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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Salam  

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2. 1 Syzygium polyanthum (Widyawati, et al., 2015) 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae 

Genus  : Syzygium 

Spesies  : Syzygium polyanthum Wigh Walp 

Sinonim  : Eugenia polyantha Wigh 

2.1.2 Morfologi Tanaman Salam 

Pohon tanamn salam berukuran besar dan tingginya mencapai 20-25 meter. 

Di pulau jawa, salam tumbuh subur di atas tanah dataran rendah sampai ketinggian 

1400 meter di atas permukaan laut. Simplisia daun salam berwarna coklat, berbau 

aromatik lemah dan memiliki rasa kelat. Daun tunggal bertangkai pendek dan 

panjang tangkai daun berukuran 5-10 mm. Helai daun memiliki bentuk lonjong atau 

memanjang, panjangnya 7-15 cm (Rizky & Hariandja, 2015).
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2.1.3 Kandungan Kimia Daun Salam 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun salam mengandung 

tanin, galat, galokatein, flavonoid, saponin (triterpenoid) dan minyak atsiri 

(seskuiterpen). Daun salam juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin A, 

vitamin C, vitamin E, Thiamin, Riboflavin, vitamin B3 (niasin), vitamin B6, 

vitamin B6, vitamin B12 dan folat (Ekananda A.R , 2015). 

Tabel II. 1 Hasil uji fitokimia Syzygium polyanthum (Hasanah, 2015). 

PARAMETER EKSTRAK 

Alkaloid Positif 

Saponin Positif 

Quinon Positif 

Fenolik Positif 

Triterpenoid Positif 

Steroid Positif 

Flavonoid Positif 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2015) hasil uji 

fitokimia daun salam menunjukkan hasil positif adanya senyawa alkaloid, saponin,  

quinon, fenolik, triterpenoid, steroid dan flavonoid. Senyawa yang fenolik yaitu 

flavonoid memiliki aktivitas sebagai antioksidan. 

2.1.4 Manfaat Daun Salam 

Ekstrak daun Salam dan rebusan daun salam yang diujikan pada tikus putih 

Spargue dawley dapat mencegah laju penurunan kadar kolesterol HDL dengan 

dosis ekstrak daun salam 0,034 gram dan rebusan daun salam yang terbuat dari daun 

salam segar sebanya 0,72 gram (Fitriarini & Murwani R, 2014). Ekstak daun salam 

dapat meningkatkan kadar HDL kolesterol secara signifikan setelah pemberian 

ekstrak daun salam, karena adanya kandungan vitamin B3 (niasin) dan flavonoid 

pada daun salam (Ekananda A.R , 2015). 

Ekstrak daun salam terbukti dapat mencegah laju penurunan kadar HDL 

karena adanya flavonoid pada daun salam. Flavonod selain sebagai antioksidan juga 

dapat meningkatkan produksi Apo-A1 dan dapat memberiakn efek kolesterol LDL 

menjadi tidak rentan terhadap reaksi oksidasi ( Fitriarini & Murwani, 2014). 
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2.2 Tinjauan Tanaman Mangga 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Mangga 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2. 2 Mangifera indica L. (Parvez, 2016) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi :Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas  : Rosidae 

Ordo  : Sapindales 

Famili  : Anacardiaceae 

Genus  : Mangifera 

Spesies  : Mangifera indica  

2.2.2 Morfologi Tanaman Mangga 

Pohon mangga termasuk tanaman tingkat tinggi yang struktur batang atau 

habitus termasuk kedalam kelompok arberous yaitu tumbuhan berkayu dengan 

tinggi batang lebih dari 5 meter. Tinggi pohon dewasa dapat mencapai 10-40 meter. 

Pohon mangga berbatang tegak, memiliki banyak cabang dan bertajuk rindang 

hijau. Morfologi pohon mangga terdiri atas akar, batang, daun dan bunga yang 

nantinya akan menghasilkan buah dan biji. Pohon mangga berakar tunggang yang 

panjangnya mencapai 6 meter. Daunnya tunggal dengan letaknya tersebar tanpa 

daun penumpu. Panjang tangkai daun bervariasi yaitu 1,25-12,5 cm. Helai daun 

bervariasi, kebanyakan berbentuk jorong sampai lanset, agak liat seperti kulit, 

warnanya hijau tua berkilap, berpangkal melancip, tepi daunnya bergelombang dan 
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ujung melancip. Daun yang muda berwarna merah keunguan atau kekuningan yang 

nantinya akan berubah warna menjadi hijau mengkilat (Oktavianto, et al., 2015). 

2.2.3 Kandungan Kimia Daun Mangga 

Tanaman mangga (Mangifera indica L.) merupakan tanaman yang berpotensi 

sebagai tanaman obat herbal kerena banyak mengandung senyawa metabolit 

sekunder. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, daun mangga selain 

mengandung senyawa flavonoid juga mengandung saponin, tanin, galat, tanin 

katekat, kuinon dan steroid (Ningsih, et al., 2017). Kandungan terbesar dari ekstrak 

daun Mangifera indica L. adalah mangiferin yang telah diteliti oleh beberapa 

peneliti (Syah, et al., 2015). 

2.2.4 Manfaat Daun Mangga 

Dalam review yang dilakukam oleh  Parvez, GM Masud (2016), Aktivitas 

farmakologi yang dimiliki Mangifera indica beberapa diantaranya yaitu  sebagai 

antikanker, antidiabetes, hepatoprotektif, anti-tetanus, analgesik dan antipiretik, 

anti-ulcer, profil lipid, antibakteri, antifungi dan antimalaria. 

Ekstrak etanol daun mangga varietas arumanis terbukti memiliki aktivitas 

sebagai antidiabetes karena dapat menurunkan kadar glukosa dibandingkan dengan 

kontrol positif. Pemberian  ektrak etanol daun mangga arumanis dengan dosis 8,4 

mg/20g BB mencit lebih efektif bila dibandingkan dengan pemberian dosis lainnya. 

Mekanisme hipoglikemia karena meningkatnya pelepasann insulin dari sel  (Syah, 

et al., 2015). 

2.3 Tinjauan Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan atau suatu pemisahan zak aktif dari 

suatu simplisia dengan menggunakan suatu pelarut tertentu (Harborne, 1987). 

Ekstraksi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memisahkan dari bahan 

padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan dalam proses 

ekstraksi harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan. ekstraksi 

menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen 

lain dalam campurannya (Hasanah, 2015). 

Menurut prosesnya ekstraksi dibedakan menjadi dua yaitu continous 

extraction (ekstraksi berkesinambungan) dan bath extraction (ekstraksi bertahap). 

Perbedaan pada continous extraction dengan bath extraction yaitu pada pelarut 
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yang digunakan. Pada proses continous extraction pelarut yang digunakan sama 

atau dipakai secara berulang sampai proses ekstraksi selesai. Sedangkan pada bath 

extraction, setiap tahap selalu menggunakan pelarut yang baru sampai proses 

ekstraksi selesai (Kristanti, et al., 2008). Senyawa-senyawa yang bersifat polar 

hanya akan terlarut pada pelarut polar dan senyawa-senyawa yang bersifat non-

polar hanya kan terlarut pada pelarut non polar. Pelarut polar dapat mengekstraksi 

senyawa seperti fenolik, alkaloid kuartener, tanin, karotenoid, glikosida dan asam 

amino (Harborne, 1987).  

Tabel II. 2 Indeks Polaritas Pelarut (Sarker, et al., 2006) 

Pelarut Indeks 

Polaritas 

Titik Didih 

(ºC) 

Viskositas 

(с Poise) 

Kelarutan 

dalam air 

(% w/w) 

n-Hexane 0.0 69 0.33 0.001 

Diklorometan 3.1 41 0.44 1.6 

n-Butanol 3.9 118 2.98 7.81 

Iso-Propanol 3.9 82 2.30 100 

n-Propanol 4.0 92 2.27 100 

Kloroform 4.1 61 0.57 0.815 

Etil asetat 4.4 77 0.45 8.7 

Aseton 5.1 56 0.32 100 

Metanol 5.1 65 0.60 100 

Etanol 5.2 78 1.20 100 

Air 9.0 100 1.00 100 

 

2.3.1 Maserasi 

Maserasi merupakan suatu proses pengekstrakan simplisia menggunakan 

suatu pelarut dengan cara beberapa kali pengocokan atau pengadukan yang 

dilakukan pada suhu ruang (Departemen Kesehatan RI, 2000). Maserasi merupakan 

cara atau proses ekstraksi yang paling sederhana yang umum digunakan dan cocok 

digunakan dalam sekala kecil maupun besar di industri. Proses maserasi dilakukan 

dengan memasukkan simplisia tanaman berupa serbuk dan pelarut yang sesuai ke 

dalam suatu wadah yang sesuai dan tertutup rapat. Setelah itu, pelarut atau filtrat 

dipisahkan dari residu dengan cara disaring. Kekurangan dari metode maserasi ini 

yaitu  memerlukan waktu yang cukup lama, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi 

cukup banyak, dan memungkinkan beberapa senyawa hilang. Namun metode 
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maserasi ini juga dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil (Mukhriani, 2014).  

Waktu perendaman bahan dalam pelarut bervariasi antara 15-30 menit tetapi 

kadang-kadang bisa sampai 24 jam. Jumlah pelarut yang digunakan cukup banyak, 

berkisar antara 10-20 kali jumlah sampel yang digunakan (Kristanti, et al., 2008). 

2.4 Tinjauan Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu ganguan metabolisme kronis 

dengan multi etiologi ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai 

metabolisme karbohhidrat, lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi 

insulin. Insufisieni tersebut dapat disebabkan oleh defisiensi produksi insulin oleh 

sel beta Langerhans kelenjar pankreas  atau dapat disebabkan karena kurang 

responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (Departemen Kesehatan RI, 2005).  

Peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia (gula darah puasa 

≥126mg/dL atau postpradial ≥200 mg/dL atau gula darah sewaktu ≥ 200mg/dL. 

Apabila DM tidak segera diatasi maka akan terjadi gangguan metabolisme lemak 

dan protein, dan resiko timbulnya gangguan mikrovaskular dan makrovaskular 

akan semakin meningkat (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

2.4.1 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus (DM) diklasifikasikan menjadi DM tipe-1 atau insulin-

dependent diabetes mellitus (IDDM) dan DM tipe-2 atau noninsuliln-dependent 

diabetes mellitus (NIDDM) (Widowati, 2008). DM tipe 1 ini disebabkan karena 

kurangnya sekresi insulin sedangkan DM tipe 2 disebabkan karena penurunan 

sensitivitas jaringan target terhadap efek metabolik insulin. Penurunan sensitivitas 

terhadap insulin ini seringkali disebut sebagai resistensi insulin (Guyton & Hall, 

2007). 

Tabel II. 3 Klasifikasi Diabetes Melitus Berdasarkan Etiologinya (Departemen 

Kesehatan RI, 2005) 

1  Diabetes Mellitus Tipe 1:  

Destruksi sel β umumnya menjurus ke arah defisiensi insulin 

absolut  

A. Melalui proses imunologik (Otoimunologik)  

B. Idiopatik  
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2  Diabetes Mellitus Tipe 2  

Bervariasi, mulai yang predominan resistensi insulin disertai defisiensi 

insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi insulin 

bersama resistensi insulin  

3  Diabetes Mellitus Tipe Lain  

A. Defek genetik fungsi sel β :   

• kromosom 12, HNF-1 α (dahulu disebut MODY 3),  

• kromosom 7, glukokinase (dahulu disebut MODY 2)  

• kromosom 20, HNF-4 α (dahulu disebut MODY 1)  

• DNA mitokondria  

B. Defek genetik kerja insulin  

C. Penyakit eksokrin pankreas:  

• Pankreatitis  

• Trauma/Pankreatektomi  

• Neoplasma  

• Cistic Fibrosis  

• Hemokromatosis  

• Pankreatopati fibro kalkulus D. Endokrinopati:  

1. Akromegali  

2. Sindroma Cushing  

3. Feokromositoma  

4. Hipertiroidisme  

E. Diabetes karena obat/zat kimia: Glukokortikoid, hormon tiroid, 

asam nikotinat, pentamidin, vacor, tiazid, dilantin, interferon   

F. Diabetes karena infeksi  

 G. Diabetes Imunologi (jarang)  

H. Sidroma genetik lain: Sindroma Down, Klinefelter, Turner, 

Huntington,  

Chorea, Prader Willi  

4  Diabetes Mellitus Gestasional  

Diabetes mellitus yang muncul pada masa kehamilan, umumnya 

bersifat sementara, tetapi merupakan faktor risiko untuk DM Tipe 2  

5.  Pra-diabetes:  

A. IFG (Impaired Fasting Glucose) = GPT (Glukosa Puasa 

Terganggu)  

B. IGT (Impaired Glucose Tolerance) = TGT (Toleransi Glukosa 

Terganggu)  

 



13 

 

 

 

2.4.2 Patofisiologi Diabetes Melitus 

Berdasarkan pada patofisiologinya, Diabetes mellitus (DM) dibedakan 

menjadi beberapa macam yaitu  DM tipe 1 ((IDDM), DM tipe 2 (NIDDM), DM 

tipe lain, DM gestasional dan Pra-diabetes yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.4.2.1. Diabetes Mellitus Tipe 1 (IDDM) 

DM tipe-1 atau insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) dapat terjadi 

karena akibat adanya kerusakan sel beta pankreas atau penyakit-penyakit yang 

dapat mengganggu produksi insulin. Infeksi virus atau kelainan autoimun dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan beta pankreas pada pasien DM tipe-1. Pada 

beberapa kasus yang terjadi, degenerasi sel beta terjadi karena kecenderungan 

faktor herediter, bahkan tanpa adanya kelainan autoimun atau terjadinya infeksi 

virus (Guyton & Hall, 2007). 

Defisiensi sekresi insulin terjadi akibat dekstruksi otoimun sel beta pankreas. 

Akibat defisiensi insulin inilah yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme 

yang menyertai pada penerita DM tipe 1 ini. Selain itu, fungsi sel-sel alfa kelenjar 

pankreas juga menjadi tidak normal yang dapat menyebabkan sekresi glukagon 

yang meningkat (Departemen Kesehatan RI, 2005). 

2.4.2.2. Dibetes Mellitus Tipe 2 (NIDDM) 

DM tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan jumlah populasi penderita 

diabetetes, umumnya penderita DM tipe 2 berusia diata 45 tahun. Faktor genetik 

dan pengaruh lingkungan cukup besar pengaruhnya terhadap terjadinya DM tipe 2. 

Patofisiologi DM tipe 2 bukan disebabkan karena kekurangan sekresi insulin tetapi 

karena sel-sel sasaran gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal atau 

yang biasa disebut dengan resistensi insulin. Selain karena terjadinya resistensi 

insulin DM tipe 2 ini juga timbul gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa 

hepatik yang berlebih. Namun, tidak terjadi kerusakan sel beta pankreas secara 

optimum seperti pada DM tipe 1. Disamping resistensi insulin, pada penderita DM 

Tipe 2 dapat juga timbul gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik 

yang berlebihan. (Departemen Kesehatan RI, 2005). 

Pada DM tipe 2 selain terjadi kekurangan insulin walau tidak seberat DM tipe 

1 dan juga disertai resistensi insulin dimana insulin tidak bisa mengatur kadar gula 
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darah untuk keperluan tubuh secara optimal,sehingga ikut berperan dalam 

meningkatnya kadar gula darah (Widowati, 2008). 

2.4.2.3. Diabetes Mellitus Tipe Lain 

DM tipe lain disebabkan karena berbagai faktor yang menyebabkan baik 

jumlah maupun kualitas dari insulin tidak mencukupi. DM ini disebabkan karena 

defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, akibat kerja 

obat atau zat kimia, infeksi, sindroma genetiik lain dan imunologi (Almasdy, et al., 

2015). 

2.4.2.4. Diabetes Mellitus Gestasional 

DM tipe ini disebabkan oleh intoleransi glukosa yang timbul selama masa 

kehamilan (diabetes Gestasional) (Almasdy, et al., 2015). Biasanya berlangsung 

hanya sementara atau temporer. 4-5 % wanita hamil diketahui menderita DM 

gestasional dan biasanya terdeteksi setelah trimester kedua. Wanita yang 

mengalami DM gestasional umumnya setelah melahirkan dapat pulih dengan 

sendirinya, namun dapat berdampak buruk terhadap bayinya. Akibar buruk yang 

dapat terjadi yaitu malformasi kongenital, peningkatan berat badan bayi saat lahir 

dan meningkatnya risiko mortalitas perinatal. Dam wanita yang pernah mengalami 

DM gestasional lebih besar risikonya menderita diabetes (Departemen Kesehatan 

RI, 2005). 

2.4.3 Gejala Klinik Diabetes Mellitus 

Gejala diabetes mellitus dapat dibedakan menjadi gejala akut dan gejala 

kronik. Gejala akut yaitu banyak atau sering makan (poliphagia), sering minum 

(polidipsia), sering buang air kecil pada malam hari (poliuria), nafsu makan 

bertambah namun berat badan turun dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4 

minggu) dan mudah lelah. Sedangkan gejala kronisnya yaitu sering kesemutan, 

kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, kram, mudah lelah, mudah 

mengantuk dan pandangan mata mulai kabur (Fatimah, 2015). 

2.4.4 Diagnosa Diabetes Mellitus 

Diagnosa klinis dari DM umumnya apabila terdapat keluhan yang khas pada 

DM seperti polidipsia, poliuria, dan penurunan berat badan yang tidak dapat 

dijelaskan sebabnya. Keluhan lain yang mungkin dialami penderita antara lain 

badan lemas, sering kesemutan, pandangan mata kabur, gatal-gatal, pruritus vulvae 
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pada wanita dan disfungsi ereksi pada pria. Kemudia apabila terdapat keluhan yang 

khas maka hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) ˃ 200 mg/dl 

sudah cukup untuk menegakkan dignosis DM, hasil pemeriksaan kadar gula darah 

puasa ≥ 126 mg/dl juga dapat menjadi patokan penegakan diagnosis DM. Pada 

kelompok tanpa adanya keluhan yang khas hasil pemeriksaan kadar gula darah 

tinggi satu kali saja tidak cukup kuat, sehingga diperlukan pemastian atau 

konfirmasi lebih lanjut dengan mendapatkan sedikitnya satu kali lagi kadar glukosa 

darah sewaktu yang ˃ 200 mg/dl, kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl 

(Departemen Kesehatan RI, 2005).  

2.4.5 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Komplikasi DM ini terjadi akibat dari memburuknya kondisi tubuh penderita, 

perilaku preventif dari penderita dalam penanganan DM dapat menghindari 

penderita dari timbulnya komplikasi DM jangka panjang (Wulandari & Martini, 

2013).  

DM yang tidak terkontrol dengan baik akan mengakibatkan timbulnya 

komplikasi akut dan kronis. PERKENI membagi komplikasi menjadi dua kategori 

yaitu : 

1. Komplikasi Akut 

- Hipoglikemia, yaitu kadar gula darah penderita dibawah nilai normal 

<50 mg/dl, komplikasi ini lebih sering terjadi pada penderita DM tipe 

1. Kadar gula darah yang terlalu rendah atau dibawah normal  

menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan energi sehingga, 

tidak berfungsi bahkan dapat menyebabkan kerusakan. 

- Hiperglikemia, terjadi apabila kadar gula atau glukosa darah meningkat 

secara tiba-tiba dan dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme 

yang berbahaya yaitu antara lain, ketoasidosis diabetik, koma 

hiperosmoler non ketotik (KHNK) dan kemolakto asidosis. 

2. Komplikasi Kronis  

- Makrovaskuler, komplikasi ini yang umumnya berkembang pada 

penderita DM adalah trombosit otak (pembekuan darah pada bagian 

otak), mengalami Penyakit Jantung Koroner (PJK), stroke dan gagal 

jantung kongentif. 
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- Mikrovaskuler, terutama terjadi pada penderita DM tipe 1 seperti 

diabetik retinopati (kebutaan), nefropati, neuropati dan amputasi 

(Fatimah, 2015).  

2.4.6 Terapi Diabetes Mellitu 

Penatalaksanaan DM mempunyai tujuan akhir yaitu untuk menurunkan 

morbiditas dan mortalitas DM yang spesifik ditujukan untuk mencapai target utama 

yaitu menjaga agar kadar gula darah berada dalam batas normal dan mencegah atau 

meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi DM (Departemen Kesehatan 

RI, 2005).  

Tabel II. 4 Target Penatalaksanaan Diabetes (Departemen Kesehatan RI, 2005) 

Parameter Kadar Ideal yang diharapkan 

Kadar Glukosa Darah Puasa 80-120 mg/dl 

Kadar Glukosa Plasma Puasa 90-130 mg/dl 

Kadar Glukosa Darah saat Tidur 100-140 mg/dl 

Kadar Glukosa Plasma saat Tidur 110-150 mg/dl 

Kadar Insulin < 7% 

Kadar HbA1c < 7 mg/dl 

Kadar Kolesterol HDL > 45 mg/dl (pria) 

Kadar Kolesterol HDL > 55 mg/dl (wanita) 

Kadar Trigliserida < 200 mg/dl 

Tekanan Darah < 130/80 mmHg 

 

2.4.6.1. Hipoglikemik Oral Golongan Sulfonilurea 

Obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea merupakan obat pilihan (drug 

of choice) untuk penderita diabetes dewasa baru dengan berat badan normal dan 

kurang serta tidak pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. Senyawa-senyawa 

sulfonilurea sebaiknya tidak diberikan pada penderita gangguan hati, ginjal dan 

tiroid (Departemen Kesehatan RI, 2005). 

Golongan sulfonilurea terbagi menjadi dua generasi yaitu generasi pertama 

terdiri dari tolbutamid, tolazamid, asetoheksimid dan klorpropamid. Sedangkan 
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generasi kedua yang potensi hipoglikemiknya lebih kuat yaitu gliburid, glipizid, 

gliklazid dan glimepirid (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

Mekanisme kerja dari obat golongan ini yaitu menstimulasi sekresi insulin 

dari sel beta pankreas. Pemberian sulfonilurea akut pada pasien DM tipe 2 dapat 

meningkatkan pelepasan insulin dari oankreas. Dengan pemberian kronis, kadar 

insulin dalam sirkulasi berkurang hingga kadar sebelum pengobatan, tanpa 

memperhitungkan hal tersebut penurunan kadar gula darah tetap, kemungkina 

karena penurunan gula darah meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan 

targetnya dan meningkatkan sekresi insulin yang terganggu akibat terjadinya 

hiperglikemia kronis. Efek samping yang ditimbulakan dari sulfonilurea ini muncul 

sekitar 4% pada pasien yang mengkonsumsi obat generasi pertama dan 

kemungkinan agak jarang pada generasi kedua. Sulfonilurea dapat menyebabkan 

reaksi hipoglikemik, termasuk koma pada pasien manula dengan gangguan fungsi 

ginjal atau hati yang mengkonsumsi sulfonilurea kerja panjang (Goodman & 

Gilman, 2010). 

2.4.6.2. Hipoglikemik Oral Golongan Meglitinid 

Repaglinid dan nateglinid merupakan obat golonngan meglitinid, mekanisme 

kerjanya sama dengan obat golongan sulfonilurea tetapi struktur kimianya berbeda 

(Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). Repaglinid menstimulasi 

sekresi atau pengeluaran insulin dengan menutup kanal K+ bergantung pada ATP 

pada sel beta pankreas. Obat ini cepat diabsorpsi dari saluran GI dan kadar 

puncaknya dicapai dalam waktu 1 jam. Obat ini dimetabolisme terutama di hati 

menjadi derivat inaktif.efek samping utamanya yaitu hipoglikemia. Neteglinid 

memicu sekresi insulin lebih cepat, tetapi tidak bertahan lama daripada senyawa 

antidiabetik oral lainnya (Goodman & Gilman, 2010). 

2.4.6.3. Golongan Biguanid 

terdapat tiga jenis antidiabetik oral dari golongan biguanid yaitu fenformin, 

buformin dan metformin. Akibat  sering menimbulkan asidosis laktat obat yang 

pertama telah ditarik dari peredarannya. Pada saat ini yang sering digunakan yaitu 

obat antidiabetik metformin. Sebenarnya golongan biguanid bukanlah suatu obat 

hipoglikemik tetapi suatu antihiperglikemik, tidak merangsang sekresi insulin dan 

umumnya tidak menyebabkan hipoglikemia. Metformin menurunkan produksi 
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glukosa dihati dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adipose terhadap 

insulin (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

2.4.6.4. Golongan Tiazolidinedion 

Tiazolidinedion, rosiglitazon dan pioglitazon dapat meburunkan kadar Hb 

A1c sebesar 1-1,5% pada pasien DM tipe2. Tiazolidinedion merupakan agonis 

reseptor ɣ teraktivasi-poliferator peroksisom (PPAR γ). PPAR γ mengaktivasi gen 

responsif insulin yang meregulasi metabolisme karbohidrat dan lipid. Golongan ini 

bekerja terutama dengan meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer 

sehingga hanya efektif jika terdapat insulin, tetapijuga dapat menurunkan produksi 

glukosa hepatik (Goodman & Gilman, 2010). Efek sampingnya terjadi peningkatan 

berat badan, edema, penambahan volume plasma dan memperburuk gagal jantung 

kongestif. Pada tahun 2010 izin pemasaran rosiglitazon dibekukan karena dikatkan 

dengan meningkatnya kejadia gagal jantung dan infak miokard (Departemen 

Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

2.4.6.5. Golongan Penghambat Enzim α-Glikosidase 

Inhibitor α-glukosidase ini mengurangi absorpsi dekstrin, intestinal pati, dan 

disakarida dengan menghambat kerja α-glikosidase pada brush border intestinal. 

Akibat dari penundaan absorpsi karbohidrat maka peningkatan glukosa darah 

sesudah makan akan berkurang baik pada pasien diabetes maupun normal. Inhibitor 

α-glikosidase ini dapat digunakan sebagai monoterapi pada pasien manula dan 

umumnya dikombinasi dengan obat antidiabetik oral lainnya (Goodman & Gilman, 

2010).  

2.4.7 Hubungan High Density Lipoprotein (HDL) dengan Diabetes Melitus 

DM tipe 2 merupakan tipe DM yang paling sering dijumpai, yang umumnya 

mempunyai latar belakang kelainan berupa resistensi insulin. Resistensi insulin,  

dapat meningkatkan kadar glukosa darah sehingga menyebabkan kegagalan 

pengambilan glukosa oleh otot. Resistensi insulin, pada awalnya dapat 

dikompensasi oleh peningkatan sekresi insulin. Seiring dengan progresifitas 

penyakit maka produksi insulin berangsur menurun dan menimbulkan klinis 

hiperglikemia (Guyton & Hall, 2007). 

Keadaan resistensi insulin atau sindrom metabolik dan DM tipe 2 

menyebabkan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau 
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penurunan fraksi lpid dalam plasma (Purwanti, et al., 2016). Kelainan metabolisme 

pada DM menyebabkan kadar lipid dalam darah meningkat. Insulin berperan 

penting dalam metabolisme karbohidrat dan lipid di jaringan hati dan lemak. Di 

jaringan lemak, isulin memacu aktivitas enzim lipoprotein lipase (LPL) untuk 

pembersihan trigliserida, memacu sintesis asam lemak dan trigliserida, dan 

menghambat lipolisis. Di jaringan hati atau hepar, insulin meninkatkan sintesis 

asam lemak, memacu sekresi VLDL, dan memacu enzim HMG-KoA reduktase. 

Ketika kadar insulin dalam plasma berkurang akibatnya kadar glukosa darah 

meningkat (hiperglikemia), hiperinsulinemia dan peningkatan kadar lipid dalam 

darah. pada pengidap hiperglikemia stimulus yang nyata stimulus untuk 

penignkatan produksi dan sektesi VLDL adalah peningkatan influks asam lemak 

bebas ke hepar, pada sebagian pengidap hasil akhirnya adalah peningkatan kadar 

trigliserida dan penurunan kadar HDL-kolesterol (Asdie & Asdie, 2005). 

 Metabolisme lipoprotein dapat dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu 

metabolisme eksogen, endogen dan reverse cholesterol transport. Kedua jalur 

pertama berhubungan dengan metabolisme kolesterol-LDL dan trigliserida, 

sedangkan jalur metabolisme yang ketiga khusus mengenai metabolisme 

kolesterol-HDL. Pada metabolisme jalur reverse cholesterol transport HDL 

dilepaskan sebagai partikel yang miskin kolesterol yang mengandung 

apolipoprotein (apo) A, C, dan E (HDL nascent). HDL nescent yang berasal dari 

hati dan usus halus berbentuk gepeng mengandung Apo-A1 yang akan mendekati 

makrofag untuk mengambil kolesterol yang tersimpan kemudian akan berubah 

menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Agar kolesterol dapat diambil, 

kolesterol (kolesterol bebas) harus dibawa ke permukaan membran makrofag oleh 

adenosine triphosphate-binding cassette transporter-1 (ABC-1). Kolesterol bebas 

yang diambil oleh makrofag diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim 

lecithin cholesterol acyltransferse (LCAT), sebagian kolesterol ester yang dibawa 

HDL mengambil dua jalur. Jalur yang pertama ialah ke hati dan ditangkap oleh 

scavenger receptor class B type 1 (SR-B1). Jalur kedua yaitu kolesterol ester dalam 

HDL dipertukarkan dengan trigliserida dari VLDL dan IDL dengan bantuan 

cholesterol ester transferase protein (CETP) untuk kembali ke hati  
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 Metabolisme lipid pada resistensi insulin, Trigliserida dalam jaringan lemak 

maupun darah (VLDL dan IDL) mengalami hidrolisis menjadi FFA dan gliserol 

oleh enzim trigliserida lipase, kerja enzim tersebut sangat bergantung pada jumlah 

insulin. Di jaringan lemak insulin menekan kerja enzim hormone sensitive lipase 

(HSL). Pada keadaan resistensi insulin, HSL semakin aktif sehingga liposlisis 

trigliserida di jaringan lemak meningkat dan menghasilkan FFA berlebihan yang 

memasuki aliran darah, sebagian untuk energi dan sebagian dibawa ke hati sebagai 

bahan baku pembentukan trigliserida dan menjadi bagian dari VLDL. Oleh karena 

itu, VLDL yang dihasilkan kaya akan trigliserida. Di dalam sistemik trigliserida 

yang banyak pada VLDL atau VLDL besar akan bertukar dengan kolesterol ester 

dar kolesterol-LDL dan akan menghasilkan LDL yang kaya akan trigliserida tetapi 

kurang kolesterol. Trigliserida pada LDL dihidrolisis oleh enzim hepatic lipase atau 

HL (yang biasanya meningkat pada resistensi insulin) menjadi LDL yang kecil 

padat dan mudah teroksidasi. Trigliserida VLDL besar juga akan dipertukarkan 

dengan kolesterol ester dari HDL dan menghasilkan HDL yang miskin kolesterol 

dan kaya akan trigliserida. HDL ini mudah dikatabolisme oleh ginjal sehingga 

jumlah HDL serum menurun (Rampengan, 2015).  

2.5 Tinjauan Kolesterol 

Kolesterol sangat larut dalam lemak tetapi hanya sedikit yang larut dalam air. 

Secara spesifik kolesterol mampu membentuk ester dengan asam lemak. Selain 

kolesterol yang diabsorpsi darisaluran pencernaan (kolesterol eksogen), terdapat 

juga kolesterol endogen suatu jumlah yang lebih besar dibentuk dalam sel tubuh. 

Semua kolesterol endogen yang beredar dalam lipoprotein plasma dibentuk oleh 

hati. Struktur dasar kolesterol adalah inti sterol yang seluruhnya dibentuk dari 

molekul asetil-KoA. Selanjutnya inti sterol dapat dimodifikasi dengan berbagai 

rantai samping membentuk kolesterol, asam kolat dan beberapa hormon steroid. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi koesterol plasma adalah sebagai 

berikut  (Guyton & Hall, 2007). 

1. Peningkatan jumlah kolesterol yang dicerna setiap hari (kolesterol 

eksogen) sedikit meningkatkan konsentrasi pada plasma. Tetapi apabila 

kolesterol tercerna, peningkatan kolesterol plasma akan menghambat 

enzim pembentukan kolesterol endogen yaitu 3-hidroksi-3-metilglutaril 
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KoA reduktase sehingga terjadi sistem kontrol umpan balik intrinsik 

mencegah peningkatan kolesterol plasma. 

2. Diet lemak yang sangat jenuh meningkatkan konsentrasi kolesterol 

plasma 15-25 %. 

3. Pencernaan lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh yang tinggi 

biasanya menekan konsentrasi kolesterol plasma dari jumlah sedikit-

sedang. 

4. Kekurangan insulin atau hormonn tirooid meningkatkan konsentrasi 

kolesterol plasma, sedangkan kelebihan hormon tiroid akan 

menurunkan konsentrasinya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan 

terutama oleh perubahan derajat aktivitas enzim-enzim yang berperan 

dalam metabolisme lipid. 

2.5.1 Lipoprotein 

Lipoprotein merupakankumpulan dari makromolekular yang 

mengandunglipid dan protein, termasuk juga kolesterol bebas dan teresterifikasi, 

trigliserida dan fosfolipid. Komponen protein atau  apolipoprotein memberikan 

kestabilan struktur pada apolipoprotein atau sebagai kofaktor dalam proses 

enzimatik yang mengatur metabolisme lipoprotein. Pada lipoprotein, lipid yang 

tidak larut air (esterkolesteril dan trigliserida) merupakan komponen inti dan 

komponen yang lebih polar berada dipermukaan (Goodman & Gilman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2. 3 Bentuk Molekul Lipoprotein (Jim, 2013) 

Hampir semua lipoprotein dibentuk di hati selain itu, sejumlah kecil 

lipoprotein berdensitas tinggi juga disintesis di epitel usu selama absorpsi asam 

lemak dari usus. Fungsi utama lipoprotein yaitu pengangkutan komponen lipidnya 

di dalam darah. selain kilomikron jenis lipoprotein berdasarkan densitasnya terbagi 
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menjadi empat yaitu lipoprotein berdensitas sangat rendah Vert Low Density 

Lipoprotein (VLDL), lipoprotein berdensitas sedang Intermediate-density 

Lipoprotein (IDL), lipoprotein berdensitas rendah Low-density Lipoprotein (LDL) 

dan lipoprotein berdensitas tinggi High-density Lipoprotein (HDL) (Guyton & Hall, 

2007). 

2.5.1.1. Kilomikron 

Kilomikron merupakan partikel lipoprotein terbesar dengan diameter 800-

10.000Ȧ. Kilomikron mengandung sejenis apoprotein B (B-48) yang diproduksi 

oleh mukosa intestinum. Kilomikron mengandung 2% protein dan 98 % lemak (84 

% trigliserida, 7% kolesterol dan 7% fosfolipida). Trigliserida yang terkandung 

dalam kilomikron terutama berikatan dengan apoprotein : Apo A-1, A-II, A-IV, B, 

C dan Apo E. Lemak yang berasal dari makanan dan kolesterol diserap melalui usus 

dan bergabung menjadi kilomikron yang masuk ke dalam limfe. Setelah di darah 

kilomikron berinteraksi dengan LPL akibatnya trigliserida terlepas dari kilomikron 

kemudian ditimbun dalam jaringan. Sisa dari interaksi ini disebut sebagai 

kilomikron-remnan, kemudian diangkut oleh HDL ke hati untuk di metabolisme 

(Asdie & Asdie, 2005).  

2.5.1.2. VLDL (Very low density Lipoprotein) 

VLDL diproduksi di hati ketika produksi trigliserida distimulasi oleh 

peningkatan aliran asam lemak bebas atau pningkatan sintesis asam lemak hepatik. 

ApoB-100, apoE dan beberapa lipoprotein lainnya disintesis perbagian oleh hati 

dan digabungkan ke dalam VLDL (Goodman & Gilman, 2010). 

VLDL merupakan alat angkut utama trigliserida endogen dan disintesis di 

hati, mengandung 8% protein dan 90% lemak (5% trigliserida, 20%kolesterol, 9% 

fosfolipida dan 2% lemak bebas). VLDL sama seperti kilomikron, kandungan 

trigliseridanya akan dilepas LPL, sisa VLDL akan berinteraksi dengan HDL 

menjadi IDL dan LDL, selanjutnya akan dibawa ke hati (Asdie & Asdie, 2005). 

2.5.1.3. LDL (Low-density Lipoprotein) 

LDL merupakan alat angkut utama kolesterol dan kolesterol ester dalam 

plasma. Apoprotein utamanya yaitu ApoB-100, LDL ini juga disebut sebagai beta 

lipoprotein yang mengandung 21% protein dan 78% lemak (11% trigliserida, 45% 

kolesterol, 22% fosfolipida dan 1% lemak bebas). LDL adalah alat angkut utama 
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kolesterol yang terikat dengan apoB dari hati ke jaringan ekstrahepatik yang 

berafinitas tinggi karena memiliki reseptor LDL, melalui reseptor tersebut 

kebutuhan jaringan terhadap kolesterol dapat terpenuhi dan merupakan faktor 

penghambat sintesis kolesterol di dalam sel tersebut (Asdie & Asdie, 2005). 

2.5.1.4. HDL (High-density Lipoprotein) 

HDL merupakan lipoprotein terberat tetapi ukurannya terkecil. HDL 

mengandung kolesterol, fosfolipida, trigliserida, dan apoB-100. Lipoprotein 

manusia mengandung ApoA-1 dan AII sebagai protein utama, HDL disebut pula 

alfa lipoprotein yang mengandung 30% protein dan 48% lemak (4% tigliserida, 

18% kolesterol ester, 4% kolesterol bebas, 23% fosfolipida, dan 1% lemak bebas), 

terkait Apo A-I, A-II, C, dan Apo E, inti dari HDL adalah kolesterol ester yang 

dibentuk dalam sirkulasi melalui pengambilan kolesterol di jaringan perifer dengan 

bantuan enzim LCAT. Fungsi HDL yaitu (Asdie & Asdie, 2005). 

1. Mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan ekstra hepatik dan sel 

pembersih, dan setelah berinteraksi dengan LCAT melepaskan 

kolesterol ke VLDL remnan. 

2. Sebagai sumber apoprotein (E, C-II) untuk metabolisme VLDL 

remnan dan kilomikron remnan. 

3. Sebagai sumber pembentuk postasiklin bersifat anti-trombosis. 

4. Meningkatkan sintesis reseptor LDL 

5. Salah satu sumber kolesterol untuk kelenjar endokrin.  

2.5.2 Metabolisme Lipoprotein 

Metabolisme lipoprotein dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu jalur eksogen, 

jalur endogen, dan reverse cholesterol transport. Pada jalur eksogen dan jalur 

endogen berhubungan dengan metabolisme kolesterol LDL dan trigliderida. 

Sedangkan jalur reverse cholesterol transport khusus mengenai metabolisme 

kolesterol HDL (Rampengan, 2015). 

2.5.2.1. Jalur Metabolisme Lipoprotein Eksogen 

Trigliserida dan koleterol yangn berasal dari makanan berlemak akan masuk 

ke usus dan dicerna. Selain itu, dalam usus juga terdapat kolesterol yang berasal 

dari hati yang dieksresikan bersama dengan empedu ke usus halus. Trigiserida dan 

kolesterol tersebut disebut dengan kolestrol eksogen yang kemudian akan diserap 
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ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserida akan di serap dalam bentuk asam 

lemak bebas sedangkan kolesterol diserap sebagai kolesterol. Setelah itu asam 

lemak bebas akan diubah kembali menjadi trigliserida dan kolesterol akan 

diesterifikasi menjadi kolesterol ester, kedua molekul ini nantinya akan menjadi 

kilomikron (Wahyudi, 2009). Kilomikron akan masuk ke limfe dan akhirnya ke 

aliran darah, kemudian kilomikron akan dihidrolisis oleh enzim LPL menjadi asam 

lemak bebas yang akan diserap ke endotel pembuluh darah da disimpan sebagai 

trigliserida pada jaringan adiposa. Ketika dalam jumlah banyak sebagian diambil 

oleh hati untuk membentik trigliserida hati. Kemudian kolesterol remnan yang kaya 

kolesterol ester akan dibawa ke hati ( (Rampengan, 2015) 

2.5.2.2. Jalur Metabolisme Lipoprotein Endogen 

Trigliserida dan kolesterol disintesis di hati dan diekskresikan ke dalam 

sirkulasi sebagai VLDL. Dalam sirkulasi trigliserida di VLDL dihidrolisis oleh 

LPL, dan VLDL berubah menjadi IDL yang juga akan dihidrolisis oleh LPL 

menjadi LDL. Sebagian VLDL, IDL dan LDL mengangkut kolesterol ester ke hati. 

LDL paling banyak mengandung kolesterol, sebagian kolesterolny dibawa ke hati 

dan jaringan steroidogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, testis dan ovarium. 

Sebagian kolesterol LDL mengalami oksidasi dan ditangkap reseptor SR-A di 

makrofag dan menjadi sel busa. Semakin banyak kolesterol LDL dalam plasma 

maka semakin banyak yang akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel 

makrofag (Wahyudi, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2. 4 Jalur Metabolisme Eksogen dan Endogen (Jim, 2013) 
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2.5.2.3. Jalur Reverse Cholesterol Transport  

Pada metabolisme jalur reverse cholesterol transport HDL dilepaskan 

sebagai partikel yang miskin kolesterol yang mengandung apolipoprotein (apo) A, 

C, dan E (HDL nascent). HDL nescent yang berasal dari hati dan usus halus 

berbentuk gepeng mengandung Apo-A1 yang akan mendekati makrofag untuk 

mengambil kolesterol yang tersimpan kemudian akan berubah menjadi HDL 

dewasa yang berbentuk bulat. Agar kolesterol dapat diambil, kolesterol (kolesterol 

bebas) harus dibawa ke permukaan membran makrofag oleh adenosine 

triphosphate-binding cassette transporter-1 (ABC-1). Kolesterol bebas yang 

diambil oleh makrofag diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim lecithin 

cholesterol acyltransferse (LCAT), sebagian kolesterol ester yang dibawa HDL 

mengambil dua jalur. Jalur yang pertama ialah ke hati dan ditangkap oleh scavenger 

receptor class B type 1 (SR-B1). Jalur kedua yaitu kolesterol ester dalam HDL 

dipertukarkan dengan trigliserida dari VLDL dan IDL dengan bantuan cholesterol 

ester transferase protein (CETP) untuk kembali ke hati (Rampengan, 2015). 

 

Gambar2. 5 Metabolisme HDL dan reverse cholesterol transfer (Jim, 2013) 

2.5.3 Tinjauan Hiperkolesterolemia 

Konsentrasi kolesterol total darah dapat melebihi batas normalnya karena 

berbagai hal salah satunya gangguan metabolisme, keadaan ini disebut 

hiperkolesterolemia. Konsentrasi normal total darah adalah dibawah 200mg/dl. 

Kondisi kolesterolemia muncul apabila konsentrasi kolesterol total darah lebih dari 

200mg/dl. Hiperkolesterolemia dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan 

konsentrasi kolesterol total dan LDL darah. selain itu, kolesterolemia juga 
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dibedakan berdasarkan sebab terjadinya menjadi hiperkolesterolemia akibat 

kelainan gentik (keturunan) dan hiperkolesterolemia akibat gangguan metabolisme 

lemak (Wahyudi, 2009). 

2.5.4 Terapi Hiperkolesterolemia 

Pengobatan hiperkolesterolemia terutama ditujukan bagi pasien dengan 

resiko aterosklerosis prematur dalam keluarga dan dengan adanya faktor risiko lain 

seperti diabetes melitus, hipertensi dan merokok (Departemen Farmakologi dan 

Terapeutik FK UI, 2007). 

2.5.4.1. Asam Fibrat 

sebagai hipolipidemik obat-obat ini diduga bekerja dengan cara berikatan 

dengan reseptor peroxiosome proliferator-activated receptors (PPARs) yang 

mengatur transkripsi gen. Akibatnya terjadi peningkatan oksidasi asam lemak, 

sintesis LPLdan penurunan ekspresi apo C-III. Peningkatan kadar LPL 

meningkatkan klirens lipoprotein yang kaya trigliserida. Penuruna apo C-III hati 

akan menurunkan VLDL. HDL akan meningkat karena peningkatan Apo A-I dan 

Apo A-II. Efek samping yang paling sering ditemukan adalah gangguan saluran 

cerna yang terjadi pada 10% pasien. Efek samping lainnya yaitu alopesia, imotensi, 

anemia, peningkatan berat badan dan gangguan irama jantung (Departemen 

Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

2.5.4.2. Resin 

Resin menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu 

dalam saluran cerna, mengganggu sirkulasi enterohepatik sehingga ekskresi steroid 

bersifat asam dalam tinja meningkat (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK 

UI, 2007).  

2.5.4.3. Penghambat HMG CoA Reduktase 

Statin adalah obat yang paing efektif dan paling dapat ditoleransi untuk 

mengobati dislipidemia. Obat golongan inhibitor HMG CoA reduktase ini 

mengkatalisis biosintesis kolesterol pada tahap awal dan pembatas laju (Goodman 

& Gilman, 2010). Obat ini terutama efektif untuk menurunkan kolesterol, pada 

dosis tinggi juga statin dapat menurunka trigliserid akibat peningkatan VLDL. 

Umumnya statin dapat ditoleransi baik oleh passien, namun efek samping statin 
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yang potensial berbahaya adalah miopati dan rabdomiolisis. Insiden miopati rendah 

yaitu kurang dari 1% (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

2.5.4.4. Asam Nikotinat 

Niasin merupakan vitamin B kompleks yang larut dalam air, berfungsi 

sebagai vitamin hanya setelah dikonversi menjadi NAD atau NADP. Niasin agen 

terbaik untuk meningkatkan HDL C dan juga menurunkan trigliserida dan 

menurunkan kadar LDL-C (Goodman & Gilman, 2010). Efek samping yang 

paling mengganggu adalah gatal adn kemerahan kulit, efek samping lain yang 

paling berbahaya adalah gangguan fungsi hati (Departemen Farmakologi dan 

Terapeutik FK UI, 2007). 

2.5.5 Pengukuran Kadar HDL 

Pengukuran kadar HDL dalam serum menggunakan metode ABX Pentra 

HDL Direct CP. ABX Pentra HDL Direct CP  adalah suatu metode metode untuk 

mengukur langsung kadar HDL-C dalam serum tanpa perlu melakukan langkah 

sentrifugasi. Pada metode ini menggunakan dua reagen dan tergantung pada sifat 

deterjen. Metode ini didasarkan pada percepatan reaksi kolesterol oksidase (CO) 

dengan kolesterol non-HDL yang tidak diesterifikasi dan melarutkan HDL secara 

selektif menggunakan deterjen khusus. Dalam reagen pertama, kolesterol non-HDL 

yang tidak diesterifikasi dikenakan reaksi enzim dan peroksida yang dihasilkan 

dikonsumsi oleh reaksi peroksidase dengan DSBmT menghasilkan produk yang 

tidak berwarna. Reagen kedua terdiri dari deterjen yang mampu melarutkan HDL 

secara khusus, esterase kolesterol (CE) dan coupler chromagenic untuk 

mengembangkan warna untuk penentuan kuantitatif HDL-C. Ini dapat disebut 

sebagai Metodologi Detektif Selektif Akselerator.  

2.6 Aloksan 

Aloksan (2,4,5,6-tetraoksipirimidin; 5,6-dioksiurasil) merupakan suatu 

senyawa hidrofilik dan tidak stabil. Waktu paruh pada suhu 37°C dan pH netral 

adalah 1,5 menit dan bisa lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Sebagai 

diabetogenik, aloksan dapat digunakan secara intravena, intraperitoneal dan 

subkutan. Dosis intravena yang digunakan biasanya 65 mg/kg BB, sedangkan 

intraperitoneal dan subkutan adalah 2-3 kalinya.  
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Gambar2. 6 Struktur kimia Aloksan (Nugroho, 2006) 

Aloksan merupakan senyawa diabetogenik yang bersifat sitotoksik terhadap 

sel islet pankreas melalui pembentukan radikal bebas dan stress oksidatif. Induksi 

aloksan pada hewan uji merusak jaringan pankreas sehingga terjadi penurunan 

produksi insulin oleh sel islet pankreas. 30 menit setelah induksi aloksan, organ 

limpa mengalami stress oksidatif dan terjadi aktivas NFKb pada sel islet pankreas 

sehingga memacu reaksi radang. Penelitian terhadap mekanisme kerja aloksan 

secara in vitro menunjukkan bahwa aloksan menginduksi pengeluaran ion kalsium 

dari mitokondria yang mengakibatkan proses oksidasi sel terganggu. Keluarnya ion 

kalsium dari mitokondria ini mengakibatkan gangguan homeiostatis yang 

merupakan awal dari matinya sel (Akrom, et al., 2014).  

Aloksan secara cepat mencapai pankreas, aksinya diawali dengan 

pengambilan yang cepat oleh sel β pankreas dan membentuk oksigen reaktif yang 

merupaka faktor utama kerusakan sel tersebut. Faktor kedua yaitu dengan gangguan 

pada homeostatis kalsium intraseluler yang menyebabkan gangguan pada 

sensitivitas insulin perifer dalam waktu singkat. Namun selain kedua faktor 

tersebut, aloksan juga diduga berperan dalam penghambatan glukokinase dalam 

proses metabolisme energi (Nugroho, 2006). 

Terdapat 4 fase terjadinya diabetes pada aloksan. Pada fase pertama terjadi 

hipoglikemia yang muncul pada menit pertama saat aloksan diinduksikan kepada 

hewan uji dan dapat berlangsung selama 30 menit. Hal ini terjadi karena terjadinya 

hiperinsulinemia atau tingginya kadar insulin dalam darah sesaat setelah 

penginduksian aloksan. Pada fase kedua terjadi satu jam setelah penginduksian 

aloksan. Pada fase ini terjadi keadan hiperglikemi pertama yang disebabkan karena 

terjadinya penurunan kadar insulin dalam darah dan terjadi selama 2-4 jam. 

Penurunan insulin ini karena kontak sel beta pankreas dengan toksin. Pada fase 

ketiga yaitu terjadi hipoglikemik kembali yang terjadi 4-8 jam setelah induksi 



29 

 

 

 

aloksan dan berlangsung selama beberapa jam. Dan pada fase ini pula  sel nefrotik 

pulau pankreas mengalami kematian. Pada fase keempat atau terakhir terjadi 

hiperglikemi  yang bersifat permanen akhir, di mana degranulasi lengkap dan 

hilangnya integritas sel beta dalam 24-48 jam setelah pemberian aloksan 

berlangsung (Rohilla & Ali, 2012). 

2.7 Tikus Wistar 

Tikus (Rattus sp) termasuk binatang pengerat yang merugikan dan termasuk 

hama terhadap tanaman petani. Selain menjadi hama yang merugikan, hewan ini 

juga membahayakan kehidupan manusia. Sebagai pembawa penyakit yang 

berbahaya, hewan ini dapat menularkan penyakit seperti wabah pes dan 

leptospirosis. Hewan ini, hidup bergerombol dalam sebuah lubang. Satu gerombol 

dapat mencapai 200 ekor. Di alam tikus ini dijumpai di perkebunan kelapa, selokan 

dan padang rumput. Tikus ini mempunyai indera pembau yang sangat tajam. 

(Akbar, 2010) 

Klasifikasi tikus putih adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Mammalia 

Subkelas  : Theria 

Ordo   : Rodentia 

Subordo   : Myomorphas 

Familia   : Muridae 

Sub Familia : Murinae 

Genus   : Rattus 

Spesies   : Rattus norvegicus 

Gambar2. 7 Tikus Rattus novergicus (Akbar, 2010) 
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Tikus Rattus novergicus digunakan dalam penelitian karena mempunyai 

kemiripan dengan manusia dalam fisiologinya, anatomi, nutrisi, patologi, 

metabolisme dan sering  digunakan dalam penelitian mengenai kadar kolesterol. 

Tikus jantan Rattus novergicus digunakan dalam penelitian  karena sedikit 

terpengaruh oleh perubahan hormonal, dimana hormon estrogen berpengaruh 

terhadap kolesterol darah. Pada tikus jantan, lipid darah tidak dipengaruhi karena 

hewan tersebut mempunyai sedikit estrogen (Harini & Astirin, 2009). 

Tabel II. 5 Data fisiologis Tikus Percobaan yang Direkomendasikan 

Kriteria Penilaian Nilai 

Denyut Jantung 330-480/menit, turun menjadi 250 

dengan anestesi dan naik menjadi 550 

dalam stress 

Tekanan Darah 90-180 sistol, 60-145 diastol 

Suhu Tubuh 36-39oC (rata-rata 37,5oC) 

Kolesterol Serum 10-54 mg/100ml 

Lemak Serum 70-415 mg/dl 

Trigliserida 26-145 mg/dl 

Berat Dewasa 300-400 g jantan, 250-300 g betina 

Berat Lahir 5-6 g 

LDL 7-27,7 mg/dl 

HDL 35-85 mg/dl 
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