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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan  Mangifera indica  

2.1.1 Klasifikasi Mangifera indica  (Masud,2016) 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Spermatophyta   

Divisio  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub-kelas : Rosidae 

Ordo   : Sapindales 

Famili  : Anacardiaceae 

Genus  : Mangifera 

Spesies  : Mangifera indica 

    

  A     B 

Gambar 2. 1 Mangga Arumanis (Mangifera indica) (Anonim,diakses 

Januari 2018) 

A ) Pohon Mangga Arumanis ; B) Daun Mangga Arumanis 

 

2.1.2 Sinonim Botani Mangifera indica 

Mangifera anisodora Blanco (Ipni,2015). 

 

2.1.3 Nama Daerah Mangifera indica 

Tanaman ini dikenal dengan banyak nama tergantung pada daerah asalnya, 

misalnya disebut mamplam (Aceh), morpolom atau pau (Batam), maga (Nias), 
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pegun (Mentawai), marapalam (Minangkabau), pelem atau poh (Jawa), ajile, 

oile (Gorontalo), taipang atau taripa (Toraja) dan lain-lain (Heyne, 1987 ; Ilham, 

2015). 

 

2.1.4 Penyebaran Mangifera indica 

Tanaman tropis dan subtropis. Tumbuh di dataran rendah. Dapat tumbuh 

mulai dari permukaan laut sampai ketinggian 1300 m di atas permukaan laut di 

daeerah tropis. Tumuh paling baik di daerah bercurah hujan di bawah 700m dan 

yang bermusim kemarau. Hujan dan kelembapan tinggi pada saat berbung akan 

menurunkan jumlah buah yang dihasilkan. Tanaman ini bertahan dengan sangat 

baik di tempat dengan suhu sekitar 25°C tetapi bisa tumbuh dengan suhu dari 10 - 

42°C. Suhu 0°C akan merusak pohon dan bunga yang muda. Suhu rendah (10 - 

20°C) pada saat berbunga akan menurunkan jumlah buah yang dihasilkan. Karena 

suhu menurun akibat ketinggian maupun garis lintang, kematangan buah melambat 

dan pohon mangga hampir bisa dipastikan hanya berbuah sekali setiap dua tahun. 

Mangga dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Di daerah yang lebih basah, tanah 

dengan kandungan liat yang lebih sedikit akan lebih baik. Pohon ini sanggup 

bertahan terhadap genangan air sesekali. Tanah dengan pH 5,5 – 6,5 adalah yang 

terbaik. Tanah dengan pH di atas 7,5 menyebabkan tanaman kekurangan Zat Besi. 

Bisa tumbuh di Sahel. Dapat tumbuh di tempat yang sangat kering. Cocok untuk 

kekeraasan lahan 11 – 12 ( FPS, 2007).  

 

2.1.5 Morfologi Mangifera indica 

Tinggi tanaman dapat mencapai 10m. Tajuk tanaman mencapai 20m. Bentuk 

batang bulat dan berwarna kecoklatan. Bentuk daun jorong, ujung meruncing letak 

daun tegak permukaan daun berombak memiliki lipatan daun datar. Malai bunga 

atau perbungaan mangga Arumanis terbentuk dari ranting terminal, terdiri atas 

beberapa ratus sampai ribuan bunga. Malai bunga berbentuk piramida lancip 

dengan warna bunga hijau muda kemerahan. Warna tangkai malai bunga hijau 

kemerahan dengan panjang malai berkisar antara (15-20) cm (Wijaya, et al.,2016). 

 



9 

 

 

2.1.6 Kandungan Mangifera indica 

Golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia dan ekstrak 

tersebut dimana dapat dijadikan sebaga parameter mutu yang erat kaitannya dengan 

efek farmakologis hasil penampisan tersebut sebagai berikut : 

Tabel II. 1 Hasil pengujian fitokimia (daun Mangifera indica) ( Syah et al., 2015) 

Golongan Senyawa Identifikasi 

Simplisia Ekstrak 

Alkaloid  + + 

Flavonoid  + + 

Saponin  - - 

Tanin  + + 

Kuinon  + + 

Steroid dan triterpenoid + + 

Polifenol  + + 

Monoterpen dan sesquiterpen  + + 

Keterangan : (+) terdeteksi ; (-) tidak terdeteksi  

Kandungan daun tanaman Mangifera indica menunjukkan adanya flavonoid 

dan unsur penyusun lainnya seperti saponin, tanin, triterpen dan alkaloid. 

Sehubungan dengan kapasitas penurunan lipid dari fraksi tanaman ini, Flavonoid 

dikenal karena beragam aktivitas biologisnya termasuk aktivitas hipolipidemia 

akibat aktivitas antioksidannya (Hossain et al, 2010). Kandungan kimia yang 

berbeda pada tumbuhan terutama polifenol, flavonoid, triterpenoid, mangiferin, dan 

bahan kimia lain tampak memiliki hubungan dengan penelitian aniinflamasi, 

analgesik, dan efek hipoglikemia pada ekstrak tanaman (Ojewole, 2005). Flavonoid 

adalah polifenol terbesar yang ada di dalam sumber makanan. Flavonoid yang 

ditemukan di mangga termasuk katekin, epikatekin, kuersetin, isoquersetin, fisetin, 

dan astragalin (Masibo dan He, 2008). Telah dilakukan penelitian mengenai 

kandungan flavonoid daun mangga empat varietas di Indonesia, yaitu mangga 

gedong, mangga golek, mangga apel, dan mangga arumanis. Dalam penelitian 

tersebut diketahui bahwa total flavonoid pada daun mangga arumanis (37.57 g QE/ 

100 g) jauh lebih besar dibandingkan tiga varietas mangga yang lain (Fidrianny et 

al., 2013).  

Efek mangiferin pada toleransi glukosa oral pada tikus normal yang diisikan 

glukosa juga ditentukan. Pemberian mangiferin (10 dan 20 mg / kg) kronis selama 
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sehari selama 28 hari menunjukkan aktivitas antidiabetes dengan menurunkan 

kadar glukosa plasma puasa secara signifikan pada interval waktu yang berbeda 

pada tikus streptozotocin diabetes. Selanjutnya, mangiferin (10 dan 20 mg / kg, ip) 

menunjukkan aktivitas anti-oksidan dan anti -ogenik yang signifikan, yang terbukti 

dengan penurunan kolesterol plasma, trigliserida, tingkat kolesterol LDL-C 

(kepadatan tinggi) yang meningkat bersamaan dengan peningkatan kepadatan 

tinggi tingkat kolesterol lipoprotein (HDL-C) dan penurunan indeks aterogenik 

pada tikus diabetes (Muruganandan S, 2005). 

2.1.7 Khasiat Mangifera Indica 

2.1.7.1 Anti-Diabetes 

Pemberian oral tunggal dosis 250 mg / kg berat badan menghasilkan efek 

hipoglikemik ampuh dan kuat dalam diabetes tipe-2 pada tikus (Bhowmik et al, 

2009). Sebuah penurunan yang signifikan dalam konsentrasi rata-rata glukosa 

plasma dua minggu setelah pemberian tinggi (1g/Kg/hari) dosis bagian bubuk, 

ekstrak air dan ekstrak alkohol daun Mangifera indica (Reda MY, 2010). Ekstrak 

air dari daun mangga menunjukkan efek hipoglikemik yang jelas pada tikus 

diabetes  (Miura T, et al., 2001 dan Mangola EN, 1990).  

 

2.1.7.2 Kerusakan Ginjal 

Efek profilaksis signifikan terhadap cedera ginjal dengan peningkatan 

fungsi ginjal melalui penurunan kreatinin serum, urea dan asam urat. Pengobatan 

tikus dengan 500 dan 1000mg / MPS kg ekstrak secara signifikan meningkatkan 

tingkat glutation tereduksi dan superoksida dismutase aktivitas sementara 

penurunan tingkat total malondialdehid dan glutathione-S-transferase (Amien AI, 

et al., 2015). 

 

2.1.7.3 Profil Lipid 

Pengobatan dengan ekstrak air daun Mangifera indica secara signifikan 

menurunkan kolesterol total serum, trigliserida, low density lipoprotein, lipoprotein 

densitas sangat rendah dan meningkat pada lipoprotein densitas tinggi pada tikus. 

Sedangkan pengobatan dengan ekstrak air daun mangga (200 mg / kg berat badan) 

menunjukkan penurunan yang signifikan total kolesterol , trigliserida, low density 
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lipoprotein (LDL-C) dan density lipoprotein yang sangat rendah (VLDL), dengan 

peningkatan yang signifikan dalam density lipoprotein tinggi (HDL-C) (Lakshmi, 

et al., 2012). 

 

2.1.7.4 Anti Kanker 

Mangiferin mungkin memiliki gangguan atau mengganggu perakitan atau 

fungsi filamen mikrotubulus atau komponen matriks selular, sehingga mengganggu 

kemampuan adhesi / lampiran sel. Mekanisme lain yang mungkin dari Mangiferin 

termasuk penghambatan telomerase dan gen, dan peningkatan apoptosis sel. 

 

2.1.7.5 Anti Bakteri 

Menentukan kegiatan antibakteri Mangifera indica pada ektrak metanol, 

etanol dan ekstrak benzena dipelajari terhadap bakteri beberapa sebagai Proteus 

vulgaris, Pseudomonas fluorescens, Shigella flexneri, Klebsiella pneumonia dan 

Salmonella typhi di 100μl / konsentrasi ml. Aktivitas antibakteri ekstrak mangga 

pada, bakteri gram negatif gram positif dan ragi Candida albicans juga ditunjukkan 

dan diperkirakan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak mangga adalah karena adanya 

tanin galat dan Mangiferin (Ningsih, et al., 2017). 

 

2.1.7.6 Antivirus  

Mangiferin dianggap sebagai agen antivirus pada virus herpes simpleks, 

HIV dan virus hepatitis B. Mangiferin terhadap Herpes simplex virus (HSV) tipe 2; 

Mangiferin tidak langsung menginaktivasi HSV-2 tapi menghambat acara di akhir 

HSV-2 replikasi. Di in vitro, Mangiferin juga mampu menghambat HSV-1 replikasi 

virus dalam sel dan memusuhi efek cytopathic HIV (Ningsih, et al., 2017) . 

2.2 Tinjauan  Abelmoschus esculentus L. Moench 

2.2.1 Klasifikasi Abelmoschus esculentus L. Moench ( Fauziana, 2016) 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Spermatophyta  

Divisio  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub-kelas : Dilleniidae 
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Ordo   : Malvales  

Famili  : Malvaceae 

Genus  : Abelmoschus 

Spesies  : Abelmoschus esculentus L 

      

  A     B 

Gambar 2. 2 Abelmoschus esculentus L. Moench  (Abelmoschus esculentus 

L. Moench) (Anonim,diakses Januari 2018) 

A) Pohon Abelmoschus esculentus L. Moench ; B) Buah 

Abelmoschus esculentus L. Moench  

 

2.2.2 Sinonim botani Abelmoschus esculentus L. Moench 

 Abelmoschus officinalis ( Powo, 2018)  

2.2.3 Nama Daerah Abelmoschus esculentus L. Moench 

Okra (Indonesia), Kacang bindi (India) (Nilesh et al., 2012) 

2.2.4 Penyebaran Abelmoschus esculentus L. Moench 

Tanaman tropis yang cocok dengan dataran rendah tropis yang panas lembab 

tetapi tidak cocok untuk dataran tinggi. Tanaman ini sangat peka dingin. Dapat 

tumbuh di tanah bergaram. Dapat tumbuh paling baik di tempat dengan suhu 20-36 

° C. Dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim kering dengan irigasi. Cocok di 

tempat lemba dan panas. Tumbuh dengan baik di tanah berdrainase baik dengan 

pupuk hewani, tetapi juga bisa tumbuh di berbagai jenis tanah.Tingkat pH tanah 

5,5-7,0 yang terbaik ( FPS, 2007). 
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2.2.5 Morfologi Abelmoschus esculentus L. Moench 

Tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench  termasuk tanaman anak kelas 

Malvace (kapas-kapasan). Tanaman ini memiliki batang berwarna hijau kemerahan 

dengan tinggi batang tanaman subur mencapai 1,5 – 2 m. Daun Abelmoschus 

esculentus L. Moench  berbentuk lima jari, tulang daun berbentuk menyirip dan 

tangkai daun sepanjang 10 – 25 cm. Buga Abelmoschus esculentus L. Moench  

termasuk tanaman hemaprodit, yaitu pada setiap bunga terdapat putik dan benang 

sari. 

Buah Abelmoschus esculentus L. Moench  berbentuk silindris panjang seperti 

kapsul, berongga, berujung runcing, berparuh dan bergerigi. Buah Abelmoschus 

esculentus L. Moench  memiliki warna beragam tergantung pada jenisnya, yaitu 

hijau tua atau hijau muda, ungu dan kemerah-merahan (Saragih, 2017). 

2.2.6 Kandungan Abelmoschus esculentus L. Moench 

Berdasarkan (Widyaningsih, 2010), buah Abelmoschus esculentus L. 

(Moench) juga memiliki kandungan kimia flavonoid yakni kuersetin. Kuersetin 

merupakan senyawa kelompok flavonol terbesar selain glikosida yang keduanya 

berjumlah 60-75% dari flavonoid. Flavonoid juga mampu memperbaiki fungsi 

endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan LDL sehingga dapat 

menurunkan kadar kolesterol total trigliserida, serta meningkatkan HDL dengan 

menghambat enzim HMG CoAA reduktase. Buah Abelmoschus esculentus L. 

Moench  memiliki flavonoid yakni kuersetin. Kuersitin memperlihatkan aktivitas 

sebagai penurun kadar kolesterol total, LDL dengan menghambat peroksidasi 

lemak (Fauziana, 2016). 

2.2.7 Khasiat Abelmoschus esculentus L. Moench 

2.2.7.1 Antidiabetes 

Abelmoschus esculentus L. Moench  dapat mengurangi glukosa dan lipid 

darah, dan meningkatkan berat badan pada tikus diabetes yang diinduksi 

streptozotocin. Abelmoschus esculentus L. Moench  juga telah terbukti mengurangi 

peroksidasi lipid, meningkatkan kadar superoksida dismutase, katalase, dan 

glutathione peroxidase, dan glutathione yang berkurang di hati, ginjal dan pankreas 

tikus diabetes. Abelmoschus esculentus L. Moench  dapat mencegah apoptosis sel 
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FFA-induced dengan menghambat dipeptidyl peptidase-4, merupakan target 

penting terapi diabetes tipe 2  (Huang, et al., 2017). 

 

2.2.7.2 Mengatasi Sembelit 

Konten serat dalam Abelmoschus esculentus L. Moench  mudah dicerna dan 

mempermudah pergerakan usus. Abelmoschus esculentus L. Moench  membantu 

penyerapan air berlebih dalam perut dan iritasi usus lainnya. 

 

2.2.7.3 Baik untuk Jantunng  

Abelmoschus esculentus L. Moench  rendah kalori dan banyak mengandung 

protein. Ditambah lagi serat buah yang mudah larut membuat Abelmoschus 

esculentus L. Moench  sangat bagus untuk jantung. Selain mengurangi kolesterol 

L. Moench  juga membantu mengontrol tingkat tekanan darah. Abelmoschus 

esculentus. 

 

2.2.7.4 Membantu Melindungi Paru-Paru 

Abelmoschus esculentus L. Moench  merupakan tanaman sayur yang 

banyak mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh. Salah satunya adalah 

manfaat senyawa flavonoid  yang berfungsi sebagai anti oksidan seperti 

betakaroten, xanthin dan lutein yang dapat membantu melindungi paru-paru. 

 

2.2.7.5 Menjaga Keseimbangan Tubuh 

Abelmoschus esculentus L. Moench  juga kaya akan manfaat vitamin B 

kompleks seperti niacin, vitamin B-6, thiamin dan asam pantotenat. Seperti 

diketahui bahwa vitamin B komplek sangat diperlukan hampir dalam semua fungsi 

tubuh manusia. Kinerja vitaminn B komplek saling berkaitan erat dengan satu sama 

lain. Kekurangan salah satu dari jenis vitamin B komplek bisa mengakibatkan 

ketidakseimbangan dalam tubuh seperti kekurangan energi, sistem saraf yang 

kurang sehat, pencernaan yang buruk serta kadar kolesterol yang tidak sehat.  Untuk 

itu, pastikan untuk mencangkup vitamin B komplek dalam setiap diet ( Fauziana, 

2016). 
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2.3 Tinjauan tentang Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Mangifera indca L 

dan Perasaan Buah Abelmoschus esculentus L. Moench Terhadap 

Peningkatan HDL 

Seiring berkembangnya zaman, kini pengobatan penyakit degeneratif lebih 

sesuai jika ditangani dengan obat yang memiliki lebih dari satu efek farmakologi 

(Katno dan Pramono, 2008). Adanya pergeseran paradigma pengobatan dari obat-

obatan konvensional yang hanya melibatkan satu senyawa kimia tunggal dengan 

satu target (one drug-one target) menjadi pengobatan berbasis tanaman herbal yang 

melibatkan banyak komponen senyawa kimia yang bekerja pada satu atau beberapa 

target (multicomponent work-target) ( Li dan Zhang, 2013). 

 

Interaksi kombinasi bahan aktif pada obat multikomponen sangat mungkin 

terjadi. Kombinasi antara bahan aktif dapat menunjukkan efek sinergis. Kombinasi 

efek sinergis merupakan tujuan yang dikejar dalam pengembangan tanaman obat 

sehingga kajian efek sinergis antar bahan aktif menjadi perhatian khusus dalam 

penelitian (Syahrir et al, 2016).  

Kombinas tanaman yang telah terbukti memiliki efek antidiabetes dengan 

meninkatkan kadar HDL adalah ekstrak bulbus bawang putih (Allium sativum 

Linn.) dan rimpang kunyit (Curcumma domestica Val.). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Sudjana, 2011) dengan menggunakan lebih dari satu tanaman yang 

memiliki efek antidiabetes. Dengan menggunakan kombinasi ekstrak bulbus 

bawang putih (Allium sativum Linn.) dan rimpang kunyit (Curcumma domestica 

Val.) dapat digunakan sebagai obat antidiabetes oral pada penderita diabetes melitus 

(DM) tipe 2, dan secara klinis telah terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah 

serta berpengaruh terhadap kadar trigliserida, LDL, HDL serta kolesterol total.  

Sedangkan Mangifera indica L. dan Abelmuschus esculentus L. Moench 

keduanya dapat memberikan efek antidiabetes dan dapat mempengaruhi penurunan 

lipid. Terbukti pada percobaan yang dilakukan (Ramesh Petchi, 2011) ekstrak 

etanol daun mangga arumanis mempunyai efek antidiabetes yang paling tinggi 

dengan kombinasi dosis ekstrak etanol daun mangga arumanis 250mg /Kg BB dan 

500mg/ Kg BB setelah di induksi aloksan secara signifikan dapat memberikan efek 
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hipoglikemik. Dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh (Fauziana, 2016) 

menunjukkan bahwa serat-serat dalam Abelmoschus esculentus L. Moench  

membantu dalam menstabilkan tingkat gula darah. Abelmoschus esculentus L. 

Moench  menjadi sarana pengontrol dalam penyerapan gula darah oleh hati. 

Abelmoschus esculentus L. Moench  sangat baik dikonsumsi dalam pencegahan 

diabetes. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pemberian perasan 

buah Abelmoschus esculentus L. Moench  pada dosis 0,2ml/20 gram berat badan 

mencit berpengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol total mencit. 

2.4 Tinjauan tentang Diabetes Mellitus  

2.4.1 Definisi Diabetes Mellitus  

Diabetes mellitus atau diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika 

pankreas tidak lagi mampu membuat insulin, atau ketika tubuh tidak dapat 

memanfaatkan insulin yang dihasilkan. Insulin adalah hormon yang dibuat oleh 

pankreas, yang bertindak seperti kunci untuk membiarkan glukosa dari makanan 

yang kita makan melewati aliran darah ke dalam sel-sel dalam tubuh untuk 

menghasilkan energi (International Diabetes Federation, 2015).  

 

Diabetes mellitus dibagi menjadi 2 kategori utama berdasarkan sekresi insulin 

endogen untuk mencegah munculnya ketoasidosis, yaitu (1) Diabetes mellitus 

tergantung insulin (IDDM = Insulin Dependent Diabetes Mellitus) atau tipe I, dan 

(2) Diabetes mellitus tidak tergantung insulin (NIDDM = Non-Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus) atau tipe II terjadi karena penurunan respon jaringan perifer 

terhadap insulin, peristiwa tersebut dinamakan resistensi insulin . 

Tabel II. 2 Klasifikasi Diabetes Melitus (Ndraha,2014). 

Klasifikasi Etiologi Diabetes Melitus 

I.  Diabetes tipe 1 (destruksi sel, umumnya mengarah kepada defisiennsi 

insuliin absolut 

 Immune mediated 

 Idiopatik 

II.  Diabetes tipe 2 (dari predominaanreistensi insulin dengan defisiensi 

insulin relative hingga predominnan defek sekresi dengan resistensi 

insulin 

III.  Tipe lain  

 Defek genetik dari fungsi sel betta 

 Defek genetik kerja insulin 

 Penyakit eksokrine pankreas 
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Klasifikasi Etiologi Diabetes Melitus 

 Endokrinopati 

 Imbas obat atau zat kimia  

 Infeksi 

 Jenis tidak umum dari diabetes yang diperantarai imun 

 Sindrom genetik lainnnyya yang kadang berhubungan dengan DM 

IV.  Diabetes Melitus Gestasional 

 
Tabel II. 3 Karakteristik Klinis Pasien Dengan Diabetes Melitus Tipe 1 dan 2 

(Guuyton, 2006) 

Karakteristik  Tipe 1 Tipe 2 

Usia Awal  Biasanya kurang dari 20 th Biasanya lebih dari 30 th 

Massa Tubuh Kurus hhingga normal Kegemukan  

Insulin Plasma Rendah hingga ttidak ada Normal hingga tinggi pada 

mulanya 

Glukagon Plasma  Tinggi dapat ditekan Tinggi siulit ditekan  

Glukosa Plasma Meningkat  Meningkat  

Sensitifitas Insulin  Normal  Menurun  

Terapi  Insulin  Penurunan berat badan, 

thiazolidinediones, 

metformin, sulfonylureas, 

insulin 

 

2.4.2 Komplikasi Diabetes Mellitus  

Kadar gula darah yang tinggi dan terus menerus dapat menyebabkan suatu 

keadaan gangguan pada berbagai organ tubuh. Akibat keracunan yang menetap ini, 

timbul perubahan-perubahan pada organ-organ tubuh sehingga timbul berbagai 

komplikasi. Jadi komplikasi umumnya timbul pada semua penderita baik dalam 

derajat ringan atau berat setelah penyakit berjalan 10-15 tahun.  

 

Kalau ditinjau lebih dalam lagi, ternyata hiperglikemia ini merupakan awal 

bencana bagi penderita Diabetes, hal ini terbukti dan terjadi juga pada penderita 

dengan gangguan toleransi glukosa yang sudah terjadi kelainan komplikasi 

vaskuler, walaupun belum diabetes. Hiperglikemia ini dihubungkan dengan 

kelainan pada disfunsi endothe, sebagai cikal bakalnya terjadi mikro maupun 

makroangiopati. Dengan demikian, apablia hiperglikemia terkendali dan terkontrol 

dengan baik, yang ditandai dengan HbA1c yang normal dapat menurunkan angka 

kejadian komplikasi pada DM (Permana, 2008).  
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Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan komplikasi 

kronis.Komplikasi kronik berkaitan dengan gangguan vaskular digolongkan 

menjadi 2 yaitu komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Komplikasi 

mikrovaskler yaitu, kerusakan saraf (Neuropati), kerusakan ginjal (nefropati), 

kerusakan mata (retinopati), sedangkan koplikasi makrovaskuler yaitu, hipertensi, 

stroke, penyakit pembuluh darah perifer, serta dyslipidemia (Ndraha, 2014). 

2.4.3 Diagnosis Diabetes Mellitus  

Diagnosis klinis dengan gejala : poliuri, polidipsi, polifagi, lemah, penurunan 

berat badan, kesemutan, gatal, mata kabur, impotensi pada pria dan pruritus vulva 

pada wanita. Jika keluhan khas pemeriksaan glukosa darah sewaktu ≥ 200mg/dL 

atau puasa ≥ 126 mg/ dL sudah cukup untuk menegakkan diagnosis. Bagi yang 

tanpa keluhan khas perlu pemeriksaan sekali lagi dengan angka abnormal 

(Widiastuti,2003) .  

 

2.5 Tinjauan tentang Lipid  

Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen. Lipid tidak larut 

dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Golongan yang penting adlah lemak 

netral, lemak majemuk dan sterol. Lemak netral sebagaian besar mengandung tiga 

asam lemak dan disebut trigliserida. Lipid majemuk adalah fosfolipid dan 

glikolipid. Sedangkan jenis sterol yang bermakna adalah kolesterol.  

 

2.5.1 Lipoprotein  

Sifat lipid yang tidak larut air,sehingga untuk beredar dalam tubuh 

diperlukan suatu sistem tranpor yang memungkin lipid tersebut larut dalam plasma. 

Lipid membentuk suatu kompleks makromolekul bersama dengan protein khusus 

yang disebut apolipoprotein. Kompleks yang terbentuk disebut lipoprotein. 

Terdapat lima kelas utama lipoprotein yaitu kilomikron, VLDL, IDL, LDL, HDL 

(Widiastuti, 2003).  
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Gambar 2. 3 Lipoprotein (Edmond, 2013) 

 
2.5.1.1 Kilomikron  

Kilomikron merupakan partikel lipoprotein terbesar yang berdiameter 

antara 800Å sampai 100.000 Å mempunyai densitas < 0.95 g/ ml. Kilomikron 

mengandung sejenis Apolipoprotein B (B-48) yang diproduksi oleh mukosa 

intestinum Kilomikron mengandung 2% protein dan 98 % lemak (84% trigliserida, 

7% kolesterol, dan dan 7% fosfolipid). Kilomikropn diserap melaui usus kemudian 

masuk ke dalam saluran limfe. Pada saat encapai darah, kilomikron berinteraksi 

dengan lipoprotein lipase yang terdapat pada permukaan endotel kapiler, jaringan 

lemak dan otot. Akibat interaksi ini trigliserida dapat dilepaskan dari kilomikron 

untuk kemudian ditimbun dalam jaringan (Widiastuti, 2003). 

 

2.5.1.2 Very Low Density Lipoprotein (VLDL)  

Very Low Density Lipoprotein (VLDL) adalah lipoprotein yang disekresi 

oleh hepar serta mengangkut trigliserida yang dibuat di hepar dan kolesterol yang 

juga berasal dari hepar, mengandung sekitar 90% lipid (Harini, 2009).  

2.5.1.3 Intermediate Density Lipoprotein (IDL)  

IDL mempunyai densitas 1,006-1,019 g/ml. Hanya ditemukan dalam 

konsentrasi yang sangat rendah pada individu yang sehat. IDL merupakan hasil dari 

metabolisme VLDL.  
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2.5.1.4 Low Density Lipoprotein (LDL)  

Kolesterol jahat dapat disebut sebagai LDL (Low Density Lipoprotein) 

adalah lipoprotein yang memiliki densitas rendah dan lipoprotein yang paling 

banyak mengandung kolesterol. Sebagian dari kolesterol dalam LDL akan dibawa 

ke hati dan jaringan steroidogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, testis, dan 

ovarium yang mempunyai reseptor untuk kolesterol-LDL. Sebagian lagi dari 

kolesterol-LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor scavenger-A 

(SRA) di makrofag dan akan menjadi sel busa (foam cell). Makin banyak kadar 

kolesterol-LDL dalam plasma makin banyak yang akan mengalami oksidasi dan 

ditangkap oleh sel makrofag. Apabila kadar LDL kolesterol yang tinggi dan pekat 

di dalam darah akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada dinding-

dinding pembuluh darah. Kolesterol yang melekat perlahan-lahan akan mudah 

membentuk tumpukan-tumpukan lalu mengendap pada dinding-dinding pembuluh 

darah sehingga dapat menyebabkan pengecilan dari diameter pembuluh darah dan 

kerusakan endotel pembuluh darah (Siregar, 2015).  

Gambar 2. 4 Metabolisme LDL dan VLDL (Hendra daan Dwi, 2016) 

Densitas yang dimiliki oleh LDL antara 1,006 – 1,019 kg/L. Selain itu LDL 

juga mencakup intermediatedensity lipoprotein (IDL) dengan densitas 1,006 –

1,019kg/L dan lipoprotein a Lp (a) dengan densitas 1,045 – 1,080 kg/L. 
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Berdasarkan data ATP III kadar LDL dalam darah dalam batas normal adalah < 100 

mg/dL dan mendekati batas normal dengan nilai 100-129mg/dL (Siregar, 2015). 

 

2.5.1.5 High Density Lipoprotein (HDL)  

High Density Lipoprotein sering disebut kolesterol baik karena merupakan 

lipoprotein yang mengangkut lipid dari perifer menuju ke hepar. Karena 

molekulnya yang relative kecil dibanding lipoprotein lain, HDL dapat melewati sel 

endotel vascular dan masuk ke dalam intima untuk mengangkut kembali kolesterol 

yang terkumpul dalam makrofag, disamping HDL juga mempunyai sifat 

antioksidan sehingga dapat mencegah terjadinya oksidasi LDL. Rendahnya kadar 

HDL di dalam darah akan meningkatkan resiko aterosklerosis dan penyakit jantung 

koroner.  

 

Dalam HDL, kolesterol diesterifikasi oleh lecitin-cholesterol 

acyltransferase menjadi kolesterol ester. Kolesterol ester yang lebih hidrofobik 

akan pindah ke inti HDL, dan HDL yang telah mendapat lebih banyak kolesterol 

ester menjadi bentuk sferis. Tambahan apoprotein dan lipid ditransfer ke HDL dari 

permukaan kilomikron dan VLDL selama lipolisis. Kolesterol HDL ditranspor ke 

hepar tosit secara langsung dan tidak langsung. Kolesterol ester HDL ditransfer ke 

lipoprotein yang berisi apoB (VLDL, IDL, LDL) untuk pertukaran dengan 

trigliserida oleh cholesterol ester transfer protein. Kolesterol ester ditranspor ke 

hati setelah konvensi VLDL ke IDL dan ke LDL, kemudian diambil oleh reseptor 

LDL. Lipoprotein HDL mengalami remodeling dalam plasma oleh berbagai protein 

transfer lipid dan lipase. Protein transfer fosfolipid dari lipoprotein lain ke HDL. 

Setelah pertukaran lipid yang dimediasi CETP, HDL yang kaya trigliserida menjadi 

substrat yang lebih baik dari lipase hati, yang menghidrolisis trigliserida dan 

fosfolipid untuk menghasilkan smaller HDL. Remodeling HDL mempengaruhi 

metabolisme, fungsi, dan konsentrasi HDL plasma. 
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Gambar 2. 5 Metabolisme HDL dan reverse cholesterol transfer (Edmond, 2013) 

 

2.5.2 Kolesterol  

Kolesterol adalah senyawa (zat) kimia yang tergolong dalam kelompok 

pelarut organik (compound organic) yang dikenal sebagai lipida yang tidak dapat 

larut dalam air, tetapi larut dalam eter dan pelarut organik (solvent organic) lainnya. 

Kolesterol berfungsi sebagai bahan baku pembentuk hormon steroid yang menjadi 

bagian dari mekanisme pertahanan tubuh melawan infeksi yang dibutuhkan untuk 

memproduksi hormon korteks adrenal, hormon seks pada pria dan wanita, hormon 

kelenjar anak ginjal dan untuk memproduksi garam empedu. Kolesterol dalam 

tubuh berikatan dengan sejenis protein membentuk lipoprotein. Lipoprotein ini 

terbagi menjadi low density lipoprotein (LDL) dan high density lipoprotein (HDL) 

(Irama, 2009).  

 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia Kolesterol  (Mayes, 1996) 
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Kolesterol menurut Jae (2003) merupakan salah satu komponen lemak. 

Lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita 

disamping zat gizi lain seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Lemak 

merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. Lemak 

disamping sebagai salah satu sumber energi, sebenarnya atau khususnya kolesterol 

memang merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita terutama untuk 

membentuk dinding sel-sel dalam tubuh. 

 

2.5.3 Trigliserida  

Definisi trigliserida menurut Soehardi (2004) adalah lemak netral suatu ester 

gliserol yang terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Apabila terdapat satu asam 

lemak dalam ikatan dengan gliserol maka dinamakan monogliserida. Fungsi utama 

trigliserida adalah sebagai zat energi. Lemak disimpan di dalam tubuh trigliserida. 

Enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam 

lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah apabila sel membutuhkan energi. 

Trigliserida tidak hanya berasal dari lemak makanan (asam lemak jenuh dan tidak 

jenuh), tetapi juga berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat (sederhana 

dan kompleks).  

 

Lipida di dalam hati ada yang dioksidasi untuk menghasilkan energi dan ada 

yang disimpan untuk cadangan. Mekanisme penyerapan trigliserida dari makanan 

antara lain, senyawa trigliserida dalam makanan dicerna oleh enzim lipase usus dan 

selanjutnya kembali diesterifikasi oleh cairan mukosa usus (Hawab et al., 1989). 

Selama absorbsi lemak, trigliserida yang ada dalam epitel usus akan diekskresikan 

ke organ limfa dalam bentuk kilomikron dan dalam bentuk inilah lemak ditransfer 

ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh (Azain, 2004). Butiran lemak yang disebut 

kilomikron tersebut masuk ke dalam darah melalui sistem limfatik. Kilomikron 

memiliki diameter 0.1-1µm dan terdiri atas beberapa jenis kolesterol, lipoprotein 

kulit, dan trigliserida sebagai komponen utama (Hawab et al., 1989).  

Trigliserida juga merupakan komponen lipida yang berperan dalam proses 

metabolisme lipida di dalam tubuh. Kadar trigliserida, kolesterol total, dan LDL 

dalam darah harus rendah. Kadar trigleserida yang ada di dalam darah dipengaruhi 
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oleh kadar lemak yang dicerna dari makanan atau banyaknya lemak yang masuk 

dari luar tubuh (Soehardi, 2004). Lemak dari makanan akan diubah menjadi 

kilomikron dan masuk ke saluran darah, dan setelah sampai di jaringan lemak atau 

otot akan diubah menjadi trigliserida sebagai cadangan energi. 

2.6 Hubungan Kadar HDL dengan Diabetes Mellitus  

Diabetes dikaitkan dengan risiko tinggi penyakit pembuluh darah (minimal 2 

sampai 4 kali lipat resiko lebih besar dari individu tanpa diabetes). Bahkan, 

penyakit kardiovaskular (CVD) adalah penyebab utama kematian antara orang-

orang dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2 . Agresif manajemen dari semua faktor 

risiko CVD, termasuk dislipidemia. Oleh karena itu, umumnya diperlukan pada 

individu dengan diabetes . Pola lipid umum kebanyakan pada orang dengan 

diabetes tipe 2 terdiri dari hipertrigliseridemia (hiper-TG), rendah high-density 

lipoprotein kolesterol (HDL-C), dan plasma relatif normal konsentrasi low-density 

lipoprotein kolesterol (LDL-C). Namun, dengan adanya bahkan ringan hiper-TG, 

partikel LDL-C biasanya kecil dan padat dan mungkin lebih rentan terhadap 

oksidasi. Selain itu, hiperglikemia kronik mempromosikan glikasi pada LDL-C, 

dan kedua glikasi dan oksidasi diyakini meningkatkan atherogenicity LDL-C. 

Kedua proses ini merusak fungsi dan / atau meningkatkan atherogenicity bahkan 

pada mereka yang diabetes tipe 1 dengan profil lipid normal.  

 

Diabetes cenderung menurunkan kadar kolesterol HDL dan meningkatkan 

trigliserida dan LDL kadar kolesterol, yang meningkatkan risiko penyakit jantung 

dan stroke. Kondisi umum ini disebut dislipidemia diabetik. Dislipidemia diabetik 

berarti profil lipid anda akan ke arah yang salah. Ini adalah kombinasi mematikan 

yang menempatkan pasien pada risiko penyakit jantung koroner dini dan 

aterosklerosis.  

Studi menunjukkan hubungan antara resistensi insulin, yang merupakan 

prekursor diabetes tipe 2, dan dislipidemia diabetes, aterosklerosis dan penyakit 

pembuluh darah. Kondisi ini dapat berkembang bahkan sebelum diabetes 

didiagnosis (AHA, 2016).  
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Kadar HDL rendah merupakan faktor resiko diabetes (dan kardiovaskular). 

Tingkat HDL-C rendah merupakan faktor resiko pengembangan diabetes. Resistensi 

insulin menunjukkan sensitifitas insulin berkurang pada suatu organ dan meningkatkan 

respon dari organ lain terhadap kompensasi hiperinsulinemia. Hiperinsulin 

meningkatkan produksi trigliserida dan VLDL dengan mengatur faktor transkripsi 

SREBP1c (Sterol regulatory elemen binding protein 1c) dan microRNA yang di 

kodekan oleh intron SREBP1c. Pada jaringan adiposa, resistensi insulin mengganggu 

lipogenesis dan meningkatkan lipolisis sehingga konsentrasi FFA beredar meningkat, 

menghasilkan stimulasi lipogenesis hati dan produksi VLDL. Peningkatan sekresi 

VLDL menghasilkan hipertrigliserida, yang tidak cukup dibersihkan karena aktivitas 

lipoprotein lipase (LPL) berkurang. LPL dilepaskan dari adiposit pada stimulasi 

insulin. Pengurangan lipolisis VLDL menurunkan produksi yang berkontribusi 

terhadap pematangan HDL. Selain itu, hipertrigliserida meningkatkan aktivitas CETP 

(Cholesterol of ester transfer protein) yang menukar kolesterol ester dari HDL 

melawan trigliserida dari VLDL. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi HDL. 

Akhirnya produksi prekursor HDL dihati dan usus terganggu pada resistensi insulin 

karena pengangkut ATP yang mengikat A1 dan G1 dihambat oleh FFA baik pada 

transkripsi dan post translasi, juga oleh miR33 yang bekerja pada kadar post transkripsi 

(Eckardstein dan Widmann, 2014).  

 

Gambar 2. 7 Metabolisme HDL pada resistensi insulin (Eckardstein dan 

Widmann, 2014). 
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2.7 Pengujian Aktivitas Profil LDL pada Kondisi Diabetes  

2.7.1 Tinjauan tentang Penginduksi  

2.7.1.1 Aloksan  

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

hidrofilik dan tidak stabil. Waktu paro 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.  

 

Gambar 2. 8 Struktur Kimia Aloksan (Nugroho, 2006) 

 

Aloksan dapat menyebabkan gangguan pada homeostatis kalsium 

intraseluler. Dengan cara meningkatkan konsentrasi ion kalsium bebas sitosolik 

pada sel β Langerhans pankreas. Efek tersebut diikuti oleh influks kalsium dari 

cairan ekstraseluler, mobilisasi kalsium dari simpanannya secara berlebihan, dan 

eliminasinya yang terbatas dari sitoplasma. Influks kalsium akibat aloksan tersebut 

mengkaibatkan depolarisasi sel β Langerhans, kemudian membuka kanal kalsium 

tergantung voltase dan semakin menambah masuknya ion kalsium ke sel. Pada 

kondisi tersebut, konsentrasi insulin meningkat sangat cepat, dan secara signifikan 

mengakibatkan gangguan pada sensitivitas insulin perifer dalam waktu singkat. 

Selain kedua faktor tersebut di atas, aloksan juga diduga berperan dalam 

penghambatan glukokinase dalam proses metabolisme energi (Nugroho, 2006). 
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2.7.2 Tinjauan tentang Bahan Uji  

2.7.2.1 Penentuan Dosis Kombinasi Mangifera indica dan Perasan Buah 

Abelmoschus esculentus L. Moench  

Pada penelitian (Ramesh, 2011) Ekstrak etanol daun mangga arumanis 

mempunyai efek antidiabetes yang paling tinggi dengan kombinasi dosis ekstrak 

etanol daun mangga arumanis 250mg /Kg BB dan 500mg/ Kg BB setelah di induksi 

aloksan secara signifikan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Ekstrak daun 

Mangifera indica memiliki kandungan flavonoid,saponin, tanin, triterpen dan 

alkaloid. Flavonoid dikenal karena beragam aktivitas biologisnya termasuk 

aktivitas hipolipidemia akibat aktivitas antioksidannya (Hossain et al, 2010). 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya akan dilihat potensi ekstrak etanol daun 

Mangivera indica var arumanis dengan kombinasi perasan buah Abelmoschus 

esculentus L. Moench . Maka digunakan beberapa perbandingan dosis yaitu ekstrak 

etanol daun Mangivera indica var arumanis 125mg/Kg BB, 250mg /Kg BB dan 

500mg/ Kg BB di tambah dengan perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench  

0,36ml/200g.  

2.7.2.2 Glibenklamid 

Glibenklamid merupakan antidiabetik oral derivat sulfonilurea generasi 

kedua dimana rantai samping alifatik digantikan oleh cyclohexyl group dan 

mempunyai struktur lebih komplek dibanding generasi pertama (Setiawan, 2010).  

 

Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi setelah pemberian sulfonilurea 

disebabkan oleh perangsangan sekresi insulin dari pankreas. Sifat perangsangan ini 

berbeda dengan perangsangan oleh glukosa karena ternyata pada saat hiperglikemi 

gagal merangsang sekresi insulin dalam jumlah yang cukup, obat-obat tersebut 

masih mampu merangsang sekresi insulin pada dosis tinggi. Mekanisme kerja 

sulfonilurea termasuk menurunkan kadar glukagon dalam serum, meningkatkan 

pengikatan insulin pada jaringan target dan reseptor, dan menghambat 

penghancuran insulin oleh hati (Setiawan, 2010).  
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Gambar 2. 9 Struktur Glibeklamid (Rohman, 2016) 

2.7.2.3 Simvastatin  

Simvastatin adalah obat golongan statin, yang digunakan untuk menurunkan 

kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Simvastatin merupakan tipe 1 yang berasal 

dari metabolit jamur. Tipe ini mempertahankan homologi struktural dekat dengan 

mevastatin, statin pertama yang dikembangkan, mempertahankan bagian asam 

laktat / terbuka di samping kerangka cincin decalin tersubstitusi. Simvastatin 

merupakan golongan dalam statin yang memiliki mekanisme tindakan utama yaitu 

melalui penghambatan HMG-CoA reduktase yang kompetitif dan reversibel, 

langkah pembatas laju biosintesis kolesterol. HMG-CoA reductase mengkatalisis 

konversi HMG-CoA menjadi L-mevalonate dan coenzyme A melalui deasetilasi 

reduktif empat elektron. Farmakofor dari semua statin memiliki kemiripan dengan 

bagian HMG-CoA endogen; itu kompetitif mengikat domain katalitik HMG-CoA 

reduktase, menyebabkan hambatan sterik dan mencegah HMG-CoA mengakses 

situs aktif. Dengan penghambatan HMG-CoA reduktase, statin pada akhirnya 

mencegah produksi kolesterol endogen. Selain itu, penurunan konsentrasi 

kolesterol yang dihasilkan dalam hepatosit memicu regulasi paparan reseptor 

lipoprotein low-density lipoprotein (LDL), yang mendorong pengambilan LDL dan 

prekursor LDL dari sirkulasi sistemik. Akibatnya, proporsi penurunan kolesterol 

statin yang signifikan adalah hasil peningkatan LDL secara tidak langsung dari 

plasma, berlawanan dengan biosintesis kolesterol yang berkurang. Mekanisme 

sekunder pengurangan lipoprotein yang diinduksi statin meliputi penghambatan 

sintesis hati apolipoprotein B100, dan sintesis dan sekresi lipoprotein kaya 

trigliserida yang berkurang.. 
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Gambar 2. 10 Struktur Simvastatin (Davey et al., 2014). 

 

BPOM RI (2008) menjelaskan simvastatin diindikasikan untuk penyakit 

hiperkolesterolemia primer pada pasien yang tidak cukup memberikan respon 

terhadap diet dan tindakan-tindakan lain yang sesuai. Untuk mengurangi angka 

kejadian jantung koroner dan memperlambat progresi aterosklerosis koroner pada 

pasien dengan penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol 5,5 mmol/L atau lebih. 

Simvastatin efektif menurunkan kadar kolesterol dan LDL, namun kurang efektif 

dalam menurunkan kadar trigliserida. 

 

2.7.2.4 Pemeriksaan Kolesterol HDL 

 Pengukuran HDL dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan presipitasi 

terhadap lipoprotein densitas rendah (LDL dan VLDL) dan kilomikron. Presipitasi 

dilakukan dengan penambahan asam fosfotungstat dan kehadiran ion magnesium 

(MgCl2). Setelah sentrifugasi, HDL dalam supernatan diukur menggunakan 

pereaksi kit yang sama dengan pengukuran total kolesterol (CHOD-PAP). Prosedur 

presipitasi adalah sebanyak 100 μl serum darah dicampurkan dengan 200 μl, 

kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Setelah sentrifugasi 4000 

rpm selama 10 menit, dihasilkan supernatan yang siap untuk dianalisis sama seperti 

analisis total kolesterol di atas. Serum sebanyak 100 μl ditambah 200 μl reagen 

presipitan dicampur baikbaik, kemudian disentrifus dengan kecepatan 4000 rpm 

selama 10 menit sehingga menghasilkan filtrat. Filtrat didiamkan pada suhu kamar 

selama 10 menit atau pada suhu 37°C selama 5 menit, dan kemudian dibaca 

absorbansinya pada panjang gelombang 500 nm dengan titik nol blanko. Dengan 

rumus perhitungan : 

 Kadar kolesterol HDL = Absorbansi/Absorbansi standar x (standar) 

(Fatmawati,  2008). 
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2.8 Tinjauan Tentang Hewan Coba Rattus norvegicus  

Hewan laboratorium atau hewan percobaan adalah hewan yang sengaja 

dipelihara dann diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model guna mempelajari 

dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau 

pengamatan laboratorik. Tikus termasukhewan mamalia, oleh sebab itu dampaknya 

terhadap suatu perlakuan mungkintidak jauh berbeda dibanding dengan mamalia 

lainnya (Larasaty, 2013).  

 

Percobaan ini menggunakan tikus putih jantan sebagai binatang percobaan 

karena tikus putih jantan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih stabil karena 

tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan seperti pada tikus 

putih betina. Tikus putih jantan juga mempunyai kecepatan metabolisme obat yang 

lebih cepat dan kondisi biologis tubuh yang lebih stabil dibanding tikus betina 

(Setiawan, 2010).  

Tikus putih dalam sistematika hewan percobaan diklasifikasikan sebagai 

berikut (Setiawan, 2010):  

Filum   : Chordata  

Subfilum  : Vertebrata  

Classis  : Mammalia  

Subclassis  : Placentalia  

Ordo   : Rodentia  

Familia  : Muridae  

Genus   : Rattus  

Species  : Rattus norvegicus 

Gambar 2. 11 Tikus putih (Rattus norvegicus) (Anonim,diakses Januari 2018) 
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 Tikus putih sebagai hewan percobaan relatif resisten terhadap infeksi dan 

sangat cerdas. Tikus putih tidak begitu bersifat fotofobik seperti halnya mencit dan 

kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya tidak begitu besar. 

Aktifitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia di sekitarnya. Ada dua sifat yang 

membedakan tikus putih dari hewan percobaan yang lain, yaitu bahwa tikus putih 

tidak dapat muntah karena struktur anatomi yang tidak lazim di tempat esofagus 

bermuara ke dalam lubang dan tikus putih tidak mempunyai kandung empedu 

(Setiawan, 2010). 

Tikus laboratorium jantan jarang berkelahi seperti mencit jantan. Tikus 

putih dapat tinggal sendirian dalam kandang dan hewan ini lebih besar 

dibandingkan dengan mencit, sehingga untuk percobaan laboratorium, tikus putih 

lebih menguntungkan daripada mencit. Secara umum, berat badan tikus 

laboratorium lebih ringan dibandingkan berat badan tikus liar. Biasanya pada umur 

4 minggu beratx 35-40 , dan berat tikus dewasa rata-rata 200-250g, tetapi bervariasi 

tergantung pada galur (Larasty,2013). 

Keadaan hiperkolesterolemik ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol 

darah diatas normal. Pada tikus R. norvegicus. galur Wistar, kadar kolesterol darah 

normal adalah 10-54 mg/dl (Astirin,2009). Sedangkan keadaan hiperglikemik 

ditandai dengan kenaikan kadar glukosa darah diatas normal. Pada  tikus putih 

kadar glukosa normal jenis kelamin jantan 105,2 ± 14,2 mg/dl (Listyawati,2005).  


