animasi dan lain-lain. Untuk 

mengeluarkan dan menyembunyikan panel ini dapat digunakan shortcut 

Ctrl+F3. 
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b. Panel Actions 

Panel Actions digunakan untuk menulis scipt atau bahasa pemrograman flash 

(Actions Script). Script dapat diketikan secara langsung pada layer actions 

atau menggunakan bantuan yang disediakan oleh Macromedia Flash 

Professional 8 Untuk memunculkan dan menyembunyikan panel ini dapat 

digunakan shortcut F9. 

c. Panel Library 

Library merupakan panel yang digunakan untuk menyimpan objek-objek 

berupa graphic atau gambar, button atau tombol, movie, dan suara, baik yang 

dibuat langsung pada stage ataupun hasil proses impor dari luar stage. Untuk 

memunculkan atau menyembunyikan panel ini dapat digunakan shortcut 

Ctrl+L. 

d. Panel Color 

Panel color merupakan panel yang digunakan untuk memilih warnayang 

digunakan dalam pembuatan objek-objek pada stage. Ada dua subpanel, 

yaitu: color mixer dan color swatches. Shortcut untuk color mixer adalah 

shift+F9 dan shortcut untuk color swatches adalah Ctrl+F9. 

e. Panel Align, Info and Transform. 

Untuk menampilakan panel ini dapat menekan Ctrl+K. Panel inidigunakan 

untuk mengatur posisi objek jika ingin diletakkan pada tengah stage, sebelah 

kiri atau kanan dan lain-lain. Dengan panel ini objek juga daat diputar dengan 

menggunakan transform. 
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2.8 Kerangka Konsep 

Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi meningkatnya konsentrasi 

kolesterol dalam darah yang melebihi nilai normal. Selama ini, pengobatan 

hiperkolesterolemia dengan menggunakan obat-obatan sintetik yang berpeluang 

memiliki efek samping bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Seiring dnegan 

berkembangnya ilmu dibidang kesehatan, maka pengobatan hiperkolesterolemia 

dapat dilakukan dengan penggunaan obat tradisional yaitu dengan menggunakan 

ekstrak daun singkong. Daun singkong memiliki senyawa aktif kimia fenolik dan 

flavonoid yang dapat menurunkan hiperkolesterolemia.  

Flavonoid yang terdapat pada tumbuhan, jika dikonsumsi secara rutin 

mampu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan 

LDL terhadap pengaruh radikal bebas (Engler dkk., 2004). Flavonoid 

memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi dari LDL dengan cara 

menangkap radikal bebas dan menghelat ion logam transisi sehingga kadar 

kolesterol total di dalam darah dapat berkurang (Hasbi, 2012). Fenolik dapat 

menurunkan kadar kolesterol LDL dengan mengaktifkan jalur adenosine 

monophosphate protein kinase (AMPK) yang menghambat regulasi enzim HMG-

KoA reduktase dalam sintesis kolesterol dan menghambat Asetil-KoA 

Karboksilase (ACC) sehingga menurunkan esterifikasi kolesterol pada usus dan 

hati. Hasil dari penelitian tersebut akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

berupa macromedia flash player untuk mata pelajaran biologi pada siswa kelas 

VIII. 



39 
 

 
 

Berikut kerangka konsep ekstrak daun singkong menurunkan 

hiperkolesterolemia akan dijelaskan pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Peta Konsep Ekstrak Daun Singkong Menurunkan 

Hiperkolesterolemia 

Studi Pengembangan 

 

 

Sumber belajar biologi untuk 

siswa biologi kelas VIII berupa 

macromedia flash player 8 
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2.9  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut. 

1. Terdapat perbedaan pengurangan kadar kolesterol total darah tikus putih

hiperkolesterolemia setelah diberi berbagai konsentrasi ekstrak daun singkong

(Manihot utilissima Pohl) dalam pakan.

2. Pemberian ekstrak daun singkong (Manihot utilissima Pohl) dalam pakan dapat

menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih hiperkolesterolemia.

3. Pemberian pakan kolesterolemia pada tikus putih dapat meningkatkan kadar

kolesterol total tikus putih.


