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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman  Salam [Syzygium polyanthum (Wight) Walp] 

Tanaman Salam ( Syzygium polyanthum ), tumbuh subur pada dataran 

rendah hingga ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Sehingga, banyak 

ditemukan secara liar di hutan dan terdapat dikebun untuk ditanam sebagai bumbu 

dapur. Tanaman ini mudah di temukan di pulau Jawa serta menyebar sampai ke 

kawasan Asia Tenggara (A.N.S., 1992). Daun salam biasanya sepanjang tahun 

menghasilkan bunga dan buah. Kayunya dapat digunakan sebagai bahan 

bangunan serta perabotan rumah tangga. Kulit pada batang salam ini biasanya 

digunakan sebagai ubar jalar (mewarnai atau mengawetkan) karena mengandung 

tanin serta dapat digunakan sebagai anyaman. Daun salam ini biasanya dibuat 

sebagai ramuan tradisional untuk menyembuhkan penyakit (Agoes, 2010). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  Salam [Syzygium polyanthum (Wight) Walp] 

Klasifikasi tanaman salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp), sebagai 

berikut : 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Sub Divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledoneae 

 Sub Kelas : Dialypetalae 

 Ordo  : Myrtales 

 Famili  :Myrtaceae 

Genus  : Syzygium 

 Species : Syzygium polyanthum (Wight) Walp 

 

Gambar 2.1 Tanaman Syzygium polyanthum (Wight) Walp (Dalimartha, 2006)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2.1.2  Morfologi Tanaman  Salam [Syzygium polyanthum (Wight) Walp] 
Pada tanaman pohon salam dapat tumbuh hingga menapai ketinggian 30 

meter. Kulit pada batang berwarna cokelat abu-abu, tampak memecah atau 

bersisik pada batang. Tanaman ini memiliki daun tunggal terletak berhadapan dan 

memiliki tangkai sampai 12 mm. pada helai daunnya berbentuk lonjong berukuran 

5-16 X 2,5-7 cm, memiliki 6-11 urat daun sekunder, terdapat bintik kelenjar 

minyak yang sangat halus (Putra, 2015). Pada bagian permukaan atas daun salam 

berwarna hijau tua serta licin sedangkan pada permukaan bawah berwarna hijau 

muda. Bila daun nya diperas atau diremas akan berbau harum (Wijoyo, 2009). 

Rangkaian bunga berupa malai yang memiliki kuntum bunga berjumlah 

banyak, terdapat di bawah daun atau kadang-kadang pada ketiak. Bunganya 

berbentuk kecil dan duduk berbau harum berjumlah 4. Kelopaknya menyerupai 

mangkuk memiliki panjang sekitar 4 mm, mahkota berwarna putih yang 

berukuran 2,5-3,5 mm. tanaman ini memiliki benang sari yang banyak bergabung 

dalam 4 kelompok, cepat gugur, dan berwarna jingga kekuningan (Putra, 2015). 

Buah pada tanaman salam merupakan buah buni, berbentuk bulat, 

berdiameter 8-9 mm. Buah ini berwarna hijau saat masih muda dan berwarna 

merah gelap saat sudah matang serta memiliki rasa sepat. Biji pada tanaman ini 

berbentuk bulat, bagian penampang sekitar 1 cm, berwarna cokelat. Tanaman ini 

dapat dibudi daya dengan menanam bagian biji, cangkok, atau setek (Wijoyo, 

2009). 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman Salam [Syzygium polyanthum (Wight) 

Walp] 

Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman salam terutama bagian 

daunnya yaitu, minyak atsiri, tannin, dan alkaloida (A.N.S., 1992). Sedangkan, 

kandungan kimia yang terdapat pada tanaman salam yaitu, minyak atsiri, sitral, 

eugenol, tannin, dan flavonoid (Dalimartha, 2014). 

Pada buah salam memiliki kandungan kimia antosianin sebagai pemberi 

pigmen. Antosianin merupakan golongan senyawa fenolik yang memperlihatkan 

aktivitas antioksidan tinggi. Sehingga antosianin ini dapat mempengaruhi oksidasi 

LDL dan makanan berlemak, karena merupakan penangkap radikal yang aktif 

(Ariviani, 2010). 
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Pada penelitian (Harismah & Chusniatun, 2016) Senyawa-senyawa yang 

terkandung di dalam tanaman daun salam yang dapat menurunkan kadar 

trigliserida adalah niasin, serat, tannin, dan vitamin C. Terdapat kandungan kimia 

senyawa aktif quercetin yang terkadung dalam flavonoid dapat menurunkan kadar 

LDL selain manfaatnya sebagai antioksidan. 

2.1.4 Manfaat Tanaman  Salam [Syzygium polyanthum (Wight) Walp] 

Menurut (Wijoyo, 2009) manfaat dari tanaman salam ini dapat untuk 

mengatasi asam urat, stroke, kolesterol tinggi, melancarkan peredaran darah, 

radang lambung, diare, gatal-gatal, kencing manis, dan lain-lain. Bagian yang 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah daun, kulit batang, akar, dan buah.  

Berdasarkan penelitian (HAR & ISMAIL, 2012) dilakukan uji kualitatif 

dengan plat KLT diketahui terdapat senyawa antioksidan aktif yang ditunjukkan 

dengan warna kuning setelah disemprotkan dengan DPPH. Sehingga, ekstrak 

daun salam memiliki kemampuan untuk menangkap radikal bebas dengan 

kosentrasi 50 ppm dapat menghambat 82% radikal bebas.   

Pada penelitian (Saraswaty, 2010) kandungan flavonoid pada daun salam 

dapat menangkap radikal bebas yan merusak sel beta pankreas. Dimana dapat 

menghambat enzim alpha glukosidase yang berperan dalam mengkonversi 

karbohidrat menjadi glukosa dan meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot. 

2.2 Tinjauan Tanaman Mangga [Mangifera indica L. Var. Arumanis] 

Tanaman mangga berasal dari India dan menyebar ke asia tenggara 

termasuk Indonesia. Tercatat sekitar 62 spesies yang memiliki buah yang dapat 

dimakan salah satunya adalah spesies Mangifera indica L. Pohon mangga 

merupakan pohon yang bertingkat tinggi dan batangnya merupakan tumbuhan 

berkayu yang mempunyai tinggi lebih dari 5 meter. Pohon mangga biasanya dapa 

mencapai 10-40 m tingginya (Oktavianto, et al., 2015). 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Mangga [Mangifera indica L. Var. Arumanis] 

Klasifikasi tanaman mangga Mangifera indica, sebagai berikut : 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi  : Magnoliophyta 

 Sub Divisi : Spermatophyta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 Kelas  : Magnoliopsida 

 Sub Kelas : Rosidae 

 Ordo  : Sapindales 

 Famili  : Anarcadiaceae 

 Genus  : Mangifera 

 Species : Mangifera indica L. 

  

Gambar 2.2 Daun Mangifera indica L. Var. Arumanis (Nilasari, et al., 2013) 

2.2.2 Morfologi Tanaman Mangga [Mangifera indica L. Var. Arumanis] 

Pada pohon tanaman mangga dapat mencapai ketinggian 9,2 meter. Tajuk 

pohon piramidanya tumpul dengan bergaris tengah tingginya dapat mencapai 11,8 

m. memiliki percabangan yang sedang, dengan daun yang lebat, berbuah sedang 

dan teratur, sedikit mengalami kerontokan buah (Kusumo, et al., 1985). 

Pohon tanaman mangga arumanis ini memiliki mahkota pohon seperti 

kerucut terpotong berdiameter 13 m. Daun berbentuk lonjong dan ujungnya 

runcing yang panjangnya dapat mencapai sekitar 45 cm (Pracaya, 2011). Letak 

daunnya mendatar, permukaan daunnya berombak, berbentuk jorong, agak 

melipat, pada ujung daunnya runcing, dengan pangkal yang tumpul. Panjang daun 

sekitar 20,3 cm dan lebar daun sekitar 6 cm (Kusumo, et al., 1985). 

Pada bunganya untaiannya atau malai bunga sekitar 44,8 X 30,2 cm, 

berbentuk piramida dan lancip. Warna bunganya kuning, tangkai pada malai 

berwarna hijau keunguan (Kusumo, et al., 1985).  

Berat buah mangga rata-rata dapat mencapai 450 gram per buah. Bentuk 

buah panjang bulat  dengan panjang berkisar 15 cm. Di ujung buah terdapat 

lekukan yang dapat terlihat jelas dangkal. Daging buah mangga tebal dan lunak, 

berwarna kuning, dan tidak berserat. Pada buah mangga arumanis tidak terlalu 
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banyak air. Terdapat pelok yang berbentuk pipih, memiliki serat yang pendek, dan 

panjangnya berkisar 13 cm (Pracaya, 2011). Pada buah mangga memiliki kulit 

buah yang halus, tipis, berlilin, memiliki warna putih kehijauan. Ketika sudang 

masak pangkal buah berwarna hijau kuning kecoklatan sampai merah keunguan, 

pada pucuk buah berwarna hijau (Kusumo, et al., 1985). 

Tanaman mangga memiliki biji buah yang tipis berukuran 13,75 X 4,25 X 

1,9 cm dan berserat sedikit. Dalam satu tahun tanaman mangga dapat 

menghasilkan buah mangga mencapai berat 40-50 kg per pohon (Kusumo, et al., 

1985). 

2.2.3 Kandungan Kimia Tanaman Mangga [Mangifera indica L. Var. 

Arumanis] 

Pada tanaman daun mangga mengandung flavonoid, alkaloid, steroid, 

polifenol, tanin, dan saponin yang telah dilakukan uji identifikasi kimia ekstrak 

daun mangga (Ningsih, et al., 2017). Kandungan kimia yang paling banyak 

terkandung di tanaman daun mangga adalah mangiferin yang telah dilakukan 

penelitian untuk sebagai antidiabetes (Syah, et al., 2015). 

2.2.4 Manfaat Tanaman Mangga [Mangifera indica L. Var. Arumanis] 

Menurut penelitian (Syah, et al., 2015) tanaman daun mangga dapat 

menurunkan kadar gula darah atau dapat sebagai antidiabetes dan lebih efektif 

dibandingkan dengan kontrol positif. Kandungan kimia pada tanaman daun 

mangga yaitu mangiferin dapat meningkatkan produksi insulin di sel β-pankreas. 

Pada penelitian (Muruganandan, et al., 2005) kandungan mangiferin yang 

terdapat pada tanaman ekstrak daun mangga ini mampu menurunkan kadar LDL, 

kadar trigliserida, dan kadar kolesterol total serta meningkatkan kadar HDL pada 

tikus dengan diabetes. Dosis yang diberikan 10 dan 20 mg/kgBB selama 14 hari. 

2.3 Tinjauan Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan dari bahan dengan zat-zat 

berkhasiatnya atau zat aktif yang terkandung dalam bahan atau tanaman obat. 

Proses ekstraksi ini membutuhkan pelarut yang sesuai agar zat aktif yang 

diinginkan dapat ditarik dari bahannya. Ekstraksi ini biasanya digunakan untuk 

pemisahan senyawa aktif atau metabolit sekunder dari tanaman obat, pemilihan 

metode ekstraksi tergantung pada sifat dari bahan simplisia dan senyawa 
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metabolit sekunder yang terkandung di dalam simplisia tanaman obat (Mukhriani, 

2014). 

Tujuan dari ekstraksi tanaman obat adalah untuk menarik komponen kimia 

yang terkandung dalam tanaman obat. Ekstraksi ini berprinsip dengan 

perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan terjadi 

dimulai pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(POM, 2000). 

Pada metode ekstraksi yang perlu diperhatikan adalah pemilihan pelarut 

yang sesuai dengan senyawa metabolit sekunder yang akan ditarik. Parameter dari 

kelarutan menunjukkan kemampuannya untuk menarik komponen di dalam 

tanaman obat. Indeks polaritas menunjukkan besaran empiris yang akan 

digunakan untuk mengukur ketertarikan antar molekul dengan pelarut (Rubiyanto, 

2013). Maka untuk menentukan pelarut yang akan digunakan berdasarkan indek 

polaritas sebagai berikut (Sarker & D, 2006) : 

Tabel II. 1 Indeks Polaritas pelarut untuk ekstraksi 

Pelarut Indeks 

Polaritas 

Titik Didih 

(oC) 

Viskositas 

(cPoise) 

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 

 

Pemilihan pelarut untuk proses ektraksi pada senyawa hidrofilik dapat 

menggunakan pelarut polar seperti metanol, etanol, atau etil asetat. Sedangkan 
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untuk proses ekstrasi pada senyawa lipofil dapat digunakan dikloromethane atau 

campuran diklorometan (Hermani, et al., 2007). 

2.3.1 Maserasi 

Maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. Proses ektraksinya  dilakukan dengan cara perendaman 

simplisia pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai yang kemudian akan 

melarutkan analit dari simplisia. Simplisia biasanya akan direndam selama 3-5 

hari sambil diaduk sesekali untuk mempercepat proses pelarut analit. Proses 

ektraksi ini dilakukan berulang kali sampai simplisia terekstraksi sempurna. 

Untuk mengetahui simplisia sudah terekstraksi sempurna dengan melihat pelarut 

yang sudah berwarna (Leba, 2017). 

Kerugian dari metode ekstraksi maserasi adalah membutuhkan waktu yang 

lama, pelarut yang digunakan lumayan banyak, dan kemungkinan beberapa 

senyawa akan sulit diekstraksi pada suhu ruang. Namun, metode ekstraksi 

maserasi ini menghidari terjadi kerusakan senyawa metabolit sekunder akibat 

termolabil (Mukhriani, 2014). 

Keuntungan dari metode ekstraksi maserasi adalah alat serta cara yang 

digunakan lebih sederhana, bisa digunakan untuk analit yang tidak tahan 

pemanasan maupun yang tahan pemanasan. (Leba, 2017) 

2.4 Tinjauan Diabetes 

Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau 

gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan 

tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, 

lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi 

insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-

sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya 

sel-sel tubuh terhadap insulin (Depkes RI., 2005). 

Gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah lebih 

dari normal yaitu hiperglikemia (glukosa plasma puasa ˃ 140 mg/dL, atau glukosa 

plasma setelah makan 2 jam ˃ 200 mg/dL) yang disebabkan oleh defisiensi insulin 

dan atau resistensi insulin. Hiperglikemia tejadi karena keluaran glukosa hati tidak 

terkontrol dan pengambilan glukosa oleh otot rangka berkurang dengan 
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pengurangan sintesis glikogen. Jika ambang ginjal untuk reabsorpsi glukosa 

terlewati, glukosa banyak terdapat dalam urine (glycosuria) dan menyebabkan 

dieresis osmotik (pulyuria) yang kemudian dapat menimbulkan dehidrasi, haus, 

dan banyak minum (polydipsia) (Sriwijaya, 2009). 

Diabetes mellitus didefinisikan sebagai glukosa darah tinggi yang terkait 

dengan sekresi insulin pankreas yang absen atau tidak adekuat, dengan atau tanpa 

gangguan bersamaan aksi insulin. Penyakit yang mendasari diagnosis diabetes 

mellitus sekarang dikelompokkan menjadi empat kategori: tipe 1, insulin-

dependent diabetes; tipe 2, diabetes non-insulin-dependent; tipe 3, lainnya; dan 

tipe 4, gestational diabetes mellitus (Murray, et al., 2009). 

2.4.1 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan penyebabnya ada 4 macam yaitu, 

diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus (IDDM), diabetes 

mellitus tipe 2 atau insulin non-dependent diabetes mellitus (NIDDM), diabetes 

mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus gestational (WHO, 2000). 

Pada diabetes mellitus tipe 1, biasanya disebabkan oleh destruksi sel β 

pankreas dikarenakan autoimun. Sehingga insulin yang dihasilkan sedikit atau 

tidak ada sekresi insulin. Manifestasi klinik pertama adalah ketoasidosis (Ndraha, 

2014). Diabetes mellitus tipe 2 dapat disebabkan banyak faktor, bisa karena 

resistensi insulin diikuti dengan defisiensi insulin. Diabetes tipe lain, lebih banyak 

faktor yang mempengaruhi, seperti tidak normalnya secara genetik fungsi sel β, 

tidak normalnya secara genetik kerja insulin, infeksi karena imunologi, sindrom 

genetik lain yang berkaitan dengan DM (Perkeni, 2011). Diabetes mellitus 

gestational, biasanya terjadi karena pada saat kehamilan yang intoleransi gula 

terjadi pada trisemester kedua dan ketiga. Pada ibu hamil yang mengalami DM 

gestational lebih besar berpeluang untuk menderita diabetes setelah kehamilan 

dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun (Ndraha, 2014). 

2.4.2 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus terjadi akibat dari defisiensi insulin akibat dari kadar 

gula darah yang meningkat disertai dengan destruksi sel β pankreas. Menurut 

patofisiologinya diabetes mellitus dibagi menjadi 4, yaitu diabetes mellitus tipe 1, 
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diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus 

gestational (Kusumadewi, 2009) yang dijelaskan sebagai berikut : 

2.4.2.1 Diabetes Mellitus tipe 1 

Diabetes yang bisa juga disebut diabetes mellitus tergantung-insulin 

(IDDM) dan bersifat menurun, ditandai oleh defisiensi insulin. Hal ini disebabkan 

karena IDDM merupakan akibat dari kerusakan sel beta pankreas. Sehingga 

IDDM ini tergantung pada insulin dari luar. Kadar glukosa meningkat secara 

nyata dalam darah puasa (≥120 mg/dL atau ≥6,7 mmol) atau plasma (≥140 mg/dL 

atau ≥7,8 mmol/l), dan glukosa serta keton biasanya terdapat di dalam urin. Pasien 

penderita IDDM dapat mengalami ketoasidosis diabetik, suatu keadaan yang 

serius dan berpotensi fatal (WHO, 2000). 

Biasaya diabetes mellitus tipe 1 diakibatkan destruksi sel-β autoimun dan 

kalau tidak diberikan terapi insulin penderita akan meninggal karena ketoasidosis. 

Penderita biasanya yang mengalami adalah penderita muda (anak-anak atau 

dewasa muda) dan tidak gemuk (Sriwijaya, 2009). 

Karena destruksi sel-β sehingga tidak dapat mempertahankan kadar sekresi 

insulin basal. Sehingga kadar glukosa semakin meningkat di darah dengan 

bantuan insulin eksogen (injeksi) untuk mempertahankan konsentrasi glukosa di 

darah hingga dapat mencapai kadar normal (Harvey & Champe, 2013). 

2.4.2.2 Diabetes Mellitus tipe 2 

Diabetes yang bisa juga disebut diabetes mellitus yang tidak tergantung 

insulin (NIDDM). Jenis diabetes ini disebabkan resistensi tubuh terhadap insulin 

dengan hiperinsulinemia (tidak dapat menggunakan insulin secara efektif), tidak 

dapat menghasilkan cukup insulin, atau keduanya (Douglas Wetherill, 2001). 

Diabetes tipe 2 atau NIDDM ini, dimana pankreas berusaha 

mempertahankan fungsi sel-β, namun sekresi insulin yang besar tidak mampu 

untk mempertahankan keseimbangan dari kadar gula darah. Sehingga, sering 

disertai dengan penurunan sensitivitas organ target terhadap insulin yang sering 

disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah pemicu utama 

terjadinya diabetes mellitus tipe 2 (Harvey & Champe, 2013). 

Penderita biasanya memiliki berat badan yang tidak ideal atau gemuk dan 

biasanya timbul setelah dewasa. Insidennya meningkat secara progresif dengan 
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umur karena fungsi sel-β menurun. Pengobatan dimulai dengan diet, obat 

hipoglikemik oral atau insulin (Sriwijaya, 2009). 

2.4.2.3 Gestational Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus yang dialami wanita pada saat hamil, awalnya diketahui 

gula darahnya dalam keadaan normal (Utami & Lentera, n.d.). 

Diabetes mellitus gestational merupakan jenis non-insulin dependent, 

namun bisa terjadi dependent. Penyakit ini dapat dideteksi pada saat pertama kali 

kehamilan. Kebanyakan kasus, toleransi glukosa akan kembali normal setelah 

melahirkan, namun memiliki resiko seumur hidup untuk NIDDM (WHO, 2000). 

2.4.2.4 Diabetes Mellitus Tipe Lainnya 

Diabetes mellitus tipe lain dapat dikarenakan etiologi yang lain, misalnya 

adanya kerusakan genetik pada sel beta, kerusakan genetik pada kerja insulin, 

infeksi virus, penyakit autoimun, dan gejala dari kerusakan genetik lainnya 

(Manaf, 2014). 

2.4.3 Gejala Kliniks 

Gejala klinik pada diabetes mellitus dibagi menjadi 2 yaitu, gejala akut 

dan gejala kronik. Pada gejala akut biasanya pasien akan mengalami kelaperan 

sehingga menstimulasi untuk banyak makan namun berat badannya menurun 

cepat berkisar 5-10 kg dalam kurun waktu 2-4 minggu kemudian sering merasa 

haus. Sehingga pasien sering minum, hal ini yang menyebabkan pasien akan 

sering buang air kecil di malam hari dan pasien sering mudah merasa lelah. Gejala 

kronik meliputi pasien akan mengalami terasa kesemutan, kulit terasa panas atau 

seperti tertusuk jarum, terasa kebas dikulit hal ini disebabkan defisiensi vitamin B 

kompleks, terasa kram, mudah mengantuk, pandangan pasien akan kabur 

(Fatimah, 2015). 

2.4.4 Diagnosa Diabetes Mellitus 

Diagnosa dilakukan berdasarkan keluhan dan gejala pasien, kemudian 

dilakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu (≥200mg/dL), glukosa darah puasa 

(≥110 mg/dL), dan glukosa darah 2 jam sesudah makan (≥200mg/dL). Dari hasil 

tes pemeriksaan glukosa sudah cukup untuk menegakkan diagnosa. Diperlukan 

juga pemeriksaan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) yang abnormal pada hari 
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yang berbeda. Pemeriksaan penyaring diabetes  mellitus dilakukan untuk 

bertujuan mengidentifikasi pasien yang tidak terserang diabetes mellitus namun 

memiliki resiko untuk terkena diabetes mellitus. Berbeda dengan pemeriksaan 

diagnostik ini dilakukan pada pasien yang sudah positif terserang diabetes 

mellitus. Pemeriksaan penyaring juga dapat memeriksa kadar glukosa darah 

sewaktu, kadar glukosa puasa, dan tes toleransi glukosa oral (TTGO) (Fatimah, 

2015). 

2.4.5 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Komplikasi diabetes mellitus disebabkan karena makin memburuknya 

kondisi tubuh pada pasien. Gaya hidup pada pasien diabetes mellitus yang diubah 

dapat menghindari dari komplikasi diabetes mellitus yang berbahaya. Misalnya, 

sering berolahraga, melakukan diet makanan yang dapat memicu naiknya kadar 

gula darah, rutin cek gula darah, dan patuh dalam mengkonsumsi obat untuk 

terapi diabetes mellitus (Wulandari & Martini, 2013). 

Diabetes mellitus yang tidak terkontrol akan menyebabkan komplikasi. 

Komplikasi diabetes mellitus dibagi menjadi dua kategori yaitu, komplikasi akut 

dan komplikasi kronik (Fatimah, 2015). 

2.4.5.1 Komplikasi Akut 

Pada komplikasi akut biasanya pasien diabetes mellitus tipe 1 akan 

mengalami hipoglikemia, dimana kadar gula darah dibawah batas normal 

(≤50mg/dL). Kadar gula darah yang rendah semakin lama akan menyebabkan 

kerusakan sel-sel otak diakarenakan otak membutuhkan energi dari pemecahan 

glukosa menjadi energi. Hiperglikemia sering terjadi pada pasien diabetes 

mellitus, karena kadar gula darah diatas normal secara tiba-tiba. Hal ini dapat 

mengakibatkan ketoasidosis diabetik (Fatimah, 2015). 

2.4.5.2 Komplikasi Kronis 

Pada komplikasi kronik yang berkaitan dengan gangguan vaskular. Hal ini 

disebabkan karena hiperglikemia yang akan meningkatkan jalur poliol, 

meningkatkan pembentukan protein glikasi non enzimatik dan meningkatkan 

proses terjadinya glikolisis. Meningkatnya proses glikolisis ini akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan proses oksidatif yang akhirnya akan menyebabkan 

komplikasi dengan vaskulopati, retinopati, neuropati diabetik. Komplikasi kronik 
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ini dibedakan menjadi dua, yaitu komplikasi mikrovaskular dan komplikasi 

makrovaskular. Pada komplikasi mikrovaskular ini dapat menyebabkan nefropati, 

neuropati dan  retinopati diabetik berupa gangguan pada penglihatan. Komplikasi 

makrovaskular yaitu, kardiovaskular, stroke, dislipidemia, hipertensi, dan 

pembuluh darah perifer. Timbulnya komplikasi makrovaskular disebabkan 

hiperglikemia akan menyebabkan stress oksidatif dan kadar insulin yang kurang 

atau resistensi insulin akan menyebabkan metabolisme tubuh terganggu (Permana, 

2006). 

2.4.6 Terapi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus merupakan sindrom yang heterogen ditandai dengan 

peningkatan kadar gula darah akibat dari defisiensi atau destruksi pankreas. 

Sehingga, menyebabkan kekurangan insulin untuk memecah glukosa atau 

resistensi insulin, dan atau keduanya. Maka dibutuhkan terapi yang dapat 

membantu mempertahankan kadar gula darah yang normal pada pasien diabetes 

mellitus. Ada golongan obat untuk merangsang sekresi insulin misalnya, 

sulfonilurea dan meglitinide. Golongan obat untuk menurunkan produksi glukosa 

hepatik endogen adalah metformin. Golongan obat menurunkan absorbsi glukosa 

adalah penghambat α-glukosidase. Serta golongan obat yang mampu menurunkan 

resistensi insulin adalah tiazolidinedion (Harvey & Champe, 2013). 

Untuk mencegah efek dari obat hiperglikemia yang merangsang sekresi 

insulin seperti efek hipoglikemia maka dapat dibantu dengan glukagon (Gilman, 

2012). 

2.4.6.1 Golongan Sulfonilurea 

Golongan obat ini dapat menyebabkan hipoglikemia dengan cara 

menstimulasi insulin pad sel β pankreas. Cara kerjanya juga dapat meningkatkan 

kadar insulin dengan mengurangi bersihan hormon di hati. Jika diberikan pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tergolong akut mampu meningkatkan 

pelepasan kadar insulin dan untuk pasien diabetes mellitus yang tergolong kronis 

kadar insulin dalam sirkulasi menurun. Namun masih dapat mempertahankan 

penurunan glukosa plasma (Gilman, 2012). 

Golongan sulfonilurea dibagi menjadi 2 generasi yaitu, generasi pertama 

dan generasi kedua. Generasi pertama terdiri dari tolbutamid, tolazamid, 
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acetohexamide, dan klorpropamid. Generasi kedua terdiri dari glibenclamide dan 

glipizid. Golongan dibedakan berdasarkan perbedaan potensi relatif, efek 

samping, dan kemampuannya dalam mengikat protein serum (Sriwijaya, 2009). 

Obat golongan ini diberikan secara oral, dimetabolisme di hepar dan 

diekskresikan melalui hati dan ginjal. Tolbutamide memiliki lama kerja terpendek 

yaitu 6-12 jam dan sulfonilurea generasi kedua memiliki lama kerja sekitar 24 jam 

(Harvey & Champe, 2013). 

2.4.6.2 Metformin 

Obat golongan ini sebegai antihiperglikemia, mekanisme kerjanya tidak 

melepaskan insulin dari pankreas serta tidak menyebabkan  hipoglikemia. Namun, 

mampu menurunkan produksi glukosa di hati. Dosis maksimum yang dapat 

digunakan adalah 2,5 g yang diminum dalam tiga dosis bersama makan. Obat ini 

memiliki waktu paruh sekitar 2 jam. Efek samping dari obat ini adalah pada 20% 

pasien terjadi keluhan diare, rasa tidak enak diperut, dan mual (Gilman, 2012). 

Obat golongan ini mampu menurunkan hiperlipidemia dengan batas 

sedang. Menurunkan kadar LDL dan VLDL serta menaikkan kadar HDL. 

Metformin di absorbsi baik diberikan secara oral, tidak mengalami ikatan dengan 

protein serum serta tidak mengalami metabolisme dan dieksresikan melalui urin 

(Harvey & Champe, 2013). 

2.4.6.3 Inhibitor α-Glukosidase 

Obat golongan ini menghambat kerja dari enzim α-glukosidase di usus, 

sehingga memperlambat absorbsi karbohidrat serta peningkatan glukosa plasma 

setelah makan tidak terjadi. Inhibitor α-glukosidase tidak menstimulasi insulin di 

pankreas sehingga tidak menyebabkan hipoglikemia. Pada pasien hiperglikemia 

obat ini diminum saat mulai makan dan kurang baik diabsorbsi. Efek samping dari 

golongan obat ini adalah menyebabkan malabsorpsi, diare, dan perut kembung 

(Gilman, 2012). 

Acarbose dan miglitol adalah obat yang diberikan secara oral aktif dalam 

terapi pasien diabetes mellitus tipe 2. Acarbose di absorbsi dengan tidak baik, 

mengalami metabolisme di usus dan beberapa metabolit tersebut diabsorbsi dan 

diekskresikan melalui urin. Miglitol di absorbsi sangat baik dan tidak memiliki 
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efek sistemis serta dieksresikan tanpa diubah oleh ginjal (Harvey & Champe, 

2013). 

2.4.6.4 Tiazolidinedion 

Obat golongan ini tidak menstimulasi pelepasan insulin dari sel β pankreas 

dan tidak menyebabkan hiperinsulinemia. Pada golongan ini yang dapat diberikan 

untuk diabetes mellitus tipe 2 adalah troglitazone. Namun dapat menyebabkan 

hepatotoksik sehingga pendistribusiannya di tarik kembali (Harvey & Champe, 

2013). 

Obat golongan ini yang sudah digunakan secara klinis adalah troglitazone, 

rosiglitazon, dan pioglitazon. Mekanisme kerja obat ini untuk mengurangi 

resistensi terhadap insulin di jaringan perifer dan menurunkan produksi gula oleh 

hepar. Obat ini akan berikatan dengan reseptor gamma yang diaktivasi-

proliferator-actived receptor-inti (PPARγ) yang mengatur metabolisme 

karbohidrat dan lipid (Gilman, 2012). Rosiglitazon akan meningkatkan kadar LDL 

dan kadar HDL akan meningkat bila diberikan obat TZD dan rosiglitazon (Harvey 

& Champe, 2013). 

Pioglitazone dan rosiglitazone diabsorbsi sangat baik bila diberikan secara 

oral dan berikatan dengan albumin secara luas. Pioglitazone diekskresikan melalui 

empedu dan dieleminasi melalui feses. Sedangkan rosiglitazone diekskresikan 

dalam urin. Obat ini disarankan tidak digunakan pada ibu hamil. Efek samping 

dari TZD adalah hepatotoksik, anemia, dan nyeri kepala (Harvey & Champe, 

2013). 

2.4.6.5 Glukagon 

Obat ini digunakan jika pada pasien diabetes mellitus mengalami 

hipoglikemia. Dosis yang digunakan untuk hipoglikemia adalah 1 mg diberikan 

secara intravena, intramuskular atau subkutan. Mekanisme kerjanya hanya 

sementara dan kemungkinan tidak mencukupi simpanan glikogen di hati menipis. 

Efek samping dari obat ini biasanya mual dan muntah (Gilman, 2012). 

2.5 Hubungan Diabetes Mellitus dengan Radikal Bebas 

Diabetes mellitus manifestasi dari hiperglikemia ini berhubungan dengan 

pembentukan radikal bebas. Hiperglikemia menyebabkan autooksidasi glukosa, 

glikasi protein, dan aktivitas jalur metabolisme poliol yang selanjutnya 
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mempercepat pembentukan senyawa oksigen reaktif. Pada pembentukan senyawa 

oksigen reaktif akan menyebabkan modifikasi molekuler di berbagai jaringan 

yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara antioksidan protektif dan 

peningkatan radikal bebas. Hal ini yang merupakan awal terjadinya kerusakan 

oksidatif atau stress oksidatif. Stress oksidatif terdiri dari glikasi nonenzimatik 

pada protein dan autooksidasi glukosa pada diabetes mellitus. Sumber stress 

oksidatif berasal dari peningkatan produksi radikal bebas diakibatkan dari 

autooksidasi glukosa. Dimana proses autooksidasi glukosa dikatalis oleh senyawa 

logam dalam jumlah kecil seperti besi dan seng dan hasil dari katalisnya yaitu 

berupa senyawa oksigen reaktif. Reaksi aldehid pada glukosa yang berikatan 

dengan protein yang dikenali dengan reaksi glikasi. Pada hewan coba dengan 

diabetes proses reaksi glikasi dapat teramati secara luas pada berbagai orgab dan 

jaringan termasuk ginjal, hati, otak, paru, dan saraf (Setiawan & Suhartono, 2005). 

2.6 Tinjauan Diabetes Menyebabkan Kolesterol 

Insulin yang tidak mampu mengatur gula darah untuk kebutuhan tubuh 

secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Glukosa yang 

tidak dapat dihancurkan oleh insulin ini akan terjadi oksidasi dan sebagian akan 

berikatan dengan protein menjadi glikasi protein. Glikasi protein akan mengalami 

oksidasi akan menghasilkan ROS yaitu Reactive Oxygen Species (Widowati, 

2008). 

ROS lebih mudah larut dalam lingkungan yang nonpolar misalnya pada 

lapisan membran lipid bilayer yang banyak mengandung asam lemak (Meilina, 

2016). Sehingga, pada penderita diabetes ROS akan berikatan dengan LDL dalam 

sirkulasi. Ikatan glukosa pada gugus amino LDL akan memfasilitasi untuk terjadi 

oksidasi dan menghasilkan LDL-oks. Pada glikasi protein dan LDL-oks akan 

mengakibatkan stress oksidatif yang dapat melepaskan O2, H2O2 akan secara 

langsung mengaktifkan makrofag untuk berikatan secara nonspesifik dengan 

glikasi protein dan LDL-oks (Widowati, 2008). 

Peningkatan glikasi apoprotein LDL dan glikasi protein pada reseptor LDL 

terjadi akibat kadar glukosa dalam darah yang terus meningkat. Glikasi ini akan 

mengganggu interaksi normal antara LDL dengan reseptor spesifiknya di 

membran sel. Hal ini mengakibatkan kecepatan dalam penyerapan LDL di darah 
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oleh membran sel berkurang. Sehingga, LDL tetap berada di sekitar sirkulasi dan 

berikatan nonspesifik dengan makrofag dan kadar LDL akan meningkat (Dawn B. 

Marks, et al., 2000). 

2.7 Tinjauan Induksi Aloksan 

Aloksan merupakan zat kimia yang diberikan kepada hewan coba untuk 

meningkatkan kadar gula darah, sehingga hewan coba menjadi diabetes. 

Pemberian aloksan adalah cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi diabetik 

eksperimental (hiperglikemik) pada hewan coba dan menyebabkan degenerasi 

pada pankreas, hepar, dan ginjal. Sehingga, pada hepar hewan coba yang diamati 

akan mengalami infiltrasi lemak di perifer dan nekrosis sel hepar. Pada dosis 120-

150 mg/kgBB diberikan secara intraperitonea lakan memberikan efek 

hiperglikemia. Aloksan dapat diberikan secaraa intravena, intraperitoneal, atau 

subcutan pada hewan coba (Yuliana & Widara, 2014). 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Aloksan (Nugroho, 2006) 

Aloksan merupaka senyawa kimia yang hidrofilik dan tidak stabil. Pada 

suhu 37oC dan pH netral waktu paruh dari aloksan adalah 1,5 menit dan dapat 

lebih lama jika pada suhu yang lebih rendah. Aloksan ini bersifat toksik selektif 

terhadap sel β pankreas dimana yang menghasilkan insulin. Hal ini dikarenakan 

aloksan terakumulasi secara khusus melalui transporter glukosa yaitu GLUT2 

(Irdalisa, et al., 2015). 
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Aloksan (2,4,5,6-tetraoksipirimidin; 5,6-dioksiurasil), mekanisme kerjanya 

dengan membentuk oksigen reaktif, yang merupakan faktor utama penyebab 

kerusakan sel. Pembentukan oksigen reaktif  dengan proses  terjadinya reduksi 

aloksan dalam sel β Langerhans. Sel yang mempunyai gugus SH akan 

meningkatkan aktivitas aloksan, maka gula akan mengalami reduksi menjadi 

GSH, sistein dan senyawa sufhidril terikat protein. Target dari oksigen reaktif 

ialah DNA Langerhans pankreas yang mengakibatkan kerusakan dan 

menstimulasi poly ADP-ribosylation, proses ini yang terlibat pada DNA repair. 

Terbentuknya ion ferro dan hydrogen peroksida akan membentuk radikal hidroksi 

yang sangat reaktif (Nugroho, 2006). 

Sifat aloksan secara irreversible merusak sel β-pankreas (Rohilla & Ali, 

2012), sehingga dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 1 (Federiuk., 

et al, 2004). Dari penelitian (Sujono & Sutrisna, 2010) setelah menginduksi 

aloksan pada tikus secara intraperitoneal, pada hari ke-2 dinyatakan mengalami 

kenaikan glukosa jika kadar glukosa darah  ≥ 250  mg/dL. 

2.8 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron yang meredam dampak 

negatif oksidan termasuk dalam penghambatan dan penghentian kerusakan 

oksidatif terhadap molekuler. Antioksidan dapat mengurangi dampak buruk dari 

senyawa oksigen reaktif pada penderita diabetes mellitus memerlukan asupan 

antioksidan dalam jumlah yang besar karena hiperglikemia dapat meningkatkan 

radikal bebas (Setiawan & Suhartono, 2005). 

Antioksidan alami banyak ditemukan pada sayur dan buah-buahan. 

Antioksidan banyak terkandung dalam senyawa kimia yaitu, vitamin C, Vitami E, 

β-karoten, flavonoid, isoflavon, flavon, antosianin, katekin, isokatekin, asam 

lipoat, bilirubin, dan albumin, likopen dan klorofil. Antioksidan ini merupakan 

antioksidan sekunder yang mekanisme kerjanya menurut (Sayuti & Yenrina, 

2015) adalah sebagai berikut: 

a) Meregenerasi antioksidan utama 

b) Mengkelat atau mendeaktifkan kontaminan logam prooksidan 

c) Menangkap oksigen 
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2.8.1 Flavonoid Quercetin 

Flavonoid quercetin merupakan antioksidan alami yang terdapat pada 

tumbuhan, berkontribusi secara in vitro dengan mekanisme kerjanya berikatan 

dengan ion metal seperti Fe dan Cu. Ion Fe dan Cu dapat mengkatalis yang akan 

menghasilkan produk radikal bebas. Flavonoid ini sebagai pembersih radikal 

bebas, dengan mengkonsumsi sayur maupun buah yang kaya akan flavonoid akan 

efektif dalam pembersihan radikal bebas namun tidak setinggi konsentrasi vitamin 

C di dalam plasma dan intraseluler sebagai antioksidan.(Sayuti & Yenrina, 2015) 

Flavonoid merupakan senyawa polar karena memiliki gugus hidroksil atau 

glukosa, sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti etanol, methanol, 

butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dan air. Flavonoid sebagai antioksidan dengan 

mendonasikan gugus atom hydrogen atau melalui kemampuan mengkelat logam, 

dalam bentuk glukosida yang mengandung rantai samping glukosa atau biasanya 

disebut aglikon.(Redha, 2010) 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Flavonoid Quercetin 

2.8.2 Mangiferin 

Mangiferin adalah flavonoid alami dengan berbagai aktivitas biologis. 

Mangiferin adalah molekul yang stabil panas dan aktif secara farmakologis 

fitokimia yang ditemukan memiliki berbagai bioaktivitas, seperti anti radang, anti 

diabetes imunomodulator, anti tumor, dan antioksidan. Sebagai metabolit 

sekunder yang penting untuk melindungi tanaman, jumlah mangiferin yang 

banyak terdeteksi pada daun, kulit kayu, dan kulit buah Mangifera indica Linn 

(Luo, et al., 2012). Mangiferin merupakan senyawa flavonoid dalam bentuk C-
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glikosida. Flavonoid memiliki sifat polar karena terdapat gugus hidroksil sama 

halnya seperti glikosida mudah larut dalam pelarut polar (Firdausi, 2015). 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Mangiferin 

Mekanisme kerja dari mangiferin yang ditunjukkan oleh jurnal (Syah, et al., 2015; 

Saleh, et al., 2014) yang diduga sebagai antidiabetes adalah: 

1. Efek hipoglikemik pada diabetes dengan meningkatkan pelepasan insulin 

dari sel β pankreas. 

2. Mangiferin dapat menghambat penyerapan glukosa dari usus sehingga 

menurunkan kadar gula darah. 

3. Mangiferin  menghambat enzim α-glukosidase yang terlibat pada 

pencernaan karbohidrat menjadi gula sederhana. 

2.9 Tinjauan Kolesterol 

Kolesterol sangat larut dalam lemak, tetapi hanya sedikit larut dalam air, 

dan ia mampu membentuk ester dengan asam lemak. Memang, kira-kira 70 persen 

kolesterol plasma berada dalam bentuk ester kolesterol. Di samping kolesterol 

yang diabsorpsi setiap hari dari saluran pencernaan, yang dinamakan kolesterol 

eksogen, dalam jumlah besar yang dinamakan kolesterol endogen, dibentuk dalam 

sel tubuh. Pada hakekatnya semua kolesterol endogen yang bersirkulasi dalam 

lipoprotein plasma dibentuk oleh hati. Tetapi semua sel tubuh lainnya membentuk 

paling tidak sedikit kolesterol (Guyton, 1990) 

2.9.1 Tinjauan Lipoprotein 

Lipid tidak larut dalam air, dan agar lipid dapat diangkut dalam aliran 

darah, lipid harus berikatan dengan protein untuk membentuk ikatan 

makromolekul yang disebut lipoprotein. Kompleks lipoprotein dalam darah 

disebut sebagai partikel lipoprotein yang berfungsi sebagai alat pengangkut lipid 

dalam darah. Senyawa yang termasuk lipid adalah kolesterol, kolesterol ester, 

fosfolipid, trigliserid, dan asam lemak. Semua lipid plasma pada manusia 
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diangkut dalam darah sebagai lipoprotein, kecuali asam lemak dalam darah 

terutama terikat albumin (Sriwijaya, 2009). 

 

Gambar 2.6 Struktur lipoprotein (MD, et al., 2015) 

Lipoprotein merupakan partikel-partikel kecil jauh lebih kecil dari 

kilomikron tetapi susunannya sama, mengandung campuran trigliserida, 

fosfolipid, kolesterol, dan protein. Kosentrasi total lipoprotein dalam plasma rata-

rata sekittar 700 mg per 100 mL, dan dalam lipoprotein dapat dipecahkan menjadi 

unsur-unsurnya dengan konsetrasi rata-rata sebagai berikut: 

Tabel II. 2 Kosentrasi rata-rata unsur lipoprotein 

 Mg./100 mL. Plasma 

Kolesterol 180 

Fosfolipid 160 

Trigliserida 160 

Protein 200 

 (Arthur C Guyton, 1990) 

Kilomikron kadang-kadang digolongkan sebagai lipoprotein karena 

mereka mengandung lipid dan protein. Akan tetapi, selain kilomikron terdapat 

tiga kelas lipoprotein utama lainnya yaitu, VLDL (Very Low Density Lipoprotein), 

LDL (Low Density Lipoprotein), dan HDL (High Density Lipoprotein) (Arthur C 

Guyton, 1990). 

2.9.1.1 Kilomikron 

Kilomikron merupakan lipoprotein densitas rendah paling banyak berisi 

TG yang berasal dari makanan (asam lemak eksogen). kilomikron yang dihasilkan 

dalam usus, masuk ke sirkulasi sistemik melalui saluran limfatik; trigliseridnya 

dihidrolisis oleh lipoprotein lipase, suatu enzim yang berlokasi di permukaan 

endotil pembuluh darah kapiler. Kilomikron remnant merupakan produk akhir 

dari degradasi kilomikron dalam sirkulasi (Sriwijaya, 2009). 
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2.9.1.2 VLDL (Very Low Density Lipoprotein) 

VLDL adalah golongan lipoprotein densitas terendah kedua dan sinonim 

dengan pra-β-lipoprotein. VLDL terutama berasal dari hepar dan memiliki fungsi 

untuk mentranspor trigliserid yang dibuat dalam jaringan. VLDL juga 

mentrasnpor kolesterol dalam jumlah yang nyata yang diperoleh dalam tubuh, dan 

secara tidak langsung berasal dari diet. seperti halnya kilomikron, trigliserid dari 

VLDL didegradasi oleh lipoprotein lipase. VLDL remnant (sisa) atau lipoprotein 

densitas sedang (intermediate-density lipoprotein, IDL) masih tetap ada setelah 

banyak trigliseridnya yang dikeluarkan. Partikel ini kaya akan protein spesifik 

(apoprotein  B-10 dan E) (Sriwijaya, 2009). 

IDL secara langsung dikeluarkan dari sirkulasi oleh interaksi dengan 

reseptor apoprotein B/E atau dikonversi menjadi LDL. Konversi IDL menjadi 

LDL melalui kerja enzim lipase hepatik, disertai dengan pengeluaran trigliserid 

atau apoprotein E, dan hal ini terjadi dipermukaan hepatosit (Sriwijaya, 2009). 

2.9.1.3 LDL (Low Density Lipoprotein) 

Kolesterol LDL merupakan alat transport kolesterol yang utama yang 

mengangkut sekitar 70-80% kolesterol total dari hepar ke jaringan perifer. 

Kolesterol LDL menahan kolesterol dan apoprotein B-100 yang umumnya berasal 

dari dalam VLDL sehingga LDL ini kaya akan kolesterol dan apoprotein B-100. 

LDL dihilangkan dari sirkulasi dengan cara berikatan dengan reseptor B-100/E 

membran plasma (reseptor LDL) dihepar dan jaringan ekstrahepatik. Umumnya 

kolesterol dan apoprotein B-100 dikeluarkan melalui proses di hepar. Pembebasan 

kolesterol dalam LDL ke dalam jaringan akan menekan sintesis molekul 

kolesterol yang baru (Sriwijaya, 2009). 

2.9.1.4 HDL (High Density Lipoprotein) 

HDL mengandung sekitar 50 persen protein disertai konsentrasi lipid yang 

lebih sedikit (Arthur C Guyton, 1990). HDL berfungsi sebagai pembawa 

kolesterol dari jaringan perifer ke hati untuk metabolisme (katabolisme) yang 

selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Kadar HDL yang sangat tinggi (sampai 95%) 

berkolerasi positif dengan lamanya masa hidup. Tingkat kadar kolesterol HDL 

plasma dianggap rendah bila kadarnya di bawah 35 mg/dL (Sriwijaya, 2009). 
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2.9.2 Tinjauan 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). 

2.9.2.1 Jalur Eksogen 

Kolesterol makanan diabsorpsi dari usus dalam bentuk paket (ikatan 

gliserol-ester dengan 3 cincin asam lemak) yang dinamakan kilomikron. Pada 

kapiler, jaringan lemak dan otot polos, ikatan trigliserid-ester ini dipecah oleh 

enzim Lipoprotein-lipase (LP-lipase) sehingga membebaskan asam lemak, dan 

sisanya adalah partikel kaya kolesterol, dan bila sampai di hepar diikat oleh 

reseptor khusus dan diambil masuk ke dalam sel hepar. Sebagian kolesterol dalam 

sel hepar ini dalam bentuk paket dengan trigliserid dalam bentuk partikel VLDL 

dan disekresikan ke dalam sirkulasi. Jalur ini disebut sebagai jalur eksogen 

(Sriwijaya, 2009). 

 

Gambar 2.7Jalur eksogen (MD, et al., 2015) 

2.9.2.2 Jalur Endogen 

Trigliserid juga dikeluarkan dari jaringan lemak atau jaringan otot dengan 

meninggalkan sisa berupa IDL yang kaya kolesterol. Sebagian IDL diikat oleh 

reseptor LDL, dan dengan cepat diambil oleh sel hepar. Sedangkan sisanya tetap 

tinggal dalam sirkulasi dan diubah menjadi LDL. Beberapa LDL terikat ke 

reseptor LDL hepar dan dengan cepat diambil kembali oleh sel hepar sisanya tetap 
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tinggal dalam sirkulasi. kebanyakan LDL berikatan dengan reseptor LDL dalam 

hepar atau sel lain dan dikeluarkan dari sirkulasi (Sriwijaya, 2009). 

 

Gambar 2.8 Jalur endogen (MD, et al., 2015) 

2.9.2.3 Jalur Balik Kolesterol (Reverse Cholesterol Transport) 

Pada jalur ini, HDL dilepaskan sebagai partikel kecil dengan kadar 

kolesterol yang mengandung apolipoprotein (apo) A, C, dan E (HDL nascent). 

HDL nascent berbentuk gepeng dan mengandung apo Al yang berasal dari usus 

halus dan hati. HDL nascent ini akan berikatan dengan makrofag untuk 

mengambil kolesterol agar dapat berubah menjadi HDL dewasa yang berbentuk 

bulat. Kolesterol bebas yang ada di makrofag diesterifikasi menjadi kolesterol 

ester oleh enzim lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT). Sebagian kolesterol 

ester yang diambil oleh HDL melalui dua jalur. Jalur pertama di hati yang 

ditangkap oleh scavenger receptor class B type 1 (SR-B1) dan jalur kedua 

kolesterol ester yang berada di HDL ditukarkan dengan trigliserid yang dibungkus 

dalam VLDL dan IDL dengan bantuan cholesterol ester transfer protein (CETP) 

(Rampengan, 2015). 

 

Gambar 2.9 Jalur balik kolesterol (Dawn B. Marks, et al., 2000) 

2.9.3 Tinjauan Hiperkolesterolemia 

Hiperkolesterolemia merupakan tingginya kadar kolesterol darah melebihi 

dari batas normal yang ditandai dengan meningkatnya kadar LDL (Low Density 
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Lipoprotein) dan peningkatan kolesterol total. LDL merupakan fraksi yang 

penting dalam pembentukan aterosklerosis (Murwani, et al., 2006). 

Hiperkolesterolemia ini merupakan resiko penyakit yang meluas terutama pada 

lansia. Aterosklerosis ini akan dapt menyebabkan penyakit jantung koroner (PJK) 

(Murti, 2009). Beberapa hal yang menyebabkan hiperkolesterolemia adalah 

asupan lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi, penuaan, obesitas, faktor genetik, 

dan hormon esterogen (Haryanto & Sayogo, 2013). 

2.9.4 Terapi Hiperkolesterolemia 

Pasien yang mengalami hiperlipidemia dengan tingkat sedang, perubahan 

pola hidup, seperti diet, olahraga, dan penurunan berat badan dapat mempengaruhi 

untuk penurunan kadar LDL dan peningkatan kadar HDL. Namun jika kadar LDL 

sudah tinggi ≥ 130 mg/dL dan kadar HDL sudah menurun ≤ 40 mg/dL. Maka 

dianjurkan untuk terapi yang dapat menurunkan kadar LDL dan menaikkan kadar 

HDL. Peningkatan kadar trigliserida dapat dianjurkan untuk terapi obat naisin dan 

asam fibrat yang sangat efektif untuk menurunkan kadar trigliserida. Penurunan 

trigliserida merupakan terapi sekunder dari obat statin (Harvey & Champe, 2013). 

2.9.4.1 Statin (Inhibitor HMG-KoA reduktase) 

Obat ini merupakan inhibitor kompetitif 3-hidroksi-3-metilglutaril 

koenzimA (HMG-CoA) reduktase, yang mengkatalis tahap awal pembatas-laju 

pada biosintesis kolesterol. Statin yang lebih kuat (misalnya atorvastatin dan 

simvastatin) dalam dosis lebih tinggi juga dapat menurunkan kadar trigliserida 

yang disebabkan oleh naiknya kadar VLDL. Beberapa statin juga ditujukan untuk 

meningkatkan kadar HDL-C (Goodman&Gilman, 2015). 

Mekanisme kerja statin adalah dengan mempengaruhi kadar kolesterol 

darah dengan menghambat pembentukan kolesterol di dalam hati, yang 

menyebabkan peningkatan ekspresi gen reseptor LDL. Faktor transkripsi 

kemudian diikat oleh unsur gen reseptor LDL yang responsif terhadap sterol, 

meningkatkan transkripsi dan akhirnya meningkatkan sintesis reseptor LDL. 

Degradasi reseptor LDL juga berkurang dan jumlah reseptor LDL yang semakin 

banyak pada permukaan hepatosit menyebabkan makin banyaknya LDL yang 

hilang dari darah, sehingga kadar LDL-C menurun (Goodman&Gilman, 2015). 
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Statin merupakan inhibitor kompetitif yang reversible terhadap substrat 

alami enzim, yaitu HMG-CoA. Lovastatin dan simvastatin merupakan prodrug 

lakton yang diubah di hati menjadi bentuk asam hidroksi yang aktif. Karena kedua 

obat tersebut merupakan senyawa lakton, lovastatin dan simvastatin kurang larut 

dalam air dibandingkan statin lainnya, suatu perbedaan yang tampaknya hanya 

sedikit berpengaruh secara klinis (Goodman&Gilman, 2015). 

Pada obat golongan statin ini seperti, Simvastatin dosisnya dapat diserap 

30-50 persen. Obat ini harus dihidrolisis menjadi bentuk asamnya. Karena kerja 

primer obat ini dalam hepar. Ekskresi terjadi terutama dalam empedu dan feses. 

Waktu paruh obat ini sekitar 1,5 – 2 jam. Dengan penggunaan obat simvastatin 

dalam jangka waktu 5 tahun dengan melakukan uji hewan coba timbul terkait efek 

samping berupa penurunan fungsi hepar dan otot (Harvey & Champe, 2013). 

2.9.4.2 Resin Penukar Anion (Bile acid sequestrant) 

Resin bekerja dengan cara mengikat asam empedu pada usus kecil dan 

dikeluarkan melalui tinja sehingga sirkulasi enterohepatik obat ini menurun. 

Sehingga, meningkatkan fungsi reseptor LDL serta meningkatkan bersihan LDL 

plasma. Obat golongan ini berpengaruh pada kadar LDL-C dan sedikit yang dapat 

memengaruhi pada kadar TG dan HDL-C. Penggunaan obat ini pada pasien yang 

mengalami hipertrigliseridemia akan lebih meningkatkan kadar TG. Efek samping 

utamanya adalah terdapat pada saluran cerna (Sriwijaya, 2009). 

Obat golongan resin yaitu, Cholestyramine, colestipol, dan colesevelam 

yang digunakan secara per oral. Obat-obat ini mengalami sulit diabsorbsi karena 

tidak larut dalam air dan diekskresikan secara total dalam feses. Efek samping dari 

obat ini, dari gangguan saluran cerna, gangguan absorpsi, dan mengalai interaksi 

obat (Harvey & Champe, 2013). 

2.9.4.3 Asam Nikotinat (Niasin) 

Asam nikotinat (niasin, asam piridin-3-karboksilat) termasuk obat-obat 

terawal yang digunakan untuk mengobati dislipidemia dan paling serbaguna 

karena cenderung memengaruhi hampir semua parameter lipid. Niasin memiliki 

beragam efek terhadap metabolisme lipoprotein (Goodman&Gilman, 2015). 

Dalam jaringan adiposa, niasin menghambat liposisis trigliserida oleh 

lipase sensitive-hormon, yang mengurangi transport asam lemak bebas ke hati dan 
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menurunkan sintesis trigliserida di hati. Di dalam hati, niasin mengurangi sintesis 

trigliserida dengan menghambat sintesis dan esterifikasi asam lemak, efek yang 

meningkatkan degradasi apoB. Berkurangnya sintesis trigliserida menurunkan 

produksi VLDL hati, yang menyebabkan berkurangnya kadar LDL. Niasin juga 

meningkatkan aktivitas LPL, yang mendorong bersihan kilomikron dan 

trigliserida VLDL. Niasin meningkatkan kadar HDL-C dengan mengurangi 

bersihan fraksional apoA-I dalam HDL dan bukan dengan meningkatkan sintesis 

HDL (Goodman&Gilman, 2015). 

Pada dosis yang lebih rendah, sebagian besar niasin diambil oleh hati; 

hanya metabolit utamanya yakni, asam nikotinurat ditemukan dalam urin. Pada 

dosis yang lebih tinggi, sebagian besar obat ini diekskresikan di urin dalam bentuk 

asam nikotinat yang tidak berubah. Terdapat dua efek samping niasin, yakni kulit 

memerah dan dyspepsia (Goodman&Gilman, 2015). 

Niasin diberikan secara per oral, dimana diubah dalam tubuh menjadi 

nikotinamid, yang kemudian bergabung menjadi kofaktor dari nikotinamid-adenin 

dinukleotida (NAD+). Golongan obat ini diekskresikan melalui urin (Harvey & 

Champe, 2013). 

2.9.4.4 Metode Pengukuran LDL 

Penetapan kadar LDL-kolesterol dengan menggunakan metode LDL 

precipitant dan metode chod-pap sebagai berikut: 

Sebanyak 100 µL sampel, dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dan 

ditambahkan 1000 µL reagen pengendap. Kemudian diinkubasi selama 15 menit 

pada suhu ruang. Dipusingkan selama 20 menit pada kecepatan 2500 rpm dan 

ditentukan secara enzimatik (Hermayanti, et al., 2013). 

Setelah dipusingkan, campuran tersebut didiamkan selama 1 jam. 

Kemudian alikuot 100 µL supernatan dari tabung sentrifugasi dan tambahkan 

pereaksi kolesterol CHOD-PAP sebanyak 100 µL. campuran tadi dikocok dan 

diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Dengan menggunakan blanko 

pereaksi CHOD-PAP. Serum darah ditentukan dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 500 nm (Hermayanti, et al., 2013). 

Prinsip Pengukuran kadar LDL-kolesterol dengan menggunakan metode 

CHOD-PAP. Menentukan kolesterol setelah hidrolisa enzimatik dan oksidasi. 
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Indikator Quinoneimine terbentuk dari hydrogen peroxidase dan 4-aminoantipyrin 

terbentuk dengan adanya phenol dan peroxidase (Widada, et al., 2016). 

2.10 Tinjauan 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). 

 

Gambar 2.10 Tikus Putih (Rattus norvegicus) (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 

 (Akbar, 2010) 
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Respon Fisiologis merupakan perpaduan setiap fungsi dari semua sel dan 

organ tubuh dalam kesatuan fungsional. Perubahan respon fisiologis yang 

meliputi laju pernapasan, denyut jantung, dan suhu tubuh, merupakan parameter 

fisiologis yang dapat mendukung terciptanya system kerja homeostasis yang stabil 

karena adanya pengaruh lingkungan (Irama, 2009). 

Tabel II. 3 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/dL 

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 mM 

HDL 

Gula Darah Puasa 

35-85 mg/dL 

140 mg/dL 

 (Irama, 2009) 

Tikus putih memiliki beberapa sifat yang menguntungkan sebagai hewan 

uji penelitian di antaranya perkembangbiakan cepat, mempunyai ukuran yang 

lebih besar dari mencit, mudah dipelihara dalam jumlah yang banyak. Tikus putih 

juga memiliki ciri-ciri morfologis seperti albino, kepala kecil, dan ekor yang lebih 

panjang dibandingkan badannya, pertumbuhannya cepat, temperamennya baik, 

kemampuan laktasi tinggi, dan tahan terhadap arsenik tiroksid (Akbar, 2010). 

Penelitian yang menggunakan analisis sampel komponen darah perlu 

mengetahui teknik pengambilan darah dari hewan percobaan pada tikus. Teknik 
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pengambilan sampel darah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : 

memotong ujung ekor (cara ini tidak baik untuk pengambilan darah berulang), 

dari vena lateralis ekor (cara ini lebih mudah dilakukan pada tikus daripada 

mencit), cara memperoleh darah dari sinus orbitalis (jarang dipakai dan perlu 

anestesi), cara pengambilan dari jantung tikus, cara dekapitasi, dan cara 

pengambilan darah dari vena saphena  atau vena jugularis tidak lazim dipakai 

(Irama, 2009). 
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