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  BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Amorphophallus oncophyllus 

2.1.1 Klasifikasi Amorphophallus oncophyllus (Lingga, dkk., 1992) 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (berkeping satu/monokotil) 

Sub-kelas : Arecidae 

Ordo   : Arales 

Famili  : Araceae (suku talas-talasan) 

Genus  : Amorphophallus 

Spesies  : Amorphophallus oncophyllus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Amorphophallus oncophyllus (Afifah, dkk., 2014) 

2.1.2 Sinonim Botani Amorphophallus oncophyllus  

Amorphophallus muelleri Blume (Santosa, 2014). 

2.1.3 Nama Daerah Amorphophallus oncophyllus 

Tanaman ini dikenal dengan banyak nama tergantung pada daerah asalnya, 

misalnya disebut acung atau acoan oray (Sunda), kajrong (Nganjuk), porang, iles-

iles dan lain-lain (Koswara, 2006 ; Endriyeni dan Harijati, 2008). 
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2.1.4 Penyebaran Amorphophallus oncophyllus 

Amorphophallus spp, terdapat di daerah tropis dan sub tropis. Tanaman ini 

ada di daerah tropis, dari Afrika sampai ke pulau-pulau Pasifik, kemudian 

menyebar ke daerah beriklim sedang, seperti Cina dan Jepang. Jenis 

Amorphophallus muelleri Blume, awalnya terdapat di kepulauan Andaman India, 

kemudian menyebar ke arah timur melalui Myanmar, ke Thailand lalu ke 

Indonesia. Berdasarkan koleksi Herbarium Bogoriense sampai saat ini tercatat 20 

jenis Amorphophallus dari berbagai tempat di Indonesia. Tahun 2006 terdapat 

enam jenis koleksi hidup yang ada di Kebun Raya Bogor (Sumarwoto, 2005 ; 

Koswara, 2006). 

Di Indonesia, tanaman ini tumbuh secara liar di hutan, di bawah rumpun 

bambu, di sepanjang tepi sungai dan di lereng gunung. Tanaman iles-iles dapat 

ditanam bersama-sama dengan tanaman yang lainnya seperti pisang, jahe, pinang, 

kacang tanah dan jagung (Mutia dan Sunarti, 2011). Tanaman ini cocok sebagai 

tanaman sela di areal tanaman perkebunan, seperti karet, cengkeh, kopi, cokelat, 

kelapa sawit dan jati. Jenis Amorphophallus oncophyllus banyak ditanam di areal 

hutan jati di Perhutani Jawa Timur antara lain di Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Saradan, KPH Jember, KPH Nganjuk, KPH Madiun, KPH Bojonegoro dan 

KPH Padangan (Afifah, dkk., 2014). 

2.1.5 Morfologi Amorphophallus oncophyllus 

Iles-iles merupakan komoditas pertanian yang diambil umbinya dan 

termasuk dalam famili Aracae atau talas-talasan (Yuzammi, 2009). Organ 

vegetatif tanaman iles-iles terdiri dari daun, batang, umbi, dan akar (Sugiyama 

dan Santosa, 2008). Iles-iles mempunyai batang semu yang sebenarnya 

merupakan tangkai daun yang tumbuh di tengah-tengah umbinya. Batang semu 

tersebut berwarna hijau dengan garis-garis putih. Pada ujung batang terdapat tiga 

tangkai daun. Tangkai daun ini berukuran besar, silindris, padat, halus hingga 

kasar. Masing-masing bagian tangkai daun akan tumbuh menjadi anak daun 

dengan jumlah bervariasi tergantung jenisnya. Selain ciri khas bentuk tangkai 

daun, iles-iles juga memiliki bulbil yang tumbuh pada percabangan daun. Bulbil 

tersebut berwarna coklat, berbentuk bulat yang berfungsi sebagai bibit. Daun dan 

batang semu akan menjadi semakin besar setiap tahun hingga pembungaan 
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terbentuk (Afifah, dkk., 2014). Akar tanaman iles-iles temasuk akar serabut 

(Koswara, 2006 ; Kurniawan, et al., 2010).  

Bunga iles-iles berkembang seiring dengan pertumbuhan daun maupun 

setelah daun tumbuh maksimal. Jika masa berbunga tiba, bunga akan muncul dari 

tempat keluarnya tangkai daun. Tongkol bunganya berbentuk silindris, padat, 

halus, hingga kasar. Bunga uniseksual dan tidak mempunyai perhiasan bunga. 

Bunga betina mempunyai 1-4 bakal sel biji, tangkai putik tidak ada atau sedikit, 

kepala putik berbentuk bulat atau setengah. Bunga jantan memiliki 1-6 benang 

sari, kepala sari sedikit bertangkai dan mempunyai 2 sel. Buah mempunyai 1-3 

biji, berbentuk seperti bola atau panjang, berwarna merah atau jingga (Kurniawan, 

et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.2 Daun dan Akar Amorphophallus oncophyllus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.3 Bunga dan Buah Amorphophallus oncophyllus 

        (Afifah, dkk., 2014) 

2.1.6 Kandungan Amorphophallus oncophyllus 

Umbi porang banyak mengandung glukomannan dan dikenal dengan nama 

konjac glukomannan (KGM). KGM banyak digunakan sebagai makanan 

tradisional di Asia seperti mie, tahu dan jelly. Tepung konjac juga merupakan 
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salah satu makanan sehat dari Jepang yang dikenal dengan nama konyaku. 

Beberapa manfaat dari tepung konjac adalah mengurangi kolesterol darah, 

memperlambat pengosongan perut, mempercepat rasa kenyang sehingga cocok 

untuk makanan diet dan bagi penderita diabetes, sebagai pengganti agar-agar dan 

gelatin (An, et al., 2011 ; Chua, et al., 2010). Berdasarkan penelitian (Nugraheni, 

dkk., 2014) didapatkan hasil pemberian tepung glukomanan dosis efektif untuk 

menurunkan kadar kolesterol total tikus yaitu dosis 50 mg/kgBB. 

Glukomannan merupakan polisakarida dari jenis hemiselulosa yang terdiri 

dari ikatan rantai galaktosa, glukosa, dan mannosa. Ikatan rantai utamanya adalah 

glukosa dan mannosa sedangkan cabangnya adalah galaktosa. Ada dua cabang 

polimer dengan kandungan galaktosa yang berbeda. Satu molekul glukomannan 

terdapat D-mannosa sebanyak 67% dan D-glukosa 33%. Sumber glukomannan 

bervariasi tergantung kepada spesiesnya, dengan kisaran kandungan glukomannan 

antara 5%-65% (Yaseen,  et al., 2005). 

Tabel II.1 Komposisi Kimia Umbi dan Tepung Amorphophallus oncophyllus 

(Dewanto dan Purnomo, 2009) 

Analisis Kandungan per 100 g contoh (bobot 

basah) 

Umbi segar (%) Tepung (%) 

Air 83,3 6,8 

Glukomannan 3,58 64,98 

Pati 7,65 10,24 

Protein 0,92 3,42 

Lemak 0,02 - 

Serat Berat 2,5 5,9 

Kalsium Oksalat 0,19 - 

Abu 1,22 7,88 

Logam berat (Cu) 0,09 0,13 
 

 

 

Glukomannan mempunyai sifat diantaranya dapat membentuk larutan 

kental dalam air, dapat mengembang dengan daya mengembang yang besar, dapat 

membentuk gel, dapat membentuk lapisan tipis dengan penambahan NaOH atau 

membentuk lapisan tipis yang kedap air dengan gliserin serta mempunyai sifat 

mencair seperti agar sehingga dapat digunakan untuk media pertumbuhan 

mikroorganisme. Berdasarkan sifat tersebut, tepung glukomannan dalam industri 

banyak digunakan sebagai bahan baku kertas, tekstil, perekat dan bahan pembuat 
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seluloid, bahan peledak, bahan makanan, kosmetik dan pembersih (Saputro, dkk., 

2014). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Stuktur Glukomannan (Keithley, 2013) 

 

2.1.7 Khasiat Amorphophallus oncophyllus 

2.1.7.1 Anti-Hiperkolesterolemia 

Konjak glukomannan telah menunjukkan potensi yang besar untuk 

menurunkan kolesterol LDL, penurunan berat badan dan membantu pengendalian 

diabetes ketika dikonsumsi dengan atau sebelum makan. Diet tinggi KGM 

meningkatkan kontrol glikemik dan profil lipid, menunjukkan potensi terapi 

dalam pengobatan sindrom resistensi insulin (Vuksan, et al., 2000).  

Penelitian (Garcia, et al., 1998) menyimpulkan bahwa glukomannan 

menjadi serat yang paling cocok untuk dikonsumsi sebagai suplemen makanan 

dalam pengobatan kelebihan berat badan, sembelit, hiperlipidemia dan diabetes 

mellitus. 

Pada penelitian (Vuksan, et al., 2000) hasil yang didapatkan yaitu terjadi 

penurunan signifikan pada serum kolesterol (TC, 12,4 ± 3,1% ; LDL-C, 22 ± 

3,9% ; TC: HDL-C rasio, 15,2 ± 4,3% dan LDL-C: rasio HDL-C, 22,2 ± 4,1%), 

apolipoprotein B (ApoB) (15,1 ± 4,3%) dan serum fruktosamin (5,2 ± 1,4%) yang 

diamati selama pengobatan pemberian konjac glukomannan dibandingkan dengan 

plasebo. 

Pada penelitian (Chen, et al., 2003) meneliti efek dari suplemen konjac 

glukomannan (3,6 g/hari) pada kadar glukosa dan profil lipid darah pada 22 pasien 

hiperlipidemia diabetes tipe 2 selama 28 hari, didapatkan hasil yaitu kolesterol 

plasma (11,1%), LDL-C (20,7%), rasio TC / HDL-C (15,6%), apoB (12,9%) dan 

GDP (23,2%) secara signifikan menurun.  
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2.1.7.2 Efek Laksatif 

Pada penelitian (Annamaria, et al., 2000) mengamati efek dari serat larut 

glukomanan, sebagai pengobatan untuk sembelit kronis pada anak-anak dengan 

usia 5,7 ± 4,2 tahun. Dua puluh anak-anak dengan kerusakan otak parah dan 

sembelit kronis secara acak diberikan glukomanan (n=10) atau plasebo (n=10) 

selama 12 minggu. Glukomanan memberikan peningkatan yang signifikan 

terhadap frekuensi tinja dibandingkan dengan plasebo. Suplemen konjac 

glukomannan secara signifikan meningkatkan frekuensi buang air besar sebesar 

30% (4,1-5,3 per minggu) dan fecal (3.7g / hari) dengan mengurangi masuk angin 

pada perut. 

2.1.7.3 Efek Prebiotik 

Prebiotik adalah karbohidrat rantai pendek yang tidak dicerna oleh enzim 

pencernaan pada manusia dan selektif meningkatkan aktivitas beberapa kelompok 

bakteri yang menguntungkan. Prebiotik di usus, difermentasi oleh bakteri 

menguntungkan untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek. Manfaat 

kesehatan pada usus besar seperti pengurangan risiko kanker dan meningkatkan 

penyerapan kalsium dan magnesium (Connolly, et al., 2010). 

Pada penelitian (Wang, et al., 2008) dijelaskan bahwa populasi bakteri 

menguntungkan yang berbeda seperti genus Bifidobacterium, kelompok 

Lactobacillus enterococcus dan kelompok Atopobium dapat meningkat secara 

signifikan setelah difermentasi dengan konjak glukomanan hidrolisat. Fermentasi 

konjak glukomanan dan dihidrolisis konjac glukomanan dapat melindungi 

terhadap stres oksidatif dalam usus besar manusia. 

2.2 Tinjauan Tentang Tepung Amorphophallus oncophyllus 

2.2.1 Manfaat Tepung Amorphophallus oncophyllus 

Tepung porang yang telah dimurnikan dapat dimanfaatkan dalam industri 

farmasi dan makanan. Pemanfaatan dalam industri diantaranya sebagai bahan 

pembuat lem, pelapis kedap air dan perekat cat. Tepung porang dalam industri 

farmasi, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet, 

pembungkus kapsul dan media pertumbuhan mikroba, sedangkan pemanfaatan 

dalam industri makanan diantaranya sebagai zat pengental makanan, bahan 
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pembuat konyaku (tahu jepang) dan shirataki (mie jepang), bahan campuran mie 

instan, pembuat daging vegetarian, serta bahan pengikat rasa pada bumbu 

penyedap (Koswara, 2006). Komposisi kimia tepung porang Amorphophallus 

oncophyllus dapat dilihat pada tabel II.2. 

 

Tabel II.2 Komposisi Kimia Tepung Porang Amorphophallus oncophyllus 

(Saputro, dkk, 2014) 
 

Komponen  Tepung porang (%) 

Air  8,71 

Abu 4,47 

Pati 3,09 

Protein 3,34 

Lemak 2,98 

Kalsium oksalat 22,72 

Glukomanan 43,98 

 

2.2.2 Pengaruh Amorphophallus oncophyllus Terhadap kadar Trigliserida 

Pada penelitian (Nugraheni, dkk., 2014) yaitu pemberian tepung 

glukomanan umbi porang dosis 25 mg/kg BB, 50 mg/kg BB dan 100 mg/kg BB 

memberikan efek terhadap penurunan kolesterol total darah tikus yang diberi diet 

tinggi lemak. Dosis efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total tikus yaitu 

dosis 50 mg/kg BB. 

Pada penelitian (Yoshida, et al., 2006) diteliti efek dari suplemen konjac 

glukomannan (10g/hari) dengan kombinasi sterol (1,8 g/hari) pada profil lipid dan 

biosintesis kolesterol hiperkolesterolemia. Kombinasi konjac glukomannan 

dengan sterol (18 individu) dan tanpa kombinasi sterol (16 individu) yang 

dilakukan selama 21 hari diperoleh plasma konsentrasi LDL-C secara keseluruhan 

menurun secara signifikan setelah diet konjac glukomannan (3.1670.14 mmol/l) 

dan perawatan kombinasi (2.9570.16 mmol/l) dibandingkan dengan kontrol 

(3.6070.16 mmol / l) pada non-diabetes dan diabetes tipe 2. 

Pada penelitian (Ling, et al., 2003) serat konjac khususnya memiliki efek 

menguntungkan pada serum kadar glukosa dan efek ini terjadi karena 

pengosongan perut dan difusi glukosa tertunda dalam lumen. Suplemen konjak 

glukomannan telah dilaporkan dapat menurunkan kadar glukosa darah, kolesterol, 
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diabetes dan hiperkolesterolemia pada pasien diet konjac glukomannan dengan 

konsumsi harian (0,7 g KGM / 100 kkal). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sood, 2008) yaitu didapatkan hasil 

glukomanan secara signifikan menurunkan kolesterol total, kolesterol LDL, 

trigliserida, berat badan, gula darah puasa, tetapi tidak kolesterol HDL dan 

tekanan darah. 

2.3 Tinjauan Tentang Yogurt 

2.3.1 Definisi Yogurt 

Susu fermentasi merupakan hasil fermentasi susu segar atau susu skim serta 

susu konsentrat yang telah dipasteurisasi maupun disterilisasi dengan 

menggunakan kultur mikrobia tertentu, dimana mikrobia tersebut dipertahankan 

hidup sampai pada saat dijual ke konsumen dan diharapkan tidak mengandung 

mikrobia patogen. Banyak produk fermentasi susu yang sudah diproduksi, salah 

satunya yang paling berkembang dengan pesat adalah yogurt. Yogurt merupakan 

produk susu fermentasi yang dibuat dari susu segar dan susu skim yang telah 

dipasteurisasi atau disterilisasi dan kemudian ditambahkan kultur mikrobia 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang bersimbiosis 

menghasilkan asam laktat dan karakteristik rasa dari yogurt (Oberman, 1985). 

Yogurt dikonsumsi karena kesegaran, aroma dan teksturnya yang khas. Cita rasa 

yang khas pada yogurt timbul karena adanya proses fermentasi (Yusmarini dan 

Raswen., 2004).  

2.3.2 Manfaat Yogurt 

Mengkonsumsi yogurt secara teratur akan merangsang pertumbuhan dan 

aktivitas bakteri bersahabat (friendly bacteria) di dalam usus (Sulandari, dkk., 

2001). Banyak penelitian yang membuktikan bahwa probiotik akan membentuk 

koloni sementara yang dapat membantu aktivitas tubuh dengan fungsi yang sama 

dengan mikroflora alami dalam saluran pencernaan. Mikroflora usus tidak hanya 

akan membantu kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh, tetapi juga dapat 

mencegah konstipasi, mengurangi insomnia dan diduga memiliki pengaruh 

menguntungkan untuk keadaan stres ketika sakit (Surajudin, 2005). 

Perbaikan fungsi pencernaan tersebut dapat juga membantu mengurangi 
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risiko kanker kolon. Selain itu, beberapa strain dari Lactobacillus acidophilus 

diketahui dapat mengurangi kolesterol dan memperbaiki rasio LDL dan HDL 

dalam tubuh. Beberapa jenis probiotik yang sering digunakan yaitu 

Bifidobacterium bifidus, Bifidobacterium brevis, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 

dan Streptococcus thermophilus. Bentuk umum untuk probiotik adalah produk 

dairy (susu) dan makanan yang difortifikasi dengan probiotik seperti yogurt 

(Sugiono dan Mahendra, 2004).  

2.4 Jenis-jenis Yogurt 

2.4.1 Probiotik 

Probiotik merupakan mikroba hidup yang menguntungkan inangnya dengan 

meningkatkan keseimbangan mikrobial pada pencernaan (FAO/WHO, 2001). 

Bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik yaitu Lactobacillus dan 

Bifidobacteria, kedua jenis bakteri ini dapat mempengaruhi peningkatan 

kesehatan karena dapat menstimulasi respon imun dan menghambat patogen. 

Suatu faktor kunci dalam seleksi starter probiotik yang baik yaitu kemampuannya 

untuk bertahan dalam lingkungan asam pada produk akhir fermentasi secara in 

vitro dan kondisi buruk dalam saluran pencernaan atau in vivo. Ketahanan 

probiotik pada kondisi in vitro dapat dipengaruhi oleh pembentukan metabolit 

oleh starter seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida dan bakteriosin 

(Saarela, et al., 2000).  

Berbagai jenis mikroorganisme yang digunakan sebagai probiotik diisolasi 

dari isi usus pencernaan, mulut dan kotoran ternak atau manusia. Pada saat ini, 

mikroorganisme yang banyak digunakan sebagai probiotik yaitu strain 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus spp, Streptococcus, yeast dan 

Saccharomyces cereviceae. Mikroorganisme tersebut harus non-patogen, gram 

positif, strain yang spesifik, anti E. coli, tahan terhadap cairan empedu, hidup, 

melekat pada mukosa usus dan minimal mengandung 30 x 109 cfu/g (Pal, et al., 

2006). 

Mekanisme kerja probiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen dalam mukosa usus belum sepenuhnya jelas tetapi beberapa laporan 

menunjukkan dengan cara kompetisi untuk mengadakan perlekatan dengan 
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enterosit (sel epitel mukosa), enterosit yang telah jenuh dengan bakteri probiotik 

tidak dapat lagi mengadakan perlekatan dengan bakteri yang lain. Bakteri 

probiotik di dalam mukosa usus dapat mencegah kolonisasi oleh bakteri patogen. 

Kemampuan adhesi bakteri probiotik dapat mengurangi atau menghambat adhesi 

bakteri lain misalnya E. coli dan Salmonella sehingga tidak terjadi kolonisasi. 

Kolonisasi oleh bakteri probiotik Lactobacillus GG menetap selama masih 

mengkonsumsi bakteri tersebut dan akan berkurang dan menghilang dalam waktu 

1 minggu setelah konsumsi bakteri probiotik dihentikan. Disamping mekanisme 

perlekatan dengan reseptor pada epitel usus untuk mencegah pertumbuhan bakteri 

patogen melaui kompetisi, bakteri probiotik memberi manfaat pada pejamu oleh 

karena produksi substansi anti bakteri, misalnya asam organik, bakteriosin, 

mikrosin, reuterin, volatile fatty acid, hidrogen peroksid dan ion hidrogen 

(Senditya, dkk., 2014). 

2.4.2 Prebiotik 

Prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, mempunyai 

pengaruh baik terhadap inang melalui aktivitas pertumbuhan yang selektif, 

komposisi dan aktivitas mikroflora disaluran pencernaan, sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan inangnya (Roberfroid, 2007). Karakterisitik utama dari 

prebiotik adalah tahan terhadap enzim pencernaan dalam usus manusia tetapi 

difermentasi oleh koloni mikroflora dan bifidogenik dan efek dari pH rendah. 

Dengan efek ini prebiotik dapat menghalangi bakteri yang berpotensi sebagai 

patogen, terutama Clostridium dan untuk mencegah diare (Vrese and Marteau, 

2007). 

 Prebiotik tidak hanya menstimulasi pertumbuhan bakteri probiotik, tetapi 

juga menghasilkan senyawa yang menguntungkan bagi usus. Fermentasi prebiotik 

dalam kolon menghasilkan asam lemak rantai pendek dan asam laktat yang 

merupakan faktor penting yang menentukan pH lumen kolon. Asam lemak rantai 

pendek yang diproduksi lebih dari 300 mmol perharinya. Tiga jenis asam lemak 

rantai pendek yaitu asam asetat, asam propionat, dan asam butirat (Suskovic, et 

al., 2001). Prebiotik golongan non-digestible karbohidrat termasuk laktulosa, 

inulin, resistant starch dan sejumlah oligosakarida yang dapat menjadi sumber 
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karbohidrat bagi bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan 

(Crittenden, 1999).   

2.4.3 Sinbiotik 

Sinbiotik merupakan kombinasi antara probiotik dan prebiotik (Gourbeyre, 

et al, 2010). Sinbiotik dapat memperbaki kehidupan bakteri dan menyediakan 

substrat yang spesifik untuk fermentasi. Adanya sinbiotik tersebut sangat 

membantu sebagai antimikroba, antikarsinogenik, antidiare, dan antiosteoporosis. 

Sinbiotik mengandung mikrobia hidup yang distimulasi oleh adanya prebiotik 

(Gibson and Fuller, 1999).  

Mengkonsumsi probiotik, prebiotik dan sinbiotik berpengaruh terhadap 

komposisi mikroflora yaitu mengembalikan keseimbangan mikroba, sehingga 

asupan ini sangat berpotensi untuk kesehatan. Sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa, pemberian asupan probiotik L. paracasei yang diatur dengan prebiotik 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan L. paracasei yang hidup selama 

beberapa hari dalam saluran pencernaan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya 

pengaruh positif dari pemberian sinbiotik terhadap mikroflora manusia (Morelli, 

et al, 2003). 

2.5 Bakteri pada Yogurt 

2.5.1 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif, tidak berspora, 

berbentuk bulat atau batang, memproduksi asam laktat sebagai produk akhir 

selama fermentasi karbohidrat, katalase negatif, mikro aerotoleran dan 

asidotoleran (Axelsson, 1998). Secara ekologis kelompok bakteri ini sangat 

bervariasi dan anggota spesiesnya dapat mendominasi bermacam-macam 

makanan, minuman atau habitat yang lain seperti tanaman, jerami, rongga mulut 

dan perut hewan (Ray, 1993). 

Proses fermentasi, BAL mengubah senyawa molekul organik komplek 

seperti protein, karbohidrat dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana, 

mudah larut dan kecernaan tinggi. BAL disebut juga sebagai biopreservatif karena 

mempunyai peran dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan mampu 

memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia (Hugas, 1998). 
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2.5.2 Bifidobacterium bifidum 

Spesies B. bifidum awalnya dikenal dengan nama Bacillus bifidus kemudian 

menjadi Lactobacillus bifidus dan akhirnya menjadi B. bifidum (Ballongue, 1993). 

B. bifidum merupakan gram positif, dapat tumbuh pada suhu 43-45°C (Nakazawa 

and Hasono, 1992). Karakteristik dari Bifidobacterium antara lain tidak 

membentuk spora, non motil, katalase negatif dan anaerobik, mempunyai panjang 

2-8 μm, temperatur optimum pertumbuhannya 36-38°C, pH optimum 

pertumbuhan sebesar 6,5, memfermentasi laktosa untuk menghasilkan asam laktat 

dan asam asetat dengan rasio 2:3 tanpa menghasilkan CO2 (Charteris, et al., 

2002). 

Efek yang menguntungkan dari B. bifidum antara lain menghasilkan 

antibiotik bifidin yang stabil pada suhu 100°C selama 30 menit, dapat melindungi 

usus dari bakteri atau khamir patogen, menghasilkan asam asetat dan asam laktat 

sehingga menciptakan kondisi usus yang asam dan tidak dapat dihuni oleh bakteri 

berbahaya, meningkatkan metabolisme protein dan membantu fungsi hati dalam 

proses pencernaan makanan. Bifidin bereaksi positif terhadap uji ninhidrin. 

Komponen utama bifidin adalah asam glutamat dan fenil alanin. Bifidin 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Micrococcus flavus dan Staphylococcus 

aureus. Dinding sel B. bifidum yang mengandung peptidoglikan dengan lisozim 

akan meningkatkan kekebalan (Chaitow and Trenev, 1990). 

2.5.3 Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus acidophilus secara fisiologis meningkatkan mikroflora usus 

karena L. acidophilus dapat hidup di usus. Efek pertumbuhan yang ditunjukkan 

adalah membantu memanfaatkan nutrisi secara efisien terutama dari kalsium, 

protein, besi dan fosfor pada proses fermentasi yang menghasilkan asam laktat. 

Lactobacillus acidophilus bekerja secara intensif pada aktifitas β-galaktosidase 

lebih baik dalam hal menekan bakteri penghasil gas dalam saluran pencernaan. 

Lactobacillus acidophilus diduga dapat menurunkan kadar kolesterol, mengontrol 

pertumbuhan kanker melalui aktivitas enzimnya yang mampu menurunkan 

produksi karsinogenik dan mencegah pengembangan kanker di dalam pencernaan. 

Karakteristik Lactobacillus acidophilus yaitu tidak tumbuh pada suhu 15°C dan 
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tidak memfermentasi ribosa, pertumbuhan optimum pada suhu 35-38°C dan pH 

optimum 5,5-6,0 (Nakazawa dan Hosono, 1992). 

 Lactobacillus acidophilus mempunyai ketahanan terhadap asam lambung 

buatan dengan pH 2,5 selama 3 jam dan bakteriosin yang dihasilkan tetap aktif 

pada pH 3 sampai pH 10. Lactobacillus acidophilus mensekresikan senyawa 

metabolit biosurfaktan, bakteriosin, asam organik dan H2O2 yang dapat 

menghambat perlekatan dan pertumbuhan bakteri patogen, serta molekul agregasi 

yang menghambat penyebaran bakteri pathogen. Lactobacillus acidophilus 

menghasilkan D(-) asam laktat yang berfungsi memperbaiki ketersediaan biologis 

mineral, sehingga memperbaiki penyerapan mineral, terutama kalsium sebab 

kalsium lebih mudah diserap dalam kondisi asam (Surono, 2004). Percobaan 

secara in vivo pada tikus memperlihatkan setelah 3 hari pemberian pakan dengan 

kandungan Lactobacillus acidophilus mampu menurunkan jumlah bakteri 

Enterobacteria pada fesesnya (Oyetayo, et al., 2003). Penelitian (Grunewald, 

1982) didapatkan suplementasi oral bakteri Lactobacillus acidophilus pada 

manusia dan tikus mengakibatkan penurunan secara nyata kandungan β-

glukuronidase, azoreduktase dan nitroreduktase dalam feses yang diketahui 

berkontribusi terhadap patogenesis kanker usus. 

2.5.4 Streptococcus thermophilus 

Streptococcus thermophillus merupakan bakteri termofilik yang dapat 

tumbuh pada suhu 45°C dan tidak dapat tumbuh pada suhu 10°C. Hal ini 

membedakan bakteri S. thermophillus dari spesies Streptococci lainnya (Tamime 

and Deeth, 1980). Menurut Chaitow and Trenev 1990, bakteri ini tidak dapat 

hidup sampai saluran pencernaan manusia, sehingga tidak disebut sebagai bakteri 

probiotik. Namun, jika bakteri ini dikonsumsi sebagai bagian dari pangan dan 

suplemen, akan memberikan manfaat positif, yaitu membantu pencernaan laktosa 

dengan memproduksi enzim laktase. Karakteristik dari S. thermophillus antara 

lain anaerobik fakultatif, berbentuk bulat (diameter 0.7-0.9 μm) yang membentuk 

rantai, gram positif, katalase negatif, dapat mereduksi “litmus milk”, tidak toleran 

terhadap konsentrasi garam yang lebih besar dari 6.5%, tidak berspora, bersifat 

termodurik, tidak dapat tumbuh pada suhu 10°C, suhu optimum pertumbuhan 
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37°C dan menyukai suasana mendekati netral dengan pH optimum untuk 

pertumbuhannya adalah 6,5 (Helferich and Westhoff, 1980). 

2.5.5 Pengaruh Yogurt Terhadap kadar Trigliserida 

Penelitian yang dilakukan oleh (Badkook, 2013) pemberian dosis (0,5 

ml/kg) dari susu fermentasi yang mengandung B. Lactis DN-173 010 (Activia, 

Danone Co) yang diambil sampel darah setelah 3 hari pemberian STZ. Hasil yang 

yaitu penurunan kadar LDL, penurunan trigliserida, peningkatan kadar HDL. 

Pada penelitian (Chen, et al., 2005) suplementasi diet dengan 5% (b/b) 

konjac glukomannan atau KGM Oligosakarida selama 4 minggu cukup untuk 

meningkatkan populasi Bifidobacteria, terkait dengan penurunan C. perfringens 

dan Escherichia coli.  

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh (Elamir, et al., 2008) tentang efek 

konjac glukomannan oligisakarida pada mikroflora usus tikus dilaporkan bahwa 

KGMO mampu secara signifikan mengurangi feses, dengan penurunan C. 

perfringens dan E. coli. 

2.6 Uji Mutu Yogurt 

2.6.1 Analisis Kadar Air 

Analisis kadar air dengan cara sampel yogurt 5 ml dipipet dimasukkan ke 

dalam cawan porselin yang diketahui bobot kosongnya, kemudian dimasukkan ke 

dalam oven dan dikeringkan pada suhu 105 °C selama 24 jam . Lalu didinginkan 

di dalam desikator dan ditimbang kembali (Askar, 2005). Analisis kadar air 

sebagai berikut : 

Kadar air =  

Dimana : 

a = berat cawan kosong 

b = berat sampel + cawan 

c = cawan + berat sampel kering  

2.6.2 Analisis Kadar Abu 

Analisis kadar abu merupakan kelanjutan kadar air, cawan yang berisi 

yogurt kering di oven 105°C dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 550°C selama 
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6 jam, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang (d gram) . Kadar abu 

dapat dihitung sebagai berikut (Askar, 2005) : 

 

Kadar abu =  

 

Dimana : 

a = berat cawan kosong 

b = berat sampel + cawan sebelum diabukan 

d = berat cawan + abu 

2.6.3 Analisis Kadar Protein Kasar 

Sampel yogurt 0,5 gram dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl kemudian 

ditambahkan 10 ml H2SO4 pekat, selenium mixture dan batu didih. Didestruksi 

dengan api kecil sampai larutan menjadi jernih dan didinginkan serta diencerkan 

dengan aquades sarnpai tanda batas. Larutan dipipet sebanyak 5 ml dimasukkan 

ke dalam alat Markham still , ditambahkan 10 ml NaOH 40% dan didestilasi 

selama 5 menit . Destilat ditampung dalam 10 ml asam borat dan dititrasi dengan 

Iarutan KH(IO3)2 0,01 N sampai terjadi perubahan warna. Dikerjakan juga 

penetapan blanko (Askar, 2005). 

2.6.4 Penetapan Total Padatan 

Merupakan hasil perhitungan dari kadar air , dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Askar, 2005) : 

Total Padatan (%) = 100 % - Kadar Air 

2.6.5 Analisis Kadar Lemak (Metode Gerber) 

Dimasukkan 10 ml H2SO4 91% ke dalam tabung butirometer, kemudian di 

tambahkan 11 ml sampel, 1 ml amyl alkohol dikocok sampai homogen diletakkan 

dalam penangas air pada suhu 65°C selama 5 menit. Disentrifus selama 5 menit 

dengan kecepatan 1200 rpm. Dimasukkan kembali ke dalam penangas air selama 

5 menit pada suhu 65°C. Dilakukan pembacaan skala pada tabung butirometer. 

Angka yang terbaca pada tabung tersebut menunjukkan kadar lemak sampel yang 

dinyatakan dalam % (Askar, 2005). 
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2.6.6 Pengukuran pH 

Sesuai dengan petunjuk penggunaan pH meter, buffer yang digunakan 

adalah buffer 4,0 karena pH sampel berkisar pada pH 4 (Askar, 2005). 

2.7 Tinjauan Tentang Nutraceutical dan Nutrigenomik  

2.7.1 Nutraceutical 

Pada tahun 1989 istilah nutraceutical berasal dari kata nutrisi dan farmasi 

oleh Stephen Defelice, pendiri dan ketua yayasan inovasi di bidang kedokteran, 

sebuah organisasi Amerika pada bagian kesehatan medis (Stephen, 1995 ; Jack, 

1995 ; Brower, 1998 ; Mannion, 1998). Menurut Stephen nutraceutical adalah 

substansi yang merupakan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan 

manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit 

(Stephen, 1995).  

Kementerian kesehatan dari Kanada mendefinisikan nutraceutical sebagai 

produk terisolasi yang dimurnikan dari makanan, umumnya dijual dalam bentuk 

obat tidak terkait dengan makanan dan terbukti memiliki manfaat fisiologis, juga 

memberikan manfaat terhadap penyakit kronis (Esther, 2000). Produk makanan 

yang digunakan sebagai nutraceutical dikategorikan sebagai probiotik, prebiotik, 

dietary fiber, asam lemak omega 3 dan antioksidan (Kokate, et al., 2002).  

2.7.2 Produk Nutraceutical di Pasaran 

1. Produk Kalbe  

a. Susu Diabetasol, adalah susu diabetes yang merupakan asupan nutrisi 

pengganti makanan yang lengkap dan seimbang untuk para diabetesi, 

dengan kandungan vitadigest, serta indeks glikemik rendah untuk 

membantu menstabilkan kadar gula darah pada penyandang diabetes. 

Diabetasol mengandung nilai gizi lengkap dan seimbang sehingga bisa 

digunakan sebagai pengganti makanan, vitadigest merupakan kombinasi 

karbohidrat lepas lambat sehingga kenaikan gula darah setelah makan 

tidak meningkat secara drastis, indeks glikemik rendah (31) sehingga dapat 

diserap secara perlahan-lahan oleh tubuh. 

b. Fitbar adalah snack yang bebas dari kolesterol, bebas dari lemak trans, dan 

memiliki kandungan kalori yang rendah. Fitbar rendah kalori (110 
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kkal/saji) tidak meningkatkan berat badan secara berlebih sehingga cocok 

dijadikan snack diet, bebas kolesterol (0 mg/saji) untuk menjaga kesehatan 

jantung, bebas asam lemak trans (0 g/saji) untuk menjaga kesehatan 

jantung, oats sebagai serat untuk menjaga kesehatan saluran cerna dan 

kesehatan jantung, kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi, vitamin A, 

B12 dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

c. Nutrive benecol, mengandung plant stanol ester (PSE) yang terkandung 

dalam memberikan hasil uji klinis yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol total 7-10% setelah konsumsi rutin dalam 2-3 minggu serta 

menghindari risiko penyakit jantung koroner. Nutrive Benecol  yaitu plant 

stanol ester (1,7 gr/saji) telah teruji klinis dapat menurunkan kadar 

kolesterol 7-10% setelah konsumsi 2 sachet/hari rutin dalam 2-3 minggu, 

terdapat gandum, oat dan jelai (barley) sehingga lebih sehat & 

mengenyangkan, tinggi serat pangan (hi-fiber) yang berasal dari serat 

pangan larut inulin dari chicory untuk menjaga kesehatan saluran cerna 

dan membantu mengurangi resiko timbulnya penyakit jantung koroner, 

bebas lemak trans (trans fatty acid free), bebas kolesterol dan rendah 

lemak jenuh sehingga lebih aman membantu terhindar dari resiko penyakit 

jantung koroner dan mengandung 11 vitamin dan 5 mineral untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh (Kalbe, 2017). 

2. Produk Tropicana Slim 

a. Sweetener DIABTX 

Sweetener DIABTX merupakan produk pemanis yang baik untuk menjaga 

kadar gula darah diabetisi untuk tetap normal dan untuk membatasi 

konsumsi gula. Sweetener DIABTX mengandung kromium yang akan 

meningkatkan fungsi insulin dalam tubuh, sehingga akan membantu 

diabetes dalam mengontrol kadar gula darah.  

b. Susu High Fiber Chocolate 

Tropicana slim susu high fiber high calcium mengandung kromium dan 

serat inulin untuk membantu mengatur kadar gula darah. Tinggi Serat Oat 

yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan mencegah komplikasi 

diabetes. 
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c. Sugar Free Cookies 

Tropicana slim no added sugar cookies merupakan snack kalori terkontrol 

(hanya 100 kkal) yang dibuat tanpa proses penambahan gula sehingga 

cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes yang dilengkapi dengan oat 

yang merupakan serat nabati yang membantu mengenyangkan dan 

membantu melancarkan pencernaan (Tropicana slim, 2015). 

3. Produk Susu Fermentasi atau Yogurt 

Yogurt merupakan produk susu fermentasi berbentuk semi solid yang 

dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan menggunkan bakteri asam 

laktat. Dilihat dari nilai gizinya yogurt merupakan bahan makanan yang 

mempunyai nilai gizi lebih tinggi dibanding susu biasa. Yogurt yang baik untuk 

penderita diabetes adalah  yogurt low-fat dimana yogurt dengan kandungan lemak 

susu kurang dari 1% (Tamime, 1990). Kandungan karbohidrat tidak lebih dari 15 

gram dan kalori tidak lebih dari 100 kalori per kemasan.  

2.7.3 Nutrigenomik 

Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari hubungan molekuler antara zat 

makanan dan respon gen yang bertujuan agar dapat melihat bagaimana perubahan 

pada unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia (Chavez and 

Chavez, 2003). Nutrigenomik berfokus pada pengaruh zat gizi terhadap genome, 

proteome, dan metabolome, sehingga nutrigenomik dihubungkan dengan gagasan 

mengenai kebutuhan zat gizi perseorangan berdasarkan genotipnya, sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan gizi agar meningkatkan kualitas 

hidup melalui perbaikin gizi (Muller and Kersten, 2003). 

2.8 Tinjauan Tentang Diabetes Mellitus 

2.8.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes melitus (DM) atau sering disebut dengan diabetes merupakan 

penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup 

insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara 

efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah, 

apabila produksi insulin terganggu maka terjadi peningkatan konsentrasi glukosa 

di dalam darah (hiperglikemia). Diabetes melitus terbagi menjadi dua kategori 
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utama yaitu diabetes melitus tipe 1 dan tipe 2 serta diabetes gestasional. Diabetes 

tipe 1 ditandai dengan kurangnya produksi insulin, sedangkan diabetes tipe 2 

disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh, diabetes 

gestasional adalah hiperglikemia yang didapatkan saat kehamilan (Kementerian 

Kesehatan, 2014). 

2.8.2 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

2.8.2.1 Diabetes Mellitus Tipe 1  

Diabetes tipe 1 disebabkan oleh reaksi autoimun, di mana sistem 

pertahanan tubuh menyerang sel-sel beta penghasil insulin di pankreas, akibatnya 

tubuh tidak lagi bisa menghasilkan insulin yang dibutuhkan. Penyakit ini dapat 

mempengaruhi segala usia, biasanya terjadi pada anak-anak atau orang dewasa 

yang masih muda. Diabetes tipe 1 perlu insulin setiap hari untuk mengontrol 

kadar glukosa dalam darah. Diabetes tipe 1 sering berkembang tiba-tiba dan bisa 

menghasilkan gejala seperti haus berlebihan, mulut kering, sering buang air kecil, 

merasa kelelahan, sering merasa kelaparan, penurunan berat badan mendadak dan 

penglihatan kabur (International Diabetes Federation, 2015). 

Tabel II.3 Perbedaan DM tipe 1 dan tipe 2 (Departemen Kesehatan RI, 2005) 

 DM Tipe 1 DM Tipe 2 

Mula muncul Umumnya masa kanak-

kanak dan remaja, 

walaupun ada juga pada 

masa dewasa < 40 tahun 

Pada usia tua, 

umumnya > 40 tahun 

Keadaan klinis saat diagnosis Berat Ringan 

Kadar insulin darah Rendah, tak ada Cukup tinggi, normal 

Berat badan Biasanya kurus Gemuk atau normal 

Pengelolaan yang disarankan Terapi insulin, diet, 

olahraga 

Diet, olahraga, 

hipoglikemik oral 

 

2.8.2.2 Diabetes Mellitus Tipe 2  

Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum terjadi 

dimasyarakat luas, biasanya terjadi pada orang dewasa, tetapi tidak menutup 

kemungkinan dapat terjadi juga pada anak-anak dan remaja. Pada diabetes tipe 2, 

tubuh mampu memproduksi insulin tetapi menjadi resisten sehingga insulin 

menjadi tidak efektif. Seiring waktu, kadar insulin kemudian menjadi tidak cukup. 
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Resistensi insulin dan defisiensi menyebabkan kadar glukosa darah menjadi 

tinggi. Gejala diabetes tipe 2 meliputi sering buang air kecil, haus berlebihan, 

berat badan menurun dan penglihatan kabur (International Diabetes Federation, 

2015). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2008 prevalensi DM 

di Indonesia membesar hingga 57%. Peningkatan kejadian diabetes melitus tipe 2 

di timbulkan oleh faktor-faktor seperti riwayat diabetes melitus dalam keluarga, 

umur, obesitas, tekanan darah tinggi, dislipidemia, toleransi glukosa terganggu, 

kurang aktivitas, riwayat diabetes mellitus pada kehamilan. Untuk menegakkan 

diagnosis diabetes mellitus tipe 2 yaitu ditemukan keluhan dan gejala yang khas 

dengan hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu >200 mg/dl, glukosa darah 

puasa >126 mg/dl (Fatimah, 2015). 

2.8.2.3 Diabetes Mellitus Gestational 

Diabetes gestational adalah diabetes yang terjadi pada saat kehamilan, ada 

kemungkinan akan normal kembali namun toleransi glukosa yang terganggu juga 

bisa terjadi setelah kehamilan tersebut. DM tipe II atau DM tipe I mungkin terjadi 

pada wanita yang tidak menjalani penanganan pada saat diabetes gestational ini 

terjadi. Perlu dilakukan pemeriksaan sebelum 24 minggu kehamilan. Data statistik 

menunjukkan bahwa pengontrolan gula darah saaat kehamilan bagi penderita 

diabetes gestational akan menghindarkan ibu dan bayi yang dilahirkan dari 

kematian atau cacat sama halnya dengan tidak mengalami diabetes. Trisemester 

kedua merupakan saat terjadinya peningkatan stress kehamilan sehingga kadar 

glukosa darah meningkat (Guthrie and Guthrie, 2003).  

2.8.3 Faktor Resiko Diabetes Mellitus 

Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2 berkaitan 

dengan beberapa faktor yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah, faktor resiko 

yang dapat diubah dan faktor lain. Menurut American Diabetes Association 

(ADA) bahwa DM berkaitan dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah 

meliputi riwayat keluarga dengan DM (first degree relative), umur ≥45 tahun, 

etnik, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi > 4000 gram atau 

riwayat pernah menderita DM gestasional dan riwayat lahir dengan berat badan 
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rendah (<2,5 kg). Faktor risiko yang dapat diubah meliputi obesitas berdasarkan 

indeks masa tubuh ≥25kg/m2 atau lingkar perut ≥ 80 cm pada wanita dan ≥ 90 cm 

pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi dan diet tidak 

sehat (Waspadji, 2009). 

Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita polycystic 

ovary sindrome (PCOS), penderita sindrom metabolik memiliki riwayat toleransi 

glukosa terganggu (TGT) atau glukosa darah puasa terganggu (GDPT) 

sebelumnya, memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, PJK, atau 

peripheral arterial diseases (PAD), konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan 

merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi dan kafein (Fatimah, 2015). 

2.8.4 Gejala Klinik Diabetes Mellitus 

Gejala diabetes melitus dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala akut 

diabetes melitus yaitu poliphagia (banyak makan), polidipsia (banyak minum), 

poliuria (sering kencing di malam hari), nafsu makan bertambah namun berat 

badan turun dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu), mudah 

lelah.mengganggu (pruritus) dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. 

Gejala kronik diabetes melitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti 

tertusuk tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, 

pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual 

menurun bahkan pada pria bisa terjadi impotensi, pada ibu hamil sering terjadi 

keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir 

lebih dari 4kg (Fatimah, 2015). 

2.8.5 Diagnosis Diabetes Mellitus 

Diagnosis klinis DM umumnya berupa poliuria, polidipsia, polifagia, dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Keluhan lain 

yang mungkin disampaikan penderita antara lain badan terasa lemah, sering 

kesemutan, gatal-gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulvae 

pada wanita. Apabila ada keluhan khas, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah 

sewaktu >200 mg/dl sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Hasil 

pemeriksaan kadar glukosa darah puasa >126 mg/dl juga dapat digunakan sebagai 

patokan diagnosis DM. Untuk kelompok tanpa keluhan khas, hasil pemeriksaan 
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kadar glukosa darah abnormal tinggi (hiperglikemia) satu kali saja tidak cukup 

kuat untuk menegakkan diagnosis DM (Departemen Kesehatan RI, 2005). 

Tabel II.4 Kriteria Penegakkan Diagnosis (Departemen Kesehatan RI, 2005) 

 Glukosa Plasma Puasa Glukosa Plasma 2 jam 

setelah Makan 

Normal < 100 mg/dL < 140 mg/dL 

Pra-diabetes 

IFG atau IGT 

100-125 mg/dL 

- 

- 

140-199 mg/dL 

Diabetes ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL 
 

2.8.6 Hubungan Diabetes Mellitus dengan Dislipidemia 

Berdasarkan studi epidemiologi terbaru, Indonesia telah memasuki 

epidemiologi DM tipe 2. Perubahan gaya hidup dan urbanisasi merupakan 

penyebab utama penyakit diabetes mellitus. Keadaan resistensi insulin atau 

sindrom metabolik dan DM tipe 2 menyebabkan kelainan metabolisme lipid yang 

ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma 

(dyslipidemia). Dyslipidemia akan menimbulkan stres oksidatif, keadaan ini 

terjadi akibat gangguan metabolisme lipoprotein yang sering disebut sebagai lipid 

triad meliputi peningkatan konsentrasi Very Low-Density Lipoprotein (VLDL) 

atau trigliserida, penurunan konsentrasi High Density Lipoprotein (HDL) dan 

terbentuknya small dense Low Density Lipoprotein (LDL) yang lebih bersifat 

aterogenik (Shahab, 2010). 

2.8.7 Penatalaksanaan dan Terapi Farmakologi  

Penatalaksanaan diabetes mellitus yaitu terbagi menjadi dua yaitu pertama 

jangka pendek dengan hilangnya keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa 

nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Kedua jangka 

panjang dengan mencegah dan terhambatnya progresivitas penyulit seperti 

mikroangiopati, makroangiopati dan neuropati. Tujuan akhir adalah turunnya 

morbiditas dan mortalitas DM (Hakim, 2010).  

Penatalaksanaan tanpa obat yaitu berupa pengaturan diet dan olah raga. 

Terapi dengan obat atau farmakologi meliputi pengobatan dengan insulin atau 

dengan obat-obatan hipoglikemia oral. Obat hanya perlu diberikan jika pengaturan 

diet secara maksimal tidak berhasil mengendalikan kadar glukosa darah. 
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Penurunan berat badan merupakan tindakan yang sangat penting dalam 

pengendalian diabetes dan harus dilakukan secara intensif terlepas dari obat yang 

diberikan (Handoko dan Suharto, 1995).  

Tabel II.5 Target Penatalaksanaan Diabetes (American Diabetes Association, 

2004) 

Parameter Kadar Ideal yang diharapkan 

Kadar Glukosa Darah Puasa 80-120 mg/dl 

Kadar Glukosa Plasma Puasa 90-130 mg/dl 

Kadar Glukosa Darah saat Tidur 100-140 mg/dl 

Kadar Glukosa Plasma saat Tidur 110-150 mg/dl 

Kadar Insulin < 7% 

Kadar HbA1c < 7 mg/dl 

Kadar Kolesterol HDL > 45 mg/dl (pria) 

Kadar Kolesterol HDL > 55 mg/dl (wanita) 

Kadar Trigliserida < 200 mg/dl 

Tekanan Darah < 130/80 mmHg 
 

2.9 Tinjauan Tentang Lipid 

Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen yang terdiri dari lemak, 

minyak, steroid, malam (wax) dan senyawa terkait yang berkaitan lebih karena 

sifat fisiknya dari pada sifat kimianya. Lipid secara relatif tidak larut dalam air 

dan dapat larut dalam pelarut non polar (eter dan kloroform). Lipid dibagi menjadi 

lipid sederhana (lemak dan wax), lipid kompleks (fosfolipid, glikolipid dan lipid 

kompleks lain) dan prekursor serta turunan lipid (asam lemak, gliserol, steroid, 

alkohol lain, aldehida, lemak, badan keton, hidrokarbon, vitamin larut lemak dan 

hormon (Murray, dkk., 2009). 

 Lipid merupakan salah satu sumber tenaga. Lipid digunakan untuk 

membuat hormon dan dinding sel, melindungi organ tubuh dan melumasi 

beberapa bagian tubuh yang bergerak. Di dalam darah ada tiga jenis lipid yaitu 

kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Lipid membutuhkan zat terlarut disebut 

apoliprotein, agar dapat larut dalam darah. Senyawa lipid dengan apoprotein ini 

dikenal dengan nama lipoprotein (Rahmawansa, 2009). 

2.9.1 Lipoprotein 

Lipoprotein adalah senyawa yang berperan dalam proses transpor lipid dari 

serum menuju jaringan, terutama dalam bentuk trigliresida dan kolesterol yang 
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diperoleh dari diet atau disintesis de novo. Fungsi utama lipoprotein adalah untuk 

mengangkut komponen-komponen lipidnya di dalam darah. Lipoprotein densitas 

sangat rendah mengangkut trigliserida yang disentesis di dalam hati terutama ke 

jaringan adiposa, sedangkan lipoprotein yang lain terutama penting dalam tahap- 

tahap transport fosfolipid dan kolesterol yang berbeda dari hati menuju jaringan 

perifer kembali ke hati (Guyton and Hall, 2006).  

Lipoprotein merupakan kompleks antara lipid dengan protein. Lipoprotein 

mengangkut lipid dari usus sebagai kilomikron dan dari hati sebagai lipoprotein 

berdensitas sangat rendah atau VLDL (Very Low Density Lipoprotein) ke 

sebagian jaringan untuk dioksidasi dan ke jaringan adipose untuk disimpan. 

Lipoprotein terdiri dari inti non polar (trigliserida dan ester kolesterol) serta 

dikelilingi oleh satu lapisan permukaan molekul kolesterol dan fosfolipid 

amfipatik (Murray, dkk., 2009). Ada empat kelompok utama lipoprotein yang 

teridentifikasi, yaitu kilomikron yang berasal dari penterapan trigliserida di usus, 

lipoprotein dengan densitas sangat rendah atau very low density lipoprotein 

(VLDL) yang berasal dari hati, lipoprotein dengan densitas rendah atau low 

density lipoprotein (LDL) yang merupakan tahap akhir dari katabolisme VLDL, 

lipoprotein dengan densitas tinggi atau high density lipoprotein (HDL). 

Trigliserida merupakan unsur lipid yang dominan pada kilomikron dan VLDL, 

sedangkan kolesterol dan fosfolipid masing-masing dominan pada LDL dan HDL 

(Murray, dkk., 2003). 

2.9.1.1 Kilomikron 

Kilomikron ditemukan dalam siklus yang hanya dibentuk oleh sistem 

limfa yang mengaliri usus. Kilomikron bertanggungjawab mengangkut semua 

lipid dari makanan kedalam sirkulasi. Pembersihan kilomikron dari darah 

berlangsung cepat, dengan waktu paruh kurang dari satu jam pada manusia. 

Asam-asam lemak dari triasilgliserol kilomikron terutama disalurkaan 80% ke 

jaringan adipose, jantung, otot dan 20% ke hati. Pada individu normal, kilomikron 

terdapat di dalam plasma setelah 3-6 jam mengkonsumsi daging berlemak, namun 

setelah 10-12 jam kilomikron tidak terdapat lagi di dalam plasma (Gilman, 2012). 
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2.9.1.2 Very Low Density Lipoprotein (VLDL) 

Very Low Density Lipoprotein (VLDL) merupakan trigliserida endogen. 

Lipoprotein ini terdiri dari 60 persen trigliserida endogen dan 10-15 persen 

kolesterol. Lipoprotein ini dibentuk dari asam lemak bebas di hati, yang berfungsi 

sebagai transport lemak dari hepar ke jaringan. Trigliserida merupakan bagian 

terbesar dari VLDL dan ukuran VLDL ditentukan oleh jumlah trigliserida yang 

ada (Rader and Hobbs, 2005). Apolipoprotein utama VLDL adalah Apo B100. 

Trigliserida VLDL dihidrolisis oleh lipoprotein lipase (LPL) dan diubah menjadi 

VLDL remnan (Mahley, et al., 2003). VLDL remnan dapat ditangkap kembali 

oleh hepar melalui reseptor atau tetap dalam sirkulasi dan setelah diambil 

komponen trigliseridanya dihirolisis oleh hepatik lipase (HL) menjadi partikel 

IDL dan LDL (Rader and Hobbs, 2005). 

2.9.1.3 High Density lipoprotein (HDL) 

High-density lipoprotein (HDL), sering disebut sebagai kolesterol "baik", 

adalah salah satu dari lima lipoprotein utama yang berperan untuk mengaktifkan 

lipid seperti kolesterol dan trigliserida, yang akan diangkut kedalam aliran darah 

berbasis air. HDL merupakan bagian terkecil dan terpadat dari lipoprotein, yang 

mengandung proporsi tertinggi protein kolesterol. Pada individu yang sehat, HDL 

membawa sekitar 20-30% dari total kolesterol plasma, sedangkan LDL (low 

density lipoprotein atau kolesterol jahat) membawa sekitar 70%. HDL penting 

untuk sintesis hormon steroid tetapi lebih dikenal sebagai peran protektif terhadap 

penyakit kardiovaskular. HDL mengurangi kelebihan kolesterol dari jaringan dan 

arteri kemudian mengembalikannya kembali ke hati untuk didaur ulang dan 

ekskresi. Rekomendasi saat ini untuk tingkat HDL adalah sebagai berikut, pada 

laki-laki tingkat HDL harus di atas 1 mmol /l dan pada wanita kadar HDL harus di 

atas 1,2 mmol/l (HEART UK, 2014).  

2.9.1.4 Low Density Lipoprotein (LDL) 

Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan senyawa lipoprotein dengan 

berat jenis rendah (Heslet, 1996). LDL mempunyai diameter antara 20-25 mikron 

(Murray, dkk., 2003). Protein berukuran besar yang disebut apoprotein B-100 

mengenal dan mengikat reseptor LDL yang mempunyai peranan penting dalam 
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pengaturan metabolisme kolesterol. Protein utama pembentuk LDL adalah Apo B 

(apolipoprotein-B). Kandungan lemak jenuh tinggi membuat LDL mengambang 

di dalam darah. LDL dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding 

pembuluh darah (Brown and Goldstein, 1994).  

LDL kaya akan kolesterol, partikel ini mengandung 10% trigliserida, 40%  

kolesterol dan ester kolesterol, 30% fosfolipid dan 20% protein. Sekitar 50% LDL 

dimetabolisme oleh jaringan perifer dan 50% sisanya diambil hepar (Hanafi, 

2007). LDL merupakan kolesterol jahat karena memiliki sifat aterogenik (mudah 

melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan mengurangi 

pembentukan reseptor LDL). Hal ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan 

kadar kolesterol LDL. Kelebihan kolesterol dalam pembuluh darah akan 

dikembalikan oleh HDL ke hati dan mengeluarkannya bersama empedu (Heslet, 

1996). 

2.9.2 Kolesterol 

Kolesterol adalah lilin, zat semacam lemak yang lembut yang diproduksi 

oleh tubuh secara alami. Kolesterol ada didalam aliran darah dan sel-sel tubuh 

yang berguna untuk tubuh karena digunakan untuk membuat sel-sel baru. Sisa 

kolesterol yang ditemukan dalam tubuh berasal dari makanan yang dimakan, 

terutama dari produk hewani seperti daging, keju dan mentega. Makanan yang 

berasal dari tanaman tidak mengandung kolesterol (American Heart Association, 

2014). Kadar kolesterol normal akan memberikan manfaat bagi tubuh namun 

apabila kadar kolesterol tinggi maka dapat menimbulkan penyakit antara lain 

penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus dan lain-lain.  

Kolesterol yang tinggi merupakan kondisi di mana terlalu banyak kolesterol 

yang ada didalam darah. Tingginya kadar kolesterol dapat menimbulkan plak di 

arteri pembuluh darah, dimana bertugas untuk membawa darah yang kaya oksigen 

ke organ-organ dan berbagai bagian tubuh namun terhambat karena adanya plak. 

Seiring waktu, plak mengeras dan arteri akan menyempit. Kondisi ini disebut 

aterosklerosis. Aterosklerosis membatasi aliran darah yang kaya oksigen dan 

dapat mempengaruhi arteri dalam tubuh termasuk arteri di jantung, otak, lengan, 

kaki, panggul, dan ginjal. Akibatnya, penyakit akan timbul sesuai dengan organ 
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yang mengalami penimbunan dan penyempitan akibat plak (University of 

Michigan Health System, 2014).  

2.9.3 Trigliserida 

Sebagian besar lipid dalam tubuh manusia dan dalam makanan terdiri dari 

trigliserida yang terdapat di dalam plasma darah. Trigliserida, berkaitan dengan 

kolesterol, membentuk lipid plasma (lemak darah). Trigliserida dalam plasma 

berasal dari lemak dalam makanan atau dihasilkan dalam tubuh dari sumber 

energi lain, seperti karbohidrat. Makanan yang dikonsumsi tidak segera digunakan 

untuk energi tetapi diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam sel lemak. 

Ketika tubuh membutuhkan energi dan tidak ada energi yang cukup dalam 

makanan trigliserida akan dilepaskan dari sel-sel lemak dan dimetabolisme 

(Tajoda, et al., 2013).  

Trigliserida terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Trigliserida 

merupakan lemak pada daging, produk susu, dan minyak goreng, serta merupakan 

sumber energi utama bagi tubuh. Trigliserida juga ditemukan dalam simpanan 

lemak tubuh dan berasal dari pecahan lemak di hati. Seperti halnya kolesterol, 

trigliserida juga merupakan lemak yang bersirkulasi dalam darah. Sebagian besar 

lemak dan minyak di alam terdiri atas 98-99 persen trigliserida. Lemak disimpan 

di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim 

lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam 

lemak bebas serta melepaskannya ke dalam pembuluh darah (Lichtenstein and 

Jones, 2001).  

2.9.4 Hubungan Kadar Trigliserida dengan Diabetes Mellitus 

Pada DM tipe 2 terjadi resistensi insulin, resistensi insulin menyebabkan 

meningkatnya penggunaan dari metabolisme lemak, sehingga pemecahan lemak 

yang digunakan untuk menyediakan energi menjadi sangat meningkat. 

Berkurangnya insulin menyebabkan semua efek insulin menyebabkan 

penyimpanan lemak menjadi berbalik. Efek yang paling penting adalah dari enzim 

lipase sensitive hormone yang terdapat di dalam sel lemak akan menjadi sangat 

aktif. Keadaaan ini menyebabkan hidrolisis trigliserida yang disimpan akan 

melepaskan banyak asam lemak dan gliserol ke dalam sirkulasi darah. Konsentrasi 
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asam lemak bebas dalam plasma akan meningkat sehingga konsentrasi kadar 

trigliserida dalam sirkulasi darah juga akan meningkat (Guyton dan Hall, 1997).  

Insulin juga meningkatkan pengambilan glukosa dalam sel hati, kemudian 

glukosa akan masuk pada jalur glikolisis dan menjadi piruvat dan hasil akhir 

berupa asetil-KoA yang merupakan substrat awal sintesis asam lemak. Apabila 

kadar insulin berkurang, maka sintesis asam lemak dan trigliserida akan 

berkurang. Pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa ke dalam sirkulasi darah 

juga akan terhambat (Guyton and Hall, 2006). Pada DM tipe 2 yang tidak 

terkontrol, kadar trigliserida dan kilomikron serta FFA (free fatty acid) plasma 

meningkat. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan 

pengangkutan trigliserida ke dalam depot lemak (Doloers and Gardner, 2007). 

Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang ditandai dengan kadar 

gula darah melebihi nilai normal (hiperglikemia). Kondisi ini timbul terutama 

disebabkan adanya gangguan metabolisme karbohidrat (gula) didalam tubuh. 

Gangguan metabolisme tersebut antara lain disebabkan oleh adanya gangguan 

fungsi hormon insulin yang akan menyebabkan gangguan pada metabolisme 

lemak, yang ditandai dengan meningkatnya kadar beberapa zat turunan lemak 

seperti trigliserida dan kolesterol. Peningkatan trigliserida dan kolesterol 

merupakan akibat penurunan pemecahan lemak yang terjadi karena penurunan 

aktivitas enzim-enzim pemecah lemak, yang kerjanya dipengaruhi oleh insulin 

(Adi, 2008). 

2.10 Pengujian Aktivitas Trigliserida pada Kondisi Diabetes 

2.10.1 Induksi 

Terdapat beberapa zat kimia yang dapat digunakan untuk membuat hewan 

uji menjadi diabetes. Zat-zat kimia yang dapat digunakan yaitu aloksan, 

streptozotocin, diaksosida, adrenalin, glucagon, etilendiamin tetraasetat, dan 

sebagainya. Beberapa diabetogen dapat menyebabkan keadaan hiperglikemia 

permanen dalam dosis tinggi, misalnya aloksan dan streptozotocin. Keduanya 

merupakan analog sitotoksik glukosa (Lenzen, 2008). Pada penelitian yang akan 

dilakukan digunakan dosis aloksan 150 mg/kg BB untuk membuat tikus menjadi 

kondisi diabetes mellitus. 
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2.10.2 Bahan Uji 

2.10.2.1 Penentuan Dosis Kombinasi Yogurt Low-fat dan Tepung Porang 

Pada penelitian sebelumnya didapatkan dosis optimum untuk yogurt low-

fat yaitu 0,5 mL/kg BB tikus yang digunakan sebagai anti-hiperglikemia dan juga 

dikombinasikan dengan ekstrak bahan alam yang mempunyai efek anti-

hiperglikemia. Dosis optimum untuk tepung konjac pada penelitian sebelumnya 

yaitu 100 mg/kg BB tikus yang secara signifikan menurunkan kadar glukosa 

darah puasa dan resistensi insulin.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya akan dilihat potensi yogurt dengan 

kombinasi tepung porang, maka digunakan beberapa perbandingan dosis yaitu 

yogurt low-fat 0.5 mL/kg dan tepung porang 100 mg/kg BB, yogurt low-fat 0.5 

mL/kg dan tepung porang 200 mg/kg BB dan yogurt low-fat 0.5 mL/kg BB dan 

tepung porang 400 mg/kg BB. 

2.10.2.2 Aloksan 

Aloksan merupakan suatu subsrat yang secara struktural merupakan 

derivat pirimidin sederhana. Aloksan diperkenalkan sebagai hidrasi aloksan pada 

larutan encer. Aloksan murni diperoleh dari oksidasi asam urat oleh asam nitrat 

(Nugroho dan Purwaningsih, 2006). Aloksan merupakan senyawa kimia dengan 

nama IUPAC 2,4,5,6-tetraoksipirimidina dan 5,6-dioksiurasil. Senyawa ini 

merupakan senyawa yang sering digunakan untuk menginduksi penyakit diabetes 

mellitus atau bahan kimia sebagai diabetogenik.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Aloksan (Lenzen, 2008) 

Aloksan memiliki dua mekanisme yang berbeda. Mekanisme pertama 

yaitu aloksan secara selektif menghambat sekresi insulin yang diinduksi oleh 

glukosa melalui penghambatan spesifik pada glukokinase yang merupakan sensor 
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glukosa dari sel β pankreas. Mekanisme kedua, yaitu melalui kemampuan aloksan 

untuk menginduksi pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS) yang 

menghasilkan nekrosis selektif dari sel β pankreas (Lenzen, 2008).  

Aloksan merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik dan tidak stabil. 

Senyawa ini memiliki waktu paruh sekitar 1,5 menit pada pH netral dan 

temperature 37°C. Pada suhu rendah aloksan memiliki waktu paruh yang lebih 

lama. Aloksan sebagai diabetogenik, dapat digunakan secara intravena, 

intraperitonial dan subkutan. Dosis intravena yang digunakan biasanya 65 mg/kg 

BB sedangkan intraperitoneal dan subkutan adalah 2-3 kalinya. Tikus yang telah 

di induksi aloksan akan memperlihatkan kenaikan kadar gula darah sampai lebih 

dari 200 mg/dL dalam jangka waktu minimal 48 jam setelah penyuntikan 

(Szkudelski, 2001).  

2.10.2.3 Glibenklamid 

Glibenklamid merupakan obat anti diabetes mellitus tipe 2 yang termasuk 

ke dalam golongan sulfonilurea. Golongan sulfonilurea terbagi menjadi dua 

generasi yaitu generasi pertama terdiri dari tolbutamid, asetoheksimid dan 

klorpropamid. Generasi kedua memiliki potensi hipoglikemik lebih besar, antara 

lain gliburid atau glibenklamid, glipizid, glikazid dan glimepirid. Glibenklamid 

menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan kalsium intraseluler 

dalam sel beta pankreas sehingga menstimulasi produksi insulin lebih banyak. 

Insulin adalah hormon yang membantu mengendalikan kadar gula di dalam darah 

agar tidak terlalu tinggi (Ratimanjari, 2011). 
 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Glibenklamid (Gianotto, 2007) 

Glibenklamid memiliki potensi 200 kali lebih kuat dari tolbutamid. Untuk 

mencapai kadar optimal di plasma, glibenklamid akan lebih efektif bila diminum 

30 menit sebelum makan. Obat ini cepat diserap dalam saluran pencernaan, 

memiliki waktu paruh sekitar 4 jam. Dalam plasma sekitar 90-99% terikat pada 
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protein plasma terutama albumin. Meskipun waktu paruhnya pendek, namun efek 

hipoglikemiknya berlangsung selama 12-24 jam, sehingga cukup diberikan satu 

kali sehari. Sekitar 50% dari dosis diekskresikan dalam urin dan 50% melalui 

empedu ke tinja. Dosis awal untuk DM tipe 2 adalah 2,5-5 mg setiap hari, 

disesuaikan setiap 7 hari dengan penambahan sebesar 2,5 atau 5 mg sehari sampai 

15 mg per hari (Suherman, 2007). 

2.10.2.4 Simvastatin 

Simvastatin adalah obat golongan statin, digunakan untuk menurunkan 

kolesterol (agen hipolipidemik) pada keadaan hiperkolesterolemi dan juga dapat 

mencegah penyakit kardiovaskular. Statin saat ini merupakan hipolipidemik yang 

paling efektif dan aman. Statin bekerja dengan cara menghambat sintesis 

kolesterol dalam hati, dengan menghambat enzim HMG-KoA reduktase. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.7 Struktur Simvastatin (Schachter, 2004) 

HMG-KoA reduktase memperantarai langkah pertama biosintesis sterol. 

Penurunan sintesis kolesterol ini maka SREBP (sterol regulatory element binding 

protein) yang terdapat pada membran dipecah oleh protease, lalu dibawa ke 

nukleus. Faktor-faktor transkripsi kemudian akan berikatan dengan gen reseptor 

LDL, sehingga terjadi peningkatan sintesis reseptor LDL. Peningkatan jumlah 

reseptor LDL pada membran sel hepatosit akan menurunkan kadar kolesterol 

darah lebih besar lagi. LDL, VLDL dan IDL juga menurun, sedangkan HDL 

meningkat (Suyatna, 2007). 

2.10.3 Pengukuran Trigliserida 

Pemeriksaan kadar trigliserida menggunakan metode glycerol-3-phosphate 

oxidase-phenol aminophenazone (GPO-PAP). Metode ini menggunakan prinsip 
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oksidasi dan hidrolisis enzimatis. Trigliserida akan dihidrolisis oleh enzim lipase 

menghasilkan gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian diubah menjadi 

gliserol-3-fosfat oleh enzim gliserolkinase. Gliserol-3-fosfat yang dihasilkan 

dioksidasi menghasilkan dihidroksi aseton fosfat dan peroksida (H2O2). 

Peroksida yang dihasilkan akan bereaksi lebih lanjut dengan 4-aminofenazon dan 

4-klorofenol menghasilkan senyawa quinoneimine yang berwarna merah dan 

dapat diukur dengan spektrofotometer. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2.8 Reaksi pada Pemeriksaan Kadar Trigliserida (Arief, 2012) 

Pada akhir masa percobaan tikus dipuasakan selama 12 jam sebelum 

diambil darahnya. Tikus dianestesi terlebih dahulu menggunakan kloroform 

secara inhalasi sebelum pengambilan darah hingga tikus pingsan. Tikus setelah 

dianestesi kemudian di euthanasia menggunakan metode cervical dislocation 

dengan cara ibu jari dan jari telunjuk ditempatkan di kedua sisi leher di dasar 

tengkorak. Tangan lainnya ditempatkan pada pangkal ekor atau kaki belakang dan 

dengan cepat ditarik sehingga menyebabkan pemisahan antara tulang leher dan 

tongkorak (Arief, 2012).  

Pengambilan darah menggunakan jarum ukuran 22 G dengan syringe 5 ml. 

Tikus dibedah pada bagian thoraks untuk diambil darahnya secara langsung di 

bagian jantung sebanyak 3 ml. Darah ditampung didalam BD vacutainer. Darah di 

sentrifugasi selama 15-20 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Didapatkan serum 

darah untuk diperiksa kadar trigliserida. Pengukuran kadar trigliserida dilakukan 

dengan cara mencampur sampel sebanyak 10 μL dengan reagen standar GPO-

PAP (Biolabo) sebanyak 1000 μL, diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37
o
C 

kemudian diukur pada spektrofotometer (Rini, 2012). 
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2.11 Tinjauan Tentang Hewan Coba Rattus norvegicus (Dahlia, 2014) 

Klasifikasi tikus putih sebagai berikut : 

Filum   : Chordata  

Subfilum  : Vertebrata  

Classis   : Mammalia  

Subclassis  : Placentalia  

Ordo   :  Rodentia  

Familia :  Muridae  

Genus   :  Rattus  

Species :  Rattus norvegicus 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Rattus norvegicus (Dahlia, 2014) 

Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan sebagai hewan percobaan. 

Tikus putih jantan memiliki kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat dan 

kondisi biologis tubuh yang lebih stabil dibanding tikus betina. Keunggulan tikus 

putih dibandingkan tikus liar antara lain lebih cepat dewasa, tidak memperlihatkan 

perkawinan musiman dan umumnya lebih cepat berkembang biak. Tikus putih 

sebagai hewan percobaan relatif resisten terhadap infeksi dan sangat cerdas. Ada 

dua sifat utama yang membedakan tikus putih dari hewan percobaan yang lain, 

yaitu bahwa tikus putih tidak dapat muntah karena struktur anatomi yang tidak 

lazim pada tempat bermuara esofagus ke dalam lambung sehingga mempermudah 

proses pencekokan perlakuan menggunakan sonde lambung dan tikus putih tidak 

mempunyai kandung empedu (Krinke, 2000). 

Tikus laboratorium jantan jarang berkelahi seperti mencit jantan. Tikus 

putih dapat tinggal sendirian dalam kandang dan hewan ini lebih besar 

dibandingkan dengan mencit, sehingga untuk percobaan laboratorium, tikus putih 

lebih menguntungkan dari mencit. Usia tikus 2,5 bulan memiliki persamaan 
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dengan manusia usia dewasa muda dan belum mengalami proses penuaan 

intrinsik. Umur tikus yaitu sekitar 2-3,5 tahun (Smith dan Mangkoewidjojo, 

1988).  

Terdapat beberapa galur tikus yang memiliki kekhususan tertentu antara lain 

galur Wistar albino dengan kepala besar, telinga panjang dan ekor pendek, galur 

Sprague Dawley yang albino putih berkepala kecil dan ekor panjang dan galur 

Long Evans yang memiliki badan berwarna putih, sedangkan kepala dan 

ekstremitas berwarna hitam. Galur Sprague Dawley dan Long Evans berasal dari 

pengembangan galur Wistar (Hubrecht and Kirkwood, 2010). 


