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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Serai Cymbopogon Nardus (L.) Randle 

Tanaman serai C. nardus menyukai tempat yang berada di dekat air dengan 

tanah yang gembur. Sehingga serai umumnya dapat ditemukan tumbuh liar di tepi 

sungai, rawa, atau saluran irigasi. Cymbopogon nardus umumnya digunakan 

sebagai rempah-rempah dan merupakan salah satu sari minuman rakyat yang ada 

di Jawa Barat yaitu Bandrek (Heyne, 1987 : 186).  

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Serai Cymbopogon Nardus (L.) Randle 

 Tanaman serai mempunyai klasfikasi sebagai berikut (Heyne, 1987 : 186) : 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Sub kelas : Commelinidae 

Ordo  : Poales 

Family  : Graminae/Poaceae 

Genus  : Cymbopogon 

Species : Cymbopogon nardus L. Rendle 

 

Gambar 1.1 Tanaman C. nardus  (Anonim,diakses September 2016). 
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2.1.2 Morfologi Tanaman Serai Cymbopogon Nardus (L.) Randle 

 Pada tanaman C. nardus merupakan tanaman dengan habitus terna 

parenial. Cymbopogon Nardus merupakan tanaman dari suku Poaceae yang 

sering disebut dengan suku rumput-rerumputan (Tora, 2013). 

 Tanaman C. nardus memiliki akar yang besar dan merupakan jenis akar 

serabut yang berimpang pendek (Arzani dan Riyanto, 1992). 

 Batang tanaman serai C. nardus bergerombol dan berumbi, lunak serta 

berongga. Isi batangnya merupakan pelepah umbi untuk pucuk dan berwarna 

putih kekuningan. Namun ada juga yang berwarna putih keunguan atau 

kemerahan. Selain itu batang C. nardus juga bersifat kaku dan mudah patah. 

Batang serai C. nardus tumbuh tegak lurus diatas tanah (Arzani dan Riyanto, 

1992). 

 Daun tanaman C. nardus berwarna hijau dan tidak bertangkai. Daunnya 

kesat, panjang, runcing dan daun tanaman ini memiliki bentuk seperti pita yang 

makin keujung makin runcing dan berbau citrus ketika daunnya diremas. Daunnya 

juga memiliki tepi yang kasar dan tajam. Tulang daun tanaman serai tersusun 

sejajar. Letak daun pada batang tersebar. Panjang daunnya sekitar 50-100 cm, 

sedangkan lebarnya kira-kira 2 cm. daging daun tipis, serta pada permukaan dan 

bagian bawah daunnya berbulu halus (Arzani dan Riyanto, 1992). 

 Tanaman C. nardus jenis ini jarang sekali memiliki bunga. Kalaupun ada, 

pada umumnya bunganya tidak memiliki mahkota dan merupakan bunga 

berbentuk bulir. Buah tanaman C. nardus jarang sekali memiliki atau bahkan 

tidak memiliki buah. Sedangkan bijinya juga jarang sekali (Arzani dan Riyanto, 

1992) 

2.1.3 Kandungan Kimia Serai Cymbopogon Nardus (L.) Randle 

 Senyawa utama penyusun minyak C. nardus adalah sitronelal, sitronelol, 

dan graniol (Wijesekara, 1973). Gabungan ketiga komponen utama minyak serai 

dikenal sebagai total senyawa yang dapat diasetilasi. Ketiga komponen ini 

menentukan intensitas bau harum, nilai dan harga minyak serai. 
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2.1.3.1 Minyak Atsiri 

Daun C. nardus 0.4% minyak atsiri dengan komponen yang terdiri dari 

sitral, sitronelol (66.85%), (α-pinien, kamfen, sabinen, mirsen, β-felandren, p-

simen, limonene, cis-osimen, terpinol, sitronelal, borneol, terpinen-4-ol, α-

terpeniol, geraniol, farnesol, metil heptenon, n-desialdehisa, dipenten, metil 

heptenon, bornilasetet, geranilformat, terpinil asetat, sitronelil asetat, geranil 

asetat, β-elemen, β-kariofilen, β-bergamoten, trans-metilisoeugenol, β-kadimen, 

elemol, kariofilen oksida. Sitronelol hasil isolasi dari minyak atsiri sereh terdiri 

dari sepasang enensiomer (R)-sitronelal dan (S)-sitronelal (Heyne, 1987 : 187). 

 Kandungan kimia minyak atsiri dari tanaman C. nardus sangat bervariasi, 

sesuai dengan letak geografisnya. Seperti kandungan terpen hydrokarbon, alcohol, 

keton, ester dan aldehida (Kumar et al, 2010). 

Tabel II.I  Kandungan kimia C. nardus (Kumar et al, 2010). 

Essential oil composition Percentage of 

components 

Citral β 32% 

Geraniol 3.04% 

Terpinolene 1.23% 

Myrecene 0.72% 

Methylheptenone 0.2% 

Linalyl acetate 0.1% 

β Pinene 0.04% 

Citral α 40.8% 

Nerol 4.18% 

Citronellal 2.10% 

Geranyl acetate 0.83% 

Terpinol 0.45% 

Borneol 0.1-0.4% 

α Pinene 0.07% 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Struktur kimia dari komposisi minyak atsiri dari C. nardus 

(Schaneberg dan Khan, 2002). 
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2.1.3.2 Triterpenoid 

 Triterpenoid diisolasi dan dan diidentifikasi sebagai teriterpenoid baru 

yang diambil dari lilin daun C. nardus yaitu cymbopogone dan cymbopogonol 

(Hanson, 1976). 

2.1.3.3 Flavonoid dan Senyawa Fenol 

 Senyawa flavonoid dan fenol terdiri dari luteolin dan 6-C dan 7-O –

glycosides. Isolasi senyawa flavonoid quercetin, kaempferol dan apiginin dari 

bagian aerial pada C. nardus (Miean dan Mohamed, 2001). Senyawa fenolik 

elimicin, catecol, asam klorogenat, asam caffeic dan hydroquinone diisolasi dari 

tanaman C. nardus (Faruq, 1994). 

2.1.4 Manfaat Tanaman Cymbopogon Nardus (L.) Randle 

 Pada beberapa penelitian ekstrak daun C. nardus yang mengandung 

senyawa alkaloid, saponin, tannin, flavonoid, fenol, dan steroid memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan melalui penghambatannya terhadap radikal bebas DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil) dengan nilai IC50 sebesar 79.444 mg/L (Rahma, 2014).  

Efek diuretik dari ekstrak akar C. nardus yang paling tinggi pada dosis 

62,5 mg/kg BB menunjukkan volume urin sebesar 7,36 mL yaitu 245,33% pada 

jam ke-24. Hasil identifikasi pada penapisan fitokimia menunjukkan esktrak akar 

serai wangi mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tannin, kuinon, polifenolat, 

dan monoterpen dan seskuiterpen. Ekstrak akar C. nardus memiliki efek dieresis 

yang lebih baik dibandingkan hidroklorotiazid sebagai pembanding (Dini, dkk 

2015).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adejuwon dan Esther (2007), 

bahwa ekstrak segar dari daun C.nardus memiliki efek sebagai hipoglikemik dan 

hipolipidemik dengan dosis oral yakni 125-500mg/kgBB yang diberikan selama 

42 hari. 

 Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Agbafor dan Akubugwo (2008), 

bahwa ekstrak C.nardus dengan dosis 100mg/KgBB dan 200mg/KgBB yang 

diberikan selama 7 hari memiliki efek sebagai hipokolesterolemik. Aktivitas 

antioksidan ditunjukkan dengan adanya senyawa flavonoid dan penol yang dapat 

mencegah oksidasi LDL, menekan terbentuknya interleukin proinflamasi dan 
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mampu memperbaiki endotel pembuluh darah, serta dapat mengurangi kepekaan 

LDL terhadap pengaruh radikal bebas (Wayan dan Made, 2012). 

Mekanisme kerja radikal bebas dalam meningkatkan kadar LDL, yaitu 

dengan cara mengoksidasi LDL menjadi Ox-LDL. Pembentukan Ox-LDL ini 

akan memicu terbentuknya plak pada pembuluh darah sehingga lumen pembuluh 

darah menyempit dan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Jika ditinjau dari 

hal tersebut maka C. nardus memiliki potensi sebagai antikolesterol karena 

memiliki senyawa aktif flavonoid yang merupakan senyawa fenol yang dapat 

berfungsi sebagai antioksidan (Owolabi et al, 2010). Senyawa ini dapat 

menghambat proses oksidasi LDL menjadi Ox-LDL sehingga dapat menurunkan 

kadar LDL dalam darah. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanaman C.nardus terutama 

batang mengandung zat-zat seperti geraniol, metil heptenon, terpen-terpen, terpen-

alkohol, asam-asam organic dan terutama sitronelal yang bisa dimanfaatkan 

sebagai penghalau nyamuk (Balittro, 1990). 

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa minyak atsiri yang disemprotkan 

ke udara membantu menghilangkan bakteri, jamur, bau pengap, dan bau yang 

tidak mengenakkan. Selain menyegarkan udara, aroma alami minyak atsiri juga 

dapat mempengaruhi emosi dan fikiran serta menciptakan suasana tentram dan 

harmonis (Arzani dan Riyanto, 1992). 

2.2 Tanaman Alpukat (Persea americana Mill.) 

 Tanaman alpukat (Persea Americana mill) merupakan tanaman yang 

berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah dan memeliki banyak varietas yang 

tersebar di seluruh dunia. Alpukat secara umum terbagi atas tiga tipe : tipe West 

Indian, tipe Guatemalam, dan tipe Mexican. Daging buah berwarna hijau di 

bagian bawah kulit dan menguning kearah biji. Warna kult bervariasi, warna hijau 

karena kandungan klorofil atau hitam karena pigmen antosianin (Lopez, 2002). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

11 
 

 

 

Gambar 2.3 Tanaman P.americana (Anonim, diakses September 2016). 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman P. Americana 

Tanaman apukat (Persea amercana Mill.) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo : Laurales 

Family  : Lauraceae 

Genus  : Persea 

Species : Persea americana Mill. 

 

2.2.2 Morfologi Tanaman P.americana 

 Tanaman alpukat berupa pohon dengan ketinggian 3-10 m ranting tegak 

dan berambut halus, daun berdesakan diujung ranting, berbentuk bulat telur atau 

corong, awalnya berbulu pada kedua belah permukaannya dan lama-kelamaan 

menjadi licin. Bunga alpukat berupa malai dan terletak di dekat ujung ranting, 

bunganya sangat banyak berdiameter 1-1,5 cm, berwarna kekuningan, berbulu 

halus dan benang sari dalam 4 karangan, buah alpukat berbentuk bola lampu 

sampa bulat telur, berwarna hijau kekuningan berbintik ungu, gandul/halus dan 

harum, biji berbentuk bola dan hanya terdapat satu bji dalam 1 buah (Materia 

Medika Indonesia, 1996; Hika citra, 2009). 
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2.2.3 Kandungan Senyawa Tanaman P.americana 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arukwe et al. (2012) berikut 

hasil senyawa fitokimia dari daun, buah dan biji alpukat P.americana (mg/100 g) 

dapat dilihat pada Tabel II.2. 

Tabel II.1 Kandungan Senyawa dari Tanaman P. americana Dalam 

(mg/100gram) 

Konstituen Daun Buah Biji 

Saponin 1.29 ±0.08 0.14 ±0.01 19.21 ±2.81 

Tanin 0.68 ±0.06 0.12 ±0.03 0.24±0.12 

Flavonoid 8.11 ±0.14 4.25 ±0.16 1.90±0.07 

Glikosida 

sianogen 

ND ND 0.06±0.02 

Alkaloid 0.51 ±0.21 0.14 ±0.00 0.72±0.12 

Fenol 3.41 ±0.64 2.94 ±0.13 6.14±1.28 

Steroid 1.21 ±0.14 1.88 ±0.19 0.09±0.00 

ND : Not Detected (tidak terdeteksi) 

Daun alpukat mengandung senyawa flavonoid, tanin katekat, kuinon, 

saponin dan steroid/triterpenoid (Maryati et al, 2007). Namun kandungan tanin 

dalam daun dan buah P.americana rendah sehingga bebas dari rasa sepat 

(astringent) (Arukwe et al, 2012). Ekstrak daun P.americana berpotensi sebagai 

sumber antioksidan alami karena memiliki kandungan total fenol yang tinggi yaitu 

mencapai 161,43 ppm (Katja et al, 2009). Ekstrak daun P.americana mengandung 

senyawa fenol jenis flavonoid yang tinggi dan memiliki nilai IC50 sebesar 114,95 

ppm. Senyawa flavonoid dari daun P.americana adalah isorhamnetin, luteolin, 

rutin, kuersetin, dan apigenin. Kuersetin dalam daun P.americana memiliki 

aktivitas antioksidan paling tinggi dibandingkan isorhamnetn, luteolin, rutin, 

apigenin, bahkan Butil Hidroksil Anisol (BHA) (Owolabi et al, 2010). 

2.2.4 Manfaat Tanaman P. americana 

 Alpukat merupakan buah yang sangat bergizi, mengandung 3-30% minyak 

dengan komposisi yang sama dengan minyak zaitun dan banyak mengandung 

vitamin B (Samson, 1980). 

Menurut Owalabi (2010), daun P.americana memiliki aktivitas 

antioksidan dan membantu dalam mencegah atau memperlambat kemajuan 

berbagai oksidatif stress yang berhubungan dengan penyakit.  
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Pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kolawole et 

al.,(2012) ekstrak daun P. americana dapat menurunkan kadar kolesterol pada 

dosis 20 mg/kgbb dan 40 mg/kgbb dapat menurunkan nilai kolesterol total, 

trigliserida dan LDL secara signifikan bahkan mampu menaikan nilai HDL. Dosis 

20 mg/kgbb penurunan kolestrol total, trigliserida dan LDL yakni: 54,2%; 46,2%; 

65,6% dan menaikan nilai HDL sebesar 60%. Dosis ditingkatkan menjadi 40 

mg/kgbb penurunan dari kolestrol total, trigliserida dan LDL juga semakin besar 

60,4%; 69,2%; 87,5% serta nilai HDL juga mengalami peningkatan yang besar 

menjadi 80 %. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bray 

(2007) ekstrak daun P. americana pada dosis 10 mg/KgBB dengan pemberian 8 

minggu menurunkan kadar kolesterol total 5-8% dan meningkatkan kadar 

kolesterol HDL 68-85%.  

Dalam daging buah P.americana terkandung protein, mineral Ca, Fe, 

vitamin A, B, dan C (Samson, 1980). Dengan kandungan nutrisi yang banyak 

tersebut maka P.americana dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, 

diantaranya: 

Lemak monosaturated (tak jenuh) yang terdapat di dalam P.americana 

mengandung aleic acid yang terbukt mampu meningkatkan kadar lemak sehat 

dalam tubuh, dan mengontrol diabetes. Dengan menggunakan P.americana 

sebagai sumber lemak, penderita diabetes dapat menurunkan kadar triglycerides 

sampai 20%. Lemak tak jenuh ini juga baik untuk mengurangi kadar kolesterol. 

Diet rendah lemak yang menyertakan P.americana telah terbukti mampu 

menurunkan kadar kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol baik dalam 

darah. Persea americana juga banyak mengandung serat yang sangat bermanfaat 

untuk mencegah tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan beberapa jenis 

kanker. 

Persea americana juga mengandung potassium 30% lebih banyak 

dibanding nanas. Potassium bermanfaat bagi tubuh untuk mengurangi resiko 

terkena penyakit tekanan darah tinggi, serangan jantung dan kanker. Selain itu, 

P.americana juga sangat sempurna jika di jadikan sebagai makanan untuk wanita 

hamil, itu karena follate yang terdapat dalam P.americana dapat mengurangi 

resiko terhadap ancaman penyakit birth defect. 
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2.2 Metode Penyarian 

  Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental, dan cair. Ekstrak 

dibuat dngan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, 

kemudian semua atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikan hingga memenuhi 

syarat baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 1995: 7). 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa 

aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). Berdasarkan suhu yang digunakan, 

metode ekstraksi terbagi menjadi dua yaitu ektraksi cara panas dan cara dingin. 

Contoh metode ekstraksi cara panas diantaranya adalah soxhlet, digesti, refluks, 

infusa. Kelebihan dari metode ekstraksi cara panas adalah dapat digunakan untuk 

mengekstrak senyawa-senyawa yang bersifat thermostabil. Sedangkan metode 

ekstraksi cara dingin biasanya digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa 

yang bersifat thermostabil. Contoh ekstraksi cara dingin adalah maserasi dan 

perkolasi (Ditjen POM, 2000: 10- 14). 

2.2.1 Ekstraksi Maserasi 

 Maserasi merupakan proses perendaman simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan yang biasanya dilakukan pada temperatur 15°-

20°C dalam waktu selama 3 hari sampai zat yang diinginkan dapat larut (Ansel, 

2008: 608). Prinsip maserasi adalah pengikatan/pelarutan zat aktif berdasarkan 

sifat kelarutannya dalam suatu pelarut (like dissolved like). Langkah kerjanya 

adalah merendam simplisia dalam suatu wadah menggunakan pelarut penyari 

tertentu selama beberapa hari sambil sesekali diaduk, lalu disaring dan diambil 

beningnya. Selama ini dikenal beberapa cara untuk mengekstraksi zat aktif dari 

suatau tanaman ataupun hewan menggunakan pelarut yang cocok. Pelarut tersebut 

ada yang brsifat “bisa campur air” (contohnya air sendiri, desebut pelarut polar) 

dan juga pelarut yang bersifat “tidak campur air” (contohnya aseton, etil asetat, 

disebut pelarut non polar atau pelarut organik) (Ansel, 2008: 608).  
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2.3 Kolesterol  

 Kolesterol merupakan sterol utama dalam tubuh manusia. Kolesterol 

merupakan komponen struktural membrane sel dan lipoprotein plasma, dan juga 

merupakan bahan awal pembentukan asam empedu serta hormone steroid. Sterol 

dan derivatnya sukar larut dalam larutan berair tetapi larut dalam pelarut organik, 

terutama alkohol. Sehingga senyawa ini dimasukkan kedalam golongan lipid. 

Ketidaknormalan dalam metabolisme atau pengangkutan kolesterol lewat plasma 

rupa-rupanya ada kaitannya dengan perkembangan aeterosklerosis. Selain itu batu 

empedu yang terjadi tersusun terutama dari kolesterol (Montgomery, 1993). 

 Kadar kolesterol didalam darah adalah dibawah 200 mg/dl. Apabila 

melampaui batas normal maka disebut hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia 

biasanya terdapat pada penderita obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, perokok 

serta orang yang sering minum-minuman beralkohol (Hardjono, dkk. 2003). 

 Biosintesis kolesterol dimulai dari perpindahan asetil-KoA dari 

mitokondria ke sitosol, khususnya di peroksisom. Tahapan biosintesis kolestrol 

ada lima tahap yaitu : konversi asetil-KoA menjadi HMG KoA (3-hidroksi-3-

metilglutaril-KoA), konversi HMG KoA menjadi mevalonat, konversi mevalonat 

menjadi isopentil pirofosfat (IPP) bersama dengan hilangnya CO2, konversi IPP 

menjadi squalen, dan terakhir konversi squalen menjadi kolesterol (Guyton dan 

Hall, 2007). 

2.4 Lipoproten Plasma 

Lipoprotein diklasifikasikan berdasarkan pada densitas yang 

mengambarkan ukuran partikel. Semakin besar rasio lipid / protein maka semakin 

besar ukurannya dan makin rendah densitasnya. Terdapat lima kelas utama 

lipoprotein yaitu kilomikron, very low density lipoprotein (VLDL), intermediate 

density lipoprotein (IDL), low density lipoprotein (LDL), Dan high density 

lipoprotein (HDL) (Dominiczak, 2005). 

2.4.1 Kilomikron 

Kilomikron yang dibentuk di dinding usus dari trigliserida dan kolesterol 

berasal dari makanan. Kemudian trigliserida ini dihidrolisa oleh lipoprotein dan 

sisanya dieksresi oleh hati (Tjay, 2008). 
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2.4.2 VLDL (Very Low Density Lipoprotein) 

VLDL atau pra-β-lipoprotein berfungsi membawa lipid yang berasal dari 

dalam tubuh (endogen) terutama hati untuk ekspor ke jaringan adiposa. 

Lipoprotein ini kaya akan triasilgliserol (55%), fosfolipid (18%), protein (8%) dan 

kolesterol (8%). Selain komposisi tersebut, VLDL juga mengandung 

apolipoprotein B100 (apo-B100), apolipoprotein C (apo-C), apolipoprotein E 

(apo-E). VLDL ini akan mengalami sekresi setelah dimofikikasi oleh enzim 

lipoprotein lipase sehingga menyebabkan triasilgliserida VLDL pada jaringan 

akan berkurang dan mengalami hidrolisis oleh enzim tersebut. Proses ini 

menghasilkan sisa VLDL atau yang disebut IDL (intermediate density 

lipoprotein) yang mengandung triasilgliserida dan kolesterol selain apo-B dan 

apo-E yang dapat diambil segera oleh hati atau menjadi LDL karena hilangnya 

triasilgliserida dan apo-E (Botham & Mayes, 2006). 

2.4.3 LDL (Low Density Lipoprotein) 

 LDL (Low Density Lipoprotein) ini sering disebut dengan istilah kolesterol 

jahat adalah kolesterol yang mengangkut paling banyak kolesterol dan lemak di 

dalam darah. Kadar LDL yang tinggi dan pekat akan menyebabkan kolesterol 

lebih banyak melekat pada dinding-dinding pembuluh darah pada saat transportasi 

dilakukan. Kolesterol yang melekat itu perlahan-lahan akan mudah membentuk 

tumpukan-tumpukan yang mengendap, seperti plak pada dinding-dinding 

pembuluh darah. Akibatnya saluran darah terganggu dan ini bisa meningkatkan 

resiko penyakit pada tubuh seseorang seperti stroke, jantung koroner dan lain 

sebagainya (Graha, 2010). 

 LDL (Low Density Lipoprotein) atau protein densitas rendah merupakan 

lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar pada manusia (70% total). Partikel 

LDL mengandung trigliserida sebanyak 10% dan kolesterol 50%. Jalur utama 

katabolisme LDL berlangsung lewat reseptor-mediated endocytoss di hati dan sel 

lain. Ester kolesterol dari inti LDL dihidrolisis mengahasilkan kolesterol bebas 

untuk sintesis sel membrane dan hormone steroid. Selain lewat proses endositosis 

sel juga mendapat kolesterol dari sintesis de novo lewat enzim KMG-CoA 

reduktase. Produksi enzim ini dan reseptor LDL diatur lewat transkrip genetic 

berdasarkan tinggi rendahnya kadar koleterol dalam sel (Suyatna, 2007). 
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2.4.4 HDL (High Density Lipoprotein) 

 HDL (High Density Lipoprotein) ini sering disebut dengan istilah 

kolesterol baik. Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) mengangkut 

kolesterol lebih sedikit dan mengandung banyak protein. HDL (High Density 

Lipoprotein) berfungsi membuang kelebihan kolesterol yang dibawa oleh LDL 

(Low Density Lipoprotein) dengan membawanya kembali ke hati dan kemuadian 

diurai kembali. Dengan membawa kelebihan kolesterol yang dibawa oleh LDL 

(Low Density Lipoprotein) tadi, maka HDL (High Density Lipoprotein) membantu 

mencegah terjadinya pengendapan dan mengurangi terjadinya plak dipembuluh 

darah yang dapat mengganggu peredaran darah dan membahayakan tubuh. Karena 

itu kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) ini disebut kolesterol baik (Graha, 

2010). 

2.5 Metabolisme Lipoprotein 

 Lipid ditranspor melalui jalur eksogen, endogen dan jalur balik kolesterol. 

Jalur eksogen dan endogen melibatkan trigliserida dan kolesterol LDL, sedangkan 

jalur balik melibatkan kolesterol HDL (Wahyudi, 2009). 

2.5.1 Jalur Eksogen 

 Pada jalur ini, lipid yang berasal dari makanan masuk ke dalam usus halus 

dan dicerna. Hasil pencernaan akan diabsorpsi ke dalam membrane mukosa usus 

halus. Monogliserida dan asam lemak bebas akan diubah kembali menjadi 

trigliserida. Trigliserida bersama dengan kolesterol, fosfolipid dan apoB48 

membentuk lipoprotein kilomikron (Dominiczak, 2005 ; Wahyudi, 2009). 

 Kilomikron ini kemudian masuk ke saluran limfe menuju aliran darah 

melalui duktus torasikus hingga sampai pada jaringan perifer. Trigliserida yang 

ada pada kilomikron dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase (LPL) menjadi 

asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak ini dapat digunakan sebagai energi 

dan juga dapat diubah kembali menjadi trigliserida. Sel-sel otot cenderung 

menggunakannya sebagai energi sementara sel-sel lemak menyimpannnya 

sebagai trigliserida. Sisa kilomikron (chylomicron remmants) yang sebagian 

besar terdiri atas kolesterol dan protein akan dibawah ke hati melalui ikatan 

dengan reseptor LDL dan LRP (LDL receptor related protein) untuk kemudian 

dimetabolisme (Dominiczak, 2005; Almatsier, 2009). 
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2.5.2 Jalur Endogen 

 Hati memiliki kemampuan mensintesis lipid. Lipid disekresikan ke dalam 

aliran darah dalam bentuk lipoprotein yaitu VLDL (Very low density lipoprotein). 

VLDL terutama terdiri dari trigleserida dan apoB100. Trigliserida dalam VLDL 

akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase (LPL). VLDL yang kehilangan 

trigleserida disebut VLDL remants. VLDL remants akan berubah menjadi IDL 

(Itermediate density lipoprotein). IDL sebagian kembali ke hati dan sebagian lagi 

dihidrolisis menjadi LDL (Low density lipoprotein). LDL yang kaya kolestrol, 

akan masuk ke jaringan perifer setelah diberikatan dengan reseptor LDL. Dalam 

perjalanannya ke jaringan perifer, LDL mungkin menembus dinding arteri dan 

mengendap di dalamnya (Dominiczak, 2005). 

 

Gambar 2.4 Jalur Metabolisme Eksogen dan Endogen (Adam, 2009). 

2.5.3 Jalur Balik Kolesterol (Reverse Cholesterol Transport) 

Jalur ini berkaitan dengan kolesterol HDL. HDL mengandung apo A1, 

apoAII, apoC, dan apoE. HDL dibentuk di hati dan usus halus. HDL akan 

membawa kolesterol yang ada pada jaringan perifer menuju ke hati melalui 

scavenger receptorB. 
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2.6 Hubungan Antara Antioksidan dengan LDL   

Flavonoid adalah antioksidan eksogen yang telah dibuktikan bermanfaat 

dalam mencegah kerusakan sel akibat stress oksidatif. Flavonoid mampu 

memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan LDL 

terhadap pengaruh radikal bebas (Kwon dan Ling, 2007) dan dapat bersifat 

hipolipidemik, antinflamasi, serta antioksidan. 

Senyawa flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah 

terjadinya proses oksidasi dari LDL menjadi Ox-LDL sehingga tidak terjadi 

pembentukan sel busa dan penyempitan lumen arteri koroner yang dapat 

menimbulkan penyakit jantung koroner karena gangguan suplai oksigen. Senyawa 

saponin mempunyai aktivitas mengikat kadar LDL dalam darah dan 

mengangkutnya kembali ke saluran pencernaan untuk diekskresikan (Khomsan, 

2009). 

 Mekanisme kerja dari flavonoid sebagai antioksidan bisa secara langsung 

maupun tidak langsung. Flavonoid sebagai antioksidan secara langsung adalah 

dengan mendonorkan ion hidrogen sehingga dapat menetralisisr efek toksik dari 

radikal bebas. Struktur senyawa kuersetin dengan reaktivitas gugus hidroksil yang 

besar sehingga dapat menghambat reaksi pembentukan radikal bebas dan LDL 

oksidasi. Flavonoid sebagai antioksidan secara tidak langsung yaitu dengan 

meningkatkan ekspensi gen antioksidan endogen melalui beberapa mekanisme. 

Berikut reaksi kimia proses penghambatan radikal bebas DPPH (2,2-difeil-1-

pikrilhidrazil) (Owolabi et al, 2010).  

 

Gambar 2.5 Proses Penghambatan Radikal Bebas DPPH Oleh Senyawa 

Flavonoid 
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 Salah satu mekanisme peningkatan ekspensi gen antioksidan adalah 

melalui aktivasi nuclear factor erythroid 2 related factor 2 (Nrf2) sehingga terjadi 

peningkatan gen yang berperan dalam sintesis enzim antioksidan endogen seperti 

misalnya gen SOD (superoxide dismutase) (Wayan dan Made, 2012). 

2.7 Hiperkolesterol 

  Hiperkolesterolemia merupakan penyakit gangguan metabolisme 

kolesterol yang disebabkan oleh kadar kolesterol dalam darah melebihi batas 

normal. Kadar kolesterol normal pada manusia 120-240 mg/dl dan tikus putih 40-

130 mg/dl (Murray et al, 2003 dan Bauer, 2004). Hiperkolesterolemia dapat 

disebabkan oleh faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan pola konsumsi makanan. 

Konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi dapat menyebabkan 

peningkatan kadar kolesterol total dan peningkatan ladar LDL (Low Density 

Lipoprotein) dalam darah (Murray, 2003).  

Tabel II.2 Hubungan Profil Lipid dengan Resiko Terjadinya Penyakit 

Kardiovaskuler (PKV) (Anwar, 2004). 

 

Diinginkan 

(mg/dL

) 

Diwaspadai 

(mg/dL) 

Berbahaya 

(mg/d

L) 

Kolesterol total < 200 200 – 239 ≥ 240 

LDL 

Tanpa PKV 

Dengan PKV 

 

< 130 

< 100 

 

130 – 159 

 

 

≥ 160 

HDL > 60 < 60 – 35 < 35 

Triasilgliserida 

Tanpa PKV 

Dengan PKV 

 

≤ 200 

< 150 

 

200 – 399 

250 – 499 

 

≥ 400 

≥ 500 

2.8 Penginduksian Hiperkolesterolemia 

 Penginduksian pakan aterogenik dan PTU pada hewan coba ditujukan 

untuk meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Cara ini dikenal sebagai 

induksi eksogen. 

2.8.1 Pakan Aterogenik 

 Pakan hiperkolesterolemia adalah pakan yang sengaja dibuat untuk 

meningkatkan konsentrasi kolesterol darah hewan percobaan. Konsentrasi 

kolesterol tinggi dalam darah atau hiperkolesterolemia merupakan salah satu 

penyebab penyakit jantung koroner. Menurut Muray et al. (1999), kolesterol 
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adalah produk khas hasil metabolism hewan seperti kuning telur, daging, hati, dan 

otak. Semua jaringan yang mengandung sel-sel berinti mampu mensintesis 

kolesterol. 

 Menurut Lestari dan Muchtadi (1997), makanan untuk meningkatkan 

konsentrasi kolesterol darah tikus terdiri atas kolesterol 1,5% dari kuning telur 

ayam, lemak kambing 10%, dan minyak kelapa 1%. Pakan kolesterol 1,5% artinya 

dalam setiap 100 g pakan terkandung 1,5 g kolesterol. (Kuswinarti dan Sugiono, 

1990). 

Tabel II.3 Komposisi pakan tinggi lemak 

No. Nama Bahan Jumlah 

1 Lemak kambing 1 Kg 

2 Kuning telur puyuh 20 Butir 

3 Kuning telur bebek 2 Butir 

4 Minyak goreng bekas 100 ml 

5 Mentega 250 

 

Pembuatan pakan tinggi kolesterol dengan merebus masing-masing lemak 

kambing, kuning telur puyuh, kuning telur bebek secara terpisah, minyak goreng 

bekas dan mentega ditimbang sesuai dengan kebutuhan per tikus dan dicampurkan 

dengan pakan standart (BR) hingga membentuk adonan yang homogen (Laily, 

2015). 

Pemberian pakan dilakukan setiap sore hari secara ad libitum. Berat pakan 

yang diberikan dan sisa pakan yang tidak dimakan ditimbang setiap hari. Data 

pakan yang dikonsumsi merupakan hasil pengurangan dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan pakan sisa. 

2.8.2   Penginduksian PTU  

 PTU merupakan zat antitiroid yang mampu menghambat pembentukan 

hormon tiroid, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol darah melalui 

peningkatan biosintesis endogen. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Andriani (2007) bahwa induksi PTU yang diberikan bersama 

dengan pakan aterogenik pada hari ke-7, 14, 21 dan 28 memiliki nilai 75,6 mg/dL, 

122,9 mg/dL, 116,25 mg/dL, 201,34 mg/dL, 205,0 mg/dL. Penelitian lainnya yang 

telah dilakukan oleh Laily (2015) melaporkan bahwa terjadi peningkatan kadar 

kolesterol dalam darah setelah diinduksi dengan PTU dan pakan pakan aterogenik 
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pada hari ke-0 dan hari ke-7 dan hari ke-14 sebesar 53,65±5,66, 86,45±11,35 dan 

109,55. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Allo et al (2013) 

meyatakan bahwa induksi PTU dan pakan aterogenik selama 2 minggu dapat 

menaikkan kadar kolesterol sebesar 104,19±4,66% peningkatan kolesterol 

signifikan terjadi pada minggu ke dua setelah induksi 

 Penentuan dosis PTU 100 mg dilarutkan dalam 8 mL aquadest, sehingga 

setiap mL larutan mengandung 12,5 mg PTU. Setiap tikus mendapatkan 12,5 mg 

PTU dalam sehari (Allo et al, 2013).  

2.9 Terapi Hiperkolesterolemia 

 Penatalaksanaan terapi hiperkolesterol ditujukan terutama untuk 

menurunkan kadar kolesterol LDL. Penggunaan obat hiperkolesterol dapat 

dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu golongan penghambat HMG-KoA 

reduktase (statin), resin penukar anion, asam nikotinat, fibrat. Penggunaan 

golongan obat tersebut perlu dipertimbangkan dari kemampuan obat dalam 

mempengaruhi LDL, HDL, triasilgliserida dan kolesterol total, serta pengaruh 

atau efek samping yang ditimbulkan. 

1. Inhibitor Hidroksi Metil Glutamin Koenzim A (HMG KoA) Reduktase 

HMG KoA reduktase atau sering di sebut statin adalah obat penurun 

lipid yang palng baru. Obat ini sangat efektif dalam menurunkan kolesterol 

total dan LDL dan telah terbukti dapat menurunkan angka kejadian penyakit 

jantung koroner dan mortalitas total. Mekanisme kerja golongan statin 

dengan cara memblok sintesis kolesterol dalam hati (Tjay, 2008). 

Efek samping : gangguan ringan saluran cerna (nausea, obstipasi, flatulensi) 

2. Resin Penukar Anion 

Resin penukar anion yang sering digunakan adalah kolestipol dan 

kolestiramin adalah bubuk yang dgunakan dengan cairan. Kedua obat ini 

menngkatkan eksreksi asam empedu, dan menyebabkan lebih banyak 

kolesterol yang diubah menjadi asam empedu. Penurunan konsentrasi 

kolesterol hepatosit menyebabkan kompensasi peningkatan aktivitas HMG 

KoA reduktase dan jumlah reseptor LDL. Tampaknya peningkatan ekspresi 

reseptor LDL hati merupakan mekanisme utama resin menurunkan 

kolesterol plasma (Neal, 2006). 
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Efek samping : rasa tidak nyaman pada perut, diare dan konstipasi. 

3. Niasin (Asam Nikotinat) 

Asam nikotinat mengurangi pelepasan VLDL dan kemudian 

menurunkan trigliserida plasma (sekitar 30-50%). Asam nikotinat juga 

menurunkan kolesterol (sebanyak 10-20%) dan menngkatkan HDL. Asam 

nikotinat merupakan obat penurun lipid pertama untuk mengurangi 

mortalitas keseluruhan pada pasien dengan penyakit arteri. Namun 

penggunaannya dibatasi oleh efek samping yang tidak diharapkan (Neal, 

2006). 

Efek samping : kemerahan yang diperantai oleh prostaglandin, pusing dan 

palpitasi. 

4. Fibrat  

Golongan fibrat ini contohnya gemfibrozil dan bezafibrat 

menghasilkan penurunan ringan pada LDL dan peningkatan HDL. 

Sebaliknya fibrat menyebabkan penurunan yang bermakna pada trigliserida 

plasma. Fibrat bekerja sebagai ligan untuk reseptor nukleus, reseptor 

alfaperoksisom yang diaktivasi proliferator dam menstimulasi aktivtas 

lipoprotein lipase. Fibrat merupakan lini pertama bagi pasien dengan kadar 

triliserida plasma yang snagat tingg yang beresiko mengalami pancreatitis 

(Neal, 2006). 

Efek samping : sindrom seperti miositis. Insiden miositis meningkat dengan 

penggunaan bersama Inhibitor KoA. 

2.10 Pengukuran Kolesterol 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kolesterol, 

yaitu: 

1. Metode Lieberman – Burchad 

Prinsip : kolesterol dengan asam asetat anhdrida dan asam sulfat pekat 

membentuk warna hijau kecoklatan. Absorben warna ini sebanding dengan 

kolesterol dalam sampel. Metode kolorimetri langsung dengan reagen Lieberman 

– Burchad penyerapan chromaphores yang dihasilkan dari kolesterol dan ester 

kolesterol berbeda. Ester kolesterol menghaslkan warna yang lebih banyak 

dibandingkan dengan kolesterol non ester dan mempunyai bias 10 – 15 % ketika 
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analisa dilakukan berdasarkan standart kolesterol non ester. Metode ini 

memerlukan kerja keras disebabkan karena ester kolesterol harus dihidrolisa dan 

kolesterol diekstraksi. Tujuan ekstraksi ini mencegah adanya zat-zat penggangu 

yang akan mempengaruhi hasil, contohnya hemoglobin dan billirubin. 

2. Metode Modifikasi Dari reaksi Zank dan Modifikasi Dari Klungsoyr 

Prinsip : Alkohol yang digunakan untuk mengendapkan protein dan 

membebaskan alcohol dari esternya. Reaksi warna yang timbul dengan 

mereaksikan kolesterol dengan ferichoride, warna yang timbul dutentukan secara 

fotometri atau kalorimetri. 

3. Metode CHOD – PAP 

Prinsip : kolesterol ditemukan setelah hidrolisa enzimatik dan oksdasi. 

Indikator quinoneimine terneimine terbentuk dari hydrogen peroksida dan 4 

aminianypyrine dengan adanya phenol peroksidase. 

Reaksi :  Kolesterol ester Kolesterol ester kolesterol ester+asamlemak 

 

Hidrolase 

    Kolesterol + O2 Kolesterol kolesterol-one-one-H2O2 

 

Oksidase 

    2H2O2 + phenol + 4-aminophenazon perioksidase quinoneimine 

     dye + 2H2O2 

Metode ini (enzimatis) memperlihatkan linearitas yang baik sampai dengan 

500 mg/dl. Sampel dengan nilai yang lebih dari 500mg/dl harus dianalisis ulang 

setelah pengenceran dengan Natrium klorida (NaCl). Tahap reaksi awal metode 

enzimatis adalah hidrolisis ester untuk membentuk kolesterol bebas. Tahap 

berikutnya adalah tahap oksidasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan 

hydrogen peroksida (H2O2), melalui pembentukan oksidasi berwarna yang 

direduksi. Faktor yang menggangu pada pemeriksaan adalah pada sampel yang 

keruh, lipemik, ikterik, atau mengalami hemolisis. Billirubin bereaksi dengan 

H2O2 sehingga mengurangi jumlah peroksida yang tersedia untuk membentuk 

komplek warna. Bilirubin juga menimbulkan gangguan langsung penyerapannya 
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ada di sekitar 500 nm. Gangguan ini dapat dikurangi dengan mengukur konsumsi 

oksigen secara elektrokimia. 

2.11 Tikus Putih (Rattus norvegicus)  

 Tikus putih yang memiliki nama ilmiah Rattus norvegicus adalah hewan 

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

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

dengan baik ditinjau dari segi lingkungan adalah temperature dan kelembaban. 

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

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

Data taksonomi tikus putih (Rattus norvegicus) yang sudah diketahui 

menurut Sugiyanto (1995). 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Chordata  

Kelas   : Mammalia 

Ordo   : Rodentia 

Sub ordo  : Myomorpha 

Family  : Muridae 

Subfamily : Murinae 

Genus   : Rattus 

Species  : Rattus norvegicus 

Galur  : Wistar 

 

Gambar 2.6 Tikus putih (Rattus norvegicus) (Anonim, diakses September 2016). 

 Tikus (Rattus norvegicus) merupakan spesies ideal untuk uji toksisitas 

karena berat badannya dapat mencapai 500 gram. Dengan ukuran itu tikus lebih 
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mudah dipegang, dikendalikan atau dapat diambil darahnya dalam jumlah yang 

relative besar. Organ-organ tikus pun relatif besar sehingga materi dapat diberikan 

dengan mudah melalui beberapa rute. Reaksi yang dirunjukan tikus pada 

umumnya serupa dengan yang terjadi pada mencit, anjing, dank era yang juga 

sering dipakai untuk uji toksilogi (Kusumawati, 2004)  

 Ciri-ciri morfologi tikus (Rattus norvegicus) antara lain memiliki kepala 

besar, ekor yang pendek, memiliki berat 150-200 gram, panjang tubuh 18-25 cm, 

kepala dan telinga berukuran 20-23 mm (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). 

Tikus diadaptasikan untuk menyesuaikan kondisi laboratorium selama 7 hari 

(Lamanepa, 2005).  

Pemilihan tikus putih jantan sebagai hewan percobaan, dikarenakan dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih stabil karena tidak adanya pengaruh dari 

siklus menstruasi dan kehamilan seperti pada tikus putih betina. Selain itu juga, 

tikus putih jantan mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat dan 

memiliki kondisi biologis yang lebih stabil dibandingkan dengan tikus betina 

(Krinke, 2000; Hubrecht dan Kirkwood, 2010). 

Setiap tikus ditempatkan dalam satu kandang. Penerangan berasal dari 

cahaya matahari selama 12 jam. Pakan diberikan satu kali sehari pada sore hari 

dan air diberi secara ad libitium.Sisa pakan ditimbang setiap hari, sebelum diganti 

dengan pakan yang baru. Sekaligus untuk membersihkan kandangnya. 

Tabel II.4 Data Biologis Tikus Wistar (Krinke, 2000; Hubrecht dan Kirkwood, 

2010). 

Kriteria Berat 

Berat badan dewasa 

- Jantan 

- Betina 

Konsumsi makanan 

Konsumsi air minum 

Defekasi 

Produksi urin 

 

250 – 300 g 

180 – 220 g 

15-30 g/hari 

20 – 45 ml/hari 

9 – 13 g/hari 

10 – 15 ml/hari 

 

Tabel II.5 Data Profil Lipid Normal Pada Tikus Wistar (Herwiyarirasanta, 2010; 

Hartoyo, 2008 ; Nugroho, 2013 dan Harini 2009). 

Profil Kadar Kolesterol Nilai 

LDL 7-27,2 mg/ dL 

HDL 35-85 mg/ dL 

TG 27,88-29,44 mg/ dL 

Total kolesterol 10-54 mg/ dL 
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