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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Kelor 

2.1.1.  Taksonomi 

   Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

   Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

   Super Divisi : Spermathophyta (Menghasilkan biji) 

   Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

   Kelas   : Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil) 

   Sub kelas  : Dilleniidae 

   Ordo  : Capparales 

   Famili   : Moringaceae 

   Genus   : Moringa 

   Spesies   : Moringa oleifera Lam. 

(All Things Moringa, 2010) 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Trees of life, 2010 

Gambar  2.1. 
            Tanaman Kelor 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

7 
 

2.1.2  Morfologi 

Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.)  termasuk jenis tumbuhan perdu 

yang dapat memiliki ketingginan batang 7  -  12 meter.  Merupakan  tumbuhan  

yang  berbatang bulat, berkayu dan permukaannya kasar. Akar dari tanaman 

Moringa oleifera merupakan akar tunggang yang bentuknya membesar seperti 

lobak, berwarna putih, tidak keras, bentuk tidak beraturan. Akar yang berasal dari 

biji,  akan mengembang menjadi bonggol, membengkak dan memiliki bau tajam 

yang khas. Tanaman kelor jenis daunnya bertangkai. Helai  daun  saat  muda  

berwarna hijau  muda  -  setelah  dewasa  hijau  tua,  bentuk  helai daun bulat 

telur, panjang 1 -  2 cm, lebar 1 -  2 cm, tipis lemas, ujung dan pangkal tumpul, 

tepi rata, susunan  pertulangan  menyirip,  permukaan atas dan bawah halus. 

Tangkai  daun  berbentuk  silinder  dengan  sisi  atas  agak  pipih,  menebal  pada 

pangkalnya dan permukaannya halus. Bunga muncul di ketiak daun (axillaris), 

bertangkai panjang, kelopak  berwarna  putih  agak  krem,  menebar  aroma  khas. 

Selain itu tanaman Kelor juga  bisa   berbuah  setelah  berumur  12  -  18  bulan. 

Buah  atau  polong  Kelor  berbentuk  segi  tiga memanjang yang disebut klentang 

(Jawa) dengan panjang 20 -  60 cm. Dalam  setiap  polong rata-rata berisi antara 

12 dan 35 biji. Biji  berbentuk  bulat    berwarna  kecoklatan. Setiap pohon dapat 

menghasilkan antara 15.000  dan  25.000  biji/tahun. Berat  rata-rata  per  biji  

adalah  0,3  g (K, Dudi, 2015). 

2.1.3  Kandungan Nutrisi Tanaman Kelor 

Tanaman kelor diyakini berpotensi sebagai sumber nutrisi. Hal ini telah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian, salah satunya oleh Fuglie pada tahun 2001 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

mengatakan bahwa perbandingan jumlah zat gizi yang terkandung dalam daun 

kelor dengan makanan lain cukup besar. Berdasarkan penelitian disebutkan bahwa 

dalam seratus gram daun kelor kering mengandung vitamin A 10 kali lipat lebih 

banyak dari wortel, vitamin C ½ kali dari jeruk, kandungan zat besi 25 kali lebih 

banyak dari bayam, potassium 15 kali lebih banyak dari buah pisang, kalsium 17 

kali dari susu dan kandungan proteinnya 9 kali lebih banyak dari yogurt. Tidak 

hanya itu, Kelorpun diketahui mengandung lebih dari 40 antioksidan. Kelor  

dilaporkan mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional 

Afrika dan India serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk 

mencegah lebih dari 300 penyakit. (Bey, 2010). 

Kandungan senyawa Kelor juga telah diteliti dan dilaporkan oleh While 

Gopalan et al., dan dipublikasikan  dalam  All  Things  Moringa  (2010).  

Senyawa  tersebut  meliputi  nutrisi, mineral dan vitamin.  Menurut  penelitiannya,  

kandungan  senyawa  dari daun Moringa oleifera Lam dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 2.1 Kandungan  Daun Moringa oleifera Lam. basah dan kering tiap 
100 g 

Kandungan Daun basah Daun kering 

Karoten (vitamin A) 
Thiamin (vitamin B) 
Riboflavin 
Vitamin C 
Vitamin E 
Kalsium 
Kalori 
Karbohidrat  
Zat Besi 
Magnesium 
Fosfor 
Potassium  
Protein  
Zinc  

6,78      mg 
0,06      mg 
0,05      mg 
220       mg 
190       mg 
440       mg 
92         kal 
12,5      g 
0,85     mg 
42        mg 
70        mg 
259     mg 
6,70    mg 
0,16    mg 

18,9     mg 
2,64     mg 
20,5     mg 
17,3     mg 
11,8     mg 
2,003   mg 
205      kal 
38,2     g 
28,2     mg 
368      mg 
204      mg 
1,324  mg 
27,1    g 
3,29    mg 

(Gophalan et al, 2010)  
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Tanaman kelor juga kaya akan kandungan fitonutrien. Fitonutrien  

merupakan  nutrisi nabati  yang  diyakini  memiliki  efek antioksidan.  Rui  Hai  

Liu,  MD,  Ph.D.,  Associate  Professor  Ilmu  Pangan  di  Cornell  University,  

telah meneliti  aktivitas  antioksidan  dalam  berbagai  buah dan sayur termasuk 

daun kelor. Fitonutrien yang terdapat dalam daun kelor adalah karotenoid, 

polifenol termasuk flavonoid dan isoflavon serta saponin, namun yang dominan 

terdapat dalam kelor adalah senyawa polifenol termasuk didalamnya ada 

flavonoid. 

Hasil penelitian terhadap kandungan senyawa polifenol pada daun, batang 

dan tangkai Moringa oleifera tiap 100 g disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 Perbandingan Senyawa Polifenol (flavonoid) pada Daun, Batang 
dan Tangkai Moringa oleifera tiap 100 g 

Bagian Tanaman Kandungan Polifenol 

Daun 
Batang  
Tangkai  

200   mg 
71,9   mg 
68,8   mg 

(Ming, 2011)  

 

2.2. Lipid dan Lipoprotein 

Di dalam darah kita ditemukan tiga jenis lipid yaitu kolesterol, trigliserid 

dan fosfolipid. Oleh karena sifat lipid yang susah larut dalam air, maka perlu 

dibuat bentuk yang terlarut, untuk itu dibutuhkan zat pelarut yaitu suatu protein 

yang disebut apolipoprotein. Senyawa lipid dengan apolipoprotein ini dikenal 

dengan lipoprotein (Guyton, 2007). 

Menurut Guyton (2007), lipoprotein berbeda dalam ukuran, densitas, 

komposisi lemak, dan komposisi apoprotein, dengan menggunkan ultrasentrifuse,  
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pada manusia dapat dibedakan empat jenis lipoprotein. Empat kelompok utama 

lipoprotein yang diketahui makna yang penting secara fisiologis 

1. Kilomikron bertugas mengangkat lipid yang terbentuk dari pencernaan 

dan penyerapan. Kilomikron berasal dari penyerapan trigliserida 

(triasilgliserol) dalam usus. Triasilgliserol merupakan simpanan lipid 

yang utama dalam jaringan adipose. 

2. Very Low Density Lipoprotein (VLDL) atau pre-beta-lipoprotein. 

VLDL berasal dari hati untuk mengeluarkan triasilgliserol dan bertugas 

mengangkut triasilgliserol dari hati. 

3. Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan lipoptotein yang kaya akan 

kolesterol serta terbentuk dari metabolisme VLDL. Protein utama 

pembentuknya adalah apo-B. 

4. High Density Lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein yang miskin 

kolesterol tetapi terlibat dalam pengeluaran kolesterol dari jaringan 

serta dalam metabolisme jenis lipoprotein lainnya. HDL mencegah 

kolesterol mengendap di pembuluh darah dan melindungi dari 

aterosklerosis (terbentuknya plak pada pembuluh darah). Protein utama 

pembentuk HDL adalah Apo-A. 

2.2.1. Metabolisme Lipoprotein 

Terdapat  tiga  jalur  dalam  metabolisme  lipoprotein.  Ketiga  jalur  

tersebut  antaralain sebagai berikut:  

a.  Jalur Metabolisme Eksogen 

Makanan  yang  mengandung  lemak  terdiri  atas  trigliserida  dan  

kolesterol. Selain  dari  makanan,  di  dalam  usus  juga  terdapat  kolesterol  
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dari  hati  yang diekskresi bersama empedu ke usus halus    Baik lemak dari 

makanan maupun dari hati disebut lemak eksogen.Semakin banyak kita 

mengonsumsi makanan berlemak, maka akan semakin banyak  lemak  yang  

disimpan  di  hati  yang  akan  mengakibatkan  sintesis kolesterol  akan  

meningkat.  Kolesterol  yang  berlebihan  akan  diekskresi  dari hati ke dalam 

empedu sebagai kolesterol atau garam empedu. Kemudian akan diabsorbsi ke 

dalam sirkulasi porta dan kembali ke hati sebagai bagian dari sirkulasi 

enterohepatik. 

Di dalam enterosit  mukosa usus halus, trigliserida akan diserap 

sebagai asam lemak  bebas  sedangkan  kolesterol  sebagai  kolesterol.  

Kemudian  di  dalam usus  halus  asam  lemak  bebas  akan  diubah  menjadi  

trigliserida  sedangkan kolesterol  akan  mengalami  esterifikasi  menjadi  

kolesterol  ester.  Dimana keduanya  bersama  dengan  fosfolipid  dan  

apolipoprotein  akan  membentuk lipoprotein yang dikenal dengan nama 

kilomikron. 

Kilomikron ini akan masuk ke saluran  limfe  yang  akhirnya masuk ke 

dalam aliran  darah  melalui  duktus  torasikus.  Trigliserida  dalam  

kilomikron  akan mengalami  hidrolisis  oleh  enzim  Lipoprotein  Lipase  

(LPL)  menjadi  asam lemak  bebas  yang  dapat  disimpan  kembali  sebagai  

trigliserida  di  jaringan lemak  (adiposa),  tetapi  bila  berlebih  sebagian  

trigliserida  akan  diambil oleh hati sebagai bahan untuk membentuk 

trigliserida hati. Kilomikron yang sudah kehilangan sebagian besar trigliserida 

akan menjadi kilomikron remnant  yang mengandung  kolesterol  ester  yang  

cukup  banyak  yang  akan  dibawa  ke  hati (Adam, 2009). 
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b.  Jalur Metabolisme Endogen 

Setelah melewati jalur eksogen , kilomikron remnant akan diproses 

untuk pembentukan trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh hati lalu 

diangkut secara endogen dalam bentuk very low density lipoprotein (VLDL). 

VLDL akan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh Lipoprotein Lipase 

yang betujuan untuk mengurangi kadar Trigliserida yang selanjutnya 

disimpan dalam jaringan adipose. VLDL yang telah terhidrolisis akan 

menjadi Intermediate Density Lipoprotein (IDL). Partikel IDL kemudian 

diambil oleh hati dan mengalami  pemecahan  lebih  lanjut oleh enzim 

Lipopotein Lipase  menjadi  produk akhir yaitu Low Density Lipoprotein  

(LDL). LDL  akan  diambil oleh reseptor LDL di hati dan mengalami 

katabolisme. LDL ini bertugas menghantar  kolesterol  kedalam tubuh. Hati 

juga mengsintesis High Density Lipoprotein (HDL) dibawah pengaruh enzim 

lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT). Esterkolesterol  ini akan 

mengalami perpindahan dari HDL kepada VLDL dan IDL sehingga dengan 

demikian terjadi kebalikan arah transpor kolesterol dari perifer menuju hati. 

Aktifitas ini mungkin berperan sebagai sifat antiterogenik. (Adam,2009) 
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Sumber : Adam, 2009 

Gambar 2.2 Metabolisme Lipid Jalur Endogen dan Eksogen 

Lipid yang ada dalam tubuh berasal dari 2 jalur , yaitu endogen dan eksogen. 
Jalur Endogen merupakan lipid yang berasal dari produksi tubuh sendiri, 
sedangkan jalur Eksogen merupakan lipid yang berasal dari makanan (Adam 
, 2009) 

c.  Jalur Reverse Cholesterol Transport 

HDL  dilepaskan  sebagai  partikel  kecil  miskin  kolesterol  

mengandung apolipoprotein  A,  C dan E disebut HDL  nascent. HDL  nascent  

yang berasal dari  usus  halus  dan  hati  mengandung  apolipoprotein  A1.  

HDL  nascent mengambil kolesterol bebas yang tersimpan di makrofag. 

Setelah mengambil kolesterol  bebas,  kolesterol  tersebut  akan  diesterifikasi  

menjadi kolesterol ester oleh enzim lecithin cholesterol acyltransferase 

(LCAT). Selanjutnya sebagian kolesterol ester tersebut dibawa oleh  HDL  
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yang  akan  mengambil  dua  jalur.  Jalur  pertama  akan  ke  hati sedangkan  

jalur  kedua  kolesterol  ester  dalam  HDL  akan  dipertukarkan dengan  

trigliserida  dari  VLDL  dan  IDL  dengan  bantuan  cholesterol  ester  

transfer protein (CETP) untuk dibawa kembali ke hati (Adam, 2009). 

2.2.2. Kolesterol 

 

 

 

 

Sumber :Mayes, 2012 
 
Gambar 2.3  

     Struktur Kolesterol 
 

Kolesterol adalah lipid amfipatik dan merupakan komponen struktural 

esensial pada membran dan lapisan luar lipoprotein plasma. Kolesterol  dapat 

berbentuk kolesterol bebas atau gabungan dengan asam lemak rantai  panjang  

sebagai kolesterol  ester. Kolesterol  ester  merupakan bentuk penyimpanan 

kolesterol yang ditemukan pada sebagian besar jaringan tubuh. Kolesterol juga 

mempunyai makna penting karena menjadi prekursor sejumlah besar senyawa 

steroid, seperti kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D 

(Mayes., 2012).  

Terdapat dua jenis kolesterol. Kolesterol eksogen adalah kolesterol  

yang  terdapat dalam diet dan diabsorbsi secara lambat dari saluran 

pencernaan ke dalam saluran limfe usus. Selain itu, terdapat  juga kolesterol 
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yang disintesis di dalam sel tubuh dan disebut dengan kolesterol endogen 

(Adam, 2009). 

2.2.2.1 Sintesis Kolesterol   

Separuh kolesterol tubuh berasal dari proses sintesis dan sisanya 

berasal dari makanan. Bahan  utama  untuk  sintesis  kolesterol  adalah  asetil-

KoA.  Terdapat  lima tahap dalam proses sintesis kolesterol (Mayes, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       Sumber : Murray, 2012 
      Gambar 2.4 
                 Sintesis Kolesterol 
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a. Biosintesis mevalonat 

Dua molekul asetil Ko-A bersatu membentuk asetoasetil Ko-A yang 

dikatalis oleh tiolase sitosol, kemudian mengalami kondensasi oleh HMG Ko-

A sintase membentuk HMG Ko-A yang direduksi menjadi asam mevalonat 

(Mayes, 2012). 

b. Pembentukan unit isoprenoid 

Mevalonat mengalami fosforilasi secara sekuensial oleh ATP dengan 

tiga kinase, dan setelah dekarboksilasi terbentuk unit isoprenoid aktif, 

isopentenil difosfat (Mayes, 2012). 

c. Enam unit isoprenoid membentuk skualen 

Isopentenil difosfat akan membentuk dimetilalil difosfat, yang 

kemudian bergabung dengan molekul isopentenil difosfat membentuk geranil 

difosfat. Isopentenil difosfat juga membentuk farnesil difosfat. Dua molekul 

farnesil difosfat bergabung di ujung difosfat untuk membentuk skualen 

(Mayes, 2012). 

d. Pembentukan lanosterol 

Skualen diubah menjadi skualen 2,3-epoksida oleh oksidase, 

kemudian mengalami siklisasi yang dikatalis oleh oksidoskuaelen menjadi 

lanosterol (Mayes, 2012).  

e. Pembentukan kolesterol 

Tempat pembentukan kolesterol dari lanosterol adalah di retikulum 

endoplasma, melibatkan pertukaran inti steroid dan rantai samping 

membentuk 14-desmetil lanosterol dan kemudian zimosterol. Setelah itu 
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membentuk demosterol dan akhirnya ikatan rantai samping direduksi 

menghasilkan kolesterol (Mayes, 2012). 

2.2.2.2 Pengangkutan Kolesterol dalam Jaringan 

Kolesterol diangkut di dalam lipoprotein pada plasma dan proporsi 

terbesar kolesterol terdapat di dalam LDL. Akan tetapi, pada keadaan ketiaka 

secara kuantitatif  VLDL lebih dominan, peningkatan proporsi klolesteril plasma 

akan terjadi pada fraksi ini (Adam, 2009) 

Kolesterol makanan membutuhkan waktu beberapa hari untuk 

mengimbangi kolesterol di dalam plasma dan beberapa minggu untuk 

mengimbangi kolesterol di dalam jaringan. Ester kolesterol di dalam makanan 

dihidrolisis menjadi kolesterol, yang kemudian bercampur dengan kolesterol yang 

tidak teresterifikasi dari makanan dan kolesterol empedu sebelum penyerapan dari 

usus bersama dengan unsur lipid lainnya. Senyawa ini bercampur dengan 

kolesterol yang disintesis di usus dan kemudian disatukan kedalam kilomikron, 

dari kolesterol yang diserap, 80-90% akan mengalami esterifikasi dengan asam 

lemak rantai panjang di dalam mukosa usus. Kilomikron bereaksi dengan 

lipoprotein lipase untuk membentuk sisa kilomikron, hanya 5% ester kolesterol 

yang hilang. Sisanya diambil oleh hati ketika sisa kilomikron bereaksi dengan sisa 

reseptor LDL atau dengan reseptor LDL dan hidrolisis menjadi kolesterol. VLDL 

yang dibentuk di hati mengangkut kolesterol di dalam plasma. Sebagian besar 

koesterol di dalam VLDL tertahan dalam sisa VLDL, IDL yang di ambil oleh hati 

dikonversi menjadi LDL yang selanjutnya akan diambil oleh reseptor LDL di hati 

dan jaringan ekstrahepatik (Mayes, 2012). 
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2.2.2.3 Ekskresi Kolesterol 

Sekitar 1 gram kolesterol di eliminasi dari tubuh setiap harinya. Kurang 

lebih separuhnya di ekskresikan ke dalam feses setelah dikonversi menjadi asam 

empedu. Sisanya akan diekskresikan sebagai kolesterol. Sejumlah besar kolesterol 

yang diekskresikan kedalam empedu akan direabsorbsi dan diyakini bahwa 

sekurang-kurangnya sebagian kolesterol yang merupakan prekursor senyawa 

sterol feses berasal dari mukosa intestinal. Sejumlah besar ekskresi garam empedu 

akan di reabsorbsi kembali ke dalam sirkulasi porta, diambil oleh hati dan 

diekskresikan kembali ke dalam empedu. Garam empedu yang tidak direabsorbsi 

ataupun derivatnya diekskresikan kedalam feses (Mayes,2012). 

2.3. Hiperkolesterolemia 

Hiperkolesterolemia  atau hiperlipidemia adalah kelainan metabolisme 

lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar lipid dalam 

darah. Kelainan ini ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol total, kadar 

LDL (Low Density Lipoprotein) dan trigliserida yang melebihi batas 

normalnya serta penurunan kadar HDL (High Density Lipoprotein) (Harrison, 

2008). 

Tabel 2.3  Interpretasi kadar kolesterol total, LDL menurut NCEP ATP 

Interpretasi Kolesterol Total LDL 
Ideal 

Batas tinggi 
Tinggi 

<200         mg/dl 
200-239   mg/dl 
>240         mg/dl 

<130         mg/dl 
130-159    mg/dl 
>160         mg/dl 

(Sumber :NCEP ATP III, 2001) 

Penyebab terjadinya hiperkolesetrolemia dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Bisa disebabkan oleh faktor genetik, gaya hidup seperti merokok, pola 
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makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas olahraga serta bisa juga disebabkan 

akibat dari penyakit lain seperti diabetes melitus. Hiperkolestrolemia menurut 

penyebabnya, dapat diklasifikasikan menjadi : 

a. Hiperkolesterolemia Primer 

hiperkolesterolemia primer berkaitan dengan gen yang mengatur enzim 

dan apoprotein yang terlibat dalam metabolisme lipoprotein maupun 

reseptornya. Kelainan ini biasanya disebabkan oleh mutasi genetik. 

Hiperkolesterolmia primer terbagi menjadi 2 bagian, yakni hiperkolesterol 

poligenik dan hiperkolesterol familial. Hiperkolesterol poligelik merupakan 

interaksi antara kelainan genetik yang multiple, nutrisi dan faktor lingkungan 

lainnya yang memiliki lebih dari satu dasar metabolik. Hiperkolesterolemia 

familial adalah penyakit yang diturunkan akibat adanya kelainan defek gen 

pada reseptor LDL permukaan membran sel tubuh. Ketidakadaan reseptor ini 

menyebabkan hati tidak bisa mengabsorbsi LDL. Karena menganggap LDL 

tidak ada, maka hati memproduksi VLDL yang banyak ke dalam plasma. Pada 

pasien dengan hiperkolesetrolemia familial ditemukan kadar kolesetrol total 

mencapai 600 sampai 1000 mg/dl atau 4 sampai 6 kali dari orang normal. 

Banyak pasien ini meninggal sebelum usia 20 tahun akibat infark miokard 

(Guyton, 2007). 

b. Hiperkolesterolemia Sekunder 

Hiperkolesterolemia sekunder terjadi akibat penderita mengidap suatu 

penyakit tertentu, stress, atau kurang gerak (olahraga). Berbagai macam obat 

juga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Wanita yang telah masuk masa 
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menopause (berhenti haid) jika diberi terapi estrogen akan mengalami 

peningkatan kadar kolesterol (Adam, 2009). 

2.4. Peranan Daun Kelor terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Total 

Moringa oleifera Lam telah banyak diteliti pada beberapa tahun 

terakhir terutama pada tikus. Hasil penelitian in vitro pada hewan dan 

manusia membuktikan bahwa semua bagian dari Moringa oleifera Lam 

memiliki fungsi baik secara fisiologis maupun farmakologi. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan pada manusia mengindikasikan bahwa bubuk 

daun Moringa oleifera Lam yang diberikan secara oral diketahui berguna 

sebagai anti-hiperglikemia, kemoprotektif, dan efek antioksidan tanpa 

menimbulkan efek samping. (Hopkins, 2010) 

Daun  kelor  mempunyai banyak kandungan fitonutrien yang menjadi  

sumber  antioksidan  alami  yang baik  karena  kandungan  dari  berbagai  

jenis  senyawa antioksidan  seperti  asam  askorbat,  flavonoid, phenolic  dan  

karotenoid (Dudi, 2015) .    

Senyawa yang berpengaruh terhadap pembentukan kolesterol adalah 

flavonoid dan vitamin C. Vitamin C yang terkandung dalam daun kelor 

mempunyai efek mampu menghambat absorbsi kolesterol dan asam empedu 

pada usus halus. Dengan dihambatnya absorbsi kolesterol pada saluran 

pencernaan, maka jumlah kolesterol yang masuk ke pembuluh darah jadi 

berkurang dan akan dikeluarkan bersama feses. (Yasmin, 2010). 

Flavonoid sebagai senyawa dapat menurunkan kadar kolesterol 

dengan cara menurunkan penyerapan kolesterol dan asam empedu pada usus 
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halus sehingga meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses. Hal ini akan 

menstimulus  sel-sel hati untuk meningkatkan pembentukan asam empedu 

(Yasmin, 2010).  

Flavonoid dapat mengontrol kolesterol di liver dan di plasma dengan 

cara mempengaruhi sintesis serta proses katabolisme. Flavonoid pada daun 

kelor dapat mengurangi biosintesis kolesterol melalui penghambatan enzim 3-

hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktase sehingga 

menghambat terjadinya pembentukan kolesterol dalam tubuh. (Pankaj,G.jain 

et al, 2010). Dalam proses katabolisme kolesterol diperlukan peran enzim 

CYP7A1 sedangkan flavonoid terbukti dapat meningkatkan aktivitas enzim 

tersebut sehingga terjadi peningkatan katabolisme kolesterol (Honda et al, 

2013). 

  Flavonoid  dikatakan mampu menurunkan kadar LDL (Low Density 

Lipoprotein) plasma dangan cara menaikkan densitas dari reseptor LDL di 

liver yang bertanggungjawab untuk uptake LDL ke liver dan mengikat  dan 

meningkatkan kadar HDL ( Honda et al, 2013).  

Flavonoid berperan sebagai inhibitor kompetitif berikatan dengan 

HMG-CoA reduktase yang membuat asam mevalonat (senyawa biosintesis 

kolesterol) tidak akan terbentuk sehingga pembentukan kolesterol dalam hati 

menjadi terhambat (ditunjukan pada gambar 2.4). (Sekhon, 2012)  
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(Silvestre, 2011) 

Gambar 2.4 Mekanisme Flavonoid 
Flavonoid bekerja dalam menghambat enzim HMG-CoA Reductase sehingga 

menurunkan sintesis kolesterol dari dalam tubuh  (Alegret, M., Silvestre, J.S. 2011). 

  


