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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Mangifera indica L. var arumanis 

2.1.1 Klasifikasi Mangifera indica L var arumanis (Masud, 2016) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheibionta 

Superdivision : Spermatopyhta 

Division : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Subkelas  : Rosidae 

Order  : Sapindales 

Family  : Anacardiaceae 

Genus  : Mangifera 

Spesies  : Mangifera Indica L. var arumanis 

 
          A        B 

Gambar 2. 1 Tanaman Mangifera indica L. var arumanis  

A) Tanaman Mangifera indica L. var arumanis; B) Daun 

Mangifera indica L. var arumanis (Author, 2018) 

2.1.2 Sinonim Botani Mangifera indica L var arumanis 

Mangifera anisodora Blanco (Ipni, 2015) 

2.1.3 Nama Daerah Mangifera indica L var arumanis 

Di Indonesia, tanaman mangga dikenal dengan beberapa nama daerah. Di 

Aceh mangga disebut Mamplam; di Batam disebut Morpolom atau Pau; di Nias 

disebut Maga; di Mentawai disebut Pegum; di Minangkabau disebut Amapalam
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atau Marapalam; di Sunda disebut Buwah atau Manggah; di Jawa disebut Pelem 

atau Poh, Upo atau Porgo; di Gorontalo disebut Ajile, Oile, atau Ombili; di Toraja 

disebut Taipang, Taipa, atau Taripa (Syah, 2015). 

2.1.4 Penyebaran Mangifera indica L. var arumanis 

Tanaman Mangifera indica. L berasal dari India, Srilanka, dan Pakistan. 

Tanaman ini merupakan buah tropis yang biasa tumbuh baik di daerah beriklim 

kering (Sutono, 2008). Jika melihat penyebarannya di seluruh Indonesia, 

Mangifera indica. L dapat dijumpai sepanjang tahun. Sebagai contoh, untuk 

waktu panennya di wilayah Bengkulu, Sumsel, Jambi, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, 

dan yang lainnya berlangsung selama bulan Oktober hingga Desember. Untuk 

panen kecilnya dimulai bulan Juli sampai September. Kosongnya produksi 

Mangifera indica L. di bulan Januari sampai Juni diisi oleh panen di Sumatera 

Utara, DI Aceh, dan daerah Sulawesi. 

2.1.5 Morfologi Mangifera indica L. var arumanis 

Mangifera indica L. var arumanis dapat tumbuh dengan tinggi hingga 10-45 

meter, berbentuk kubah dan berdaun lebat, biasanya bercabang banyak dan 

berbatang gemuk. Daunnya tersusun spiral pada masing-masing cabang, bergaris 

membujur, berbentuk pisau – elips, dengan panjang daunnya kurang lebih 25 cm 

dan lebarnya 8 cm, kemerahan dan tipis-lembek saat tumbuh pertama dan 

mengeluarkan wangi aromatik saat dihancurkan. Bunga tumbuh di ujung masing-

masing percabangan yang berisi sekitar 3000 bunga kecil berwarna putih 

kemerahan atau hijau kekuningan. Buahnya tersusun atas bagian daging kuning, 

biji tunggal, dan kulit kekuningan hingga kemerahan saaat matang. Bijinya 

soliter, membujur, terbungkus keras (Shah, et al., 2010). Malai bunga atau 

perbungaan Mangifera indica var arumanis L. var arumanis terbentuk dari ranting 

termina, terdiri atas beberapa ratus sampai ribuan bunga. Malai bunga berbentuk 

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

bunga hijau kemerahan dengan panjang mulai berkisar antara (15-20) cm (Chabib 

dan Insan, 2012) 

2.1.6 Kandungan Mangifera indica L. var arumanis  

Mangifera indica L. var arumanis merupakan tanaman yang dapat 

digunakan sebagai obat tradisional karena memiliki zat-zat seperti mangiferin, 
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flavonoid, alkaloid, triterpenoid dan tanin (Shah, et al., 2010). Zat-zat aktif 

tersebut banyak terkandung di seluruh bagian mangga yaitu pada kulit, biji, 

bunga, batang, dan daun (Masibo, et al., 2008). Flavonoid sendiri adalah polifenol 

terbesar yang ada pada sumber makanan. Pada mangga sendiri telah dilakukan 

penelitian pada empat varietasnya, yaitu mangga gedong, mangga golek, mangga 

apel, dan mangga arumanis dan diketahui pada daun Mangifera indica  L. var 

arumanis total flavonoidnya yaitu (37.57 gQE/100g) jauh lebih besar 

dibandingkan tiga varietas mangga yang lain (Fidrianny et al., 2013). 

 Flavonoid dikenal karena beragam aktivitas biologisnya termasuk aktivitas 

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

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

fisetin, dan astragalin (Masibo dan He, 2008). 

Tabel II. 1 Hasil penapisan fitokimia Mangifera indica L. var arumanis (Syah, et 

al.,2015) 

Golongan Senyawa Identifikasi 

Simplisia Ekstrak 

Alkaloid + + 

Flavonoid + + 

Saponin - - 

Tanin + + 

Kuinon + + 

Steroid dan triterpenoid + + 

Polifenol + + 

Monoterpen dan Sesquiterpen + + 

Keterangan : 

(+) = terdeteksi  (-) = tidak terdeteksi 

Di dalam daun mangga mengandung kristal kuning (xanton). Xanton adalah 

senyawa sejenis flavonoid yang telah digunakan sebagai zat warna selama 

beratus-ratus tahun. Xanton dari Mangifera indica L. var arumanis adalah 

glukosida-C-mangiferin.  
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Gambar 2. 2 Struktur Mangiferin (Jutiviboonsuk and Sardaengjun, 2010) 

Kandungan terbesar dari ekstrak daun Mangifera indica L. var arumanis 

adalah mangiferin yang telah diteliti oleh beberapa peneliti memiliki fungsi antara 

lain sebagai antioksidan, analgesik, antidiabetes, anti inflammatory, antitumor, 

antimikrobia, dan peningkat stamina atau daya tahan tubuh (Jutiviboonsuk and 

Sardaengjun, 2010). 

Menurut Miura et al (2001), mangiferin dapat menurunkan kadar glukosa 

darah dan lemak pada tikus diabetes lewat oral atau injeksi intraperitoneal. 

Mekanisme dari efek hipoglikemik yang potensil ini mungkin disebabkan oleh 

meningkatnya pelepasan insulin dari sel β-pankreas. 

Efek mangiferin pada toleransi glukosa oral pada tikus normal yang diisikan 

glukosa juga ditentukan. Pemberian mangiferin (10 dan 20 mg/kg) kronis selama 

sehari selama 28 hari menunjukkan aktivitas antidiabetes dengan menurunkan 

kadar glukosa plasma puasa secara signifikan pada interval waktu yang berbeda 

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

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

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

C (kepadatan tinggi) yang meningkat bersamaan dengan peningkatan kepadatan 

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

pada tikus diabetes (Muruganandan S, 2005). 

2.1.7 Khasiat Mangifera indica L. var arumanis 

Walaupun banyak penemuan farmakologi telah diperoleh berdasarkan 

komposisi atau susunan buah mangga tapi masih banyak penelitian yang dapat 

dilakukan (Shah, et al., 2010). 
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2.1.7.1 Antidiabetes 

Berdasarkan penelitian oleh Bhowmik et al., (2009) menemukan bahwa 

pemberian oral untuk dosis tunggal  250 mg/kg berat badan menghasilkan efek 

hipoglikemik yang kuat dan kuat pada Tipe-2 diabetes pada tikus. Hasil serupa 

ditemukan oleh Morsi et al., (2010) bahwa terjadi penurunan yang signifikan 

dalam konsentrasi rata – rata glukosa plasma dua minggu setelah pemberian tinggi 

(1g/kg/d) dosis bagian bubuk, ekstrak air dan alkohol pada ekstrak 

daun Mangifera indica L. var arumanis . Di  studi lain, Wadood et al., (2000) 

menemukan anti-diabetes efek ekstrak alkohol daun Mangifera indica var 

arumanis didosis 50, 100, 150 dan 200 mg/kg berat badan pada kelinci. Pada 

penelitian Miura et al., (2001) mengamati bahwa ekstrak air dari daun mangga 

menunjukkan efek hipoglikemik yang jelas pada tikus diabetes. 

Dalam studi yang dilakukan oleh Peter et al., (2017) mangiferin pada daun 

Mangifera indica L. memberikan efektivas dalam penurunan TC, TG, LDL, 

VLDL dan menaikkan kadar HDL pada tikus dengan diabetes tipe 1 dengan dosis 

200 mg/kg secara oral.  

Dan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Mathalaimutoo et al., bahwa 

ekstrak daun Mangifera indica L. var arumanis disimpulkan dapat menurunkan 

kadar glukosa darah setelah diinduksi aloksan pada dosis 250 mg/kgBB dan 500 

mg/kgBB secara signifikan pada tikus sebagai hewan coba. 

2.1.7.2 Anti Oksidan 

Antioksidan alami, vitamin E, vitamin C dan β-karoten, dapat berfungsi 

untuk mencegah kelainan kronik (Shah et al., 2010). Interaksi antara Vimang 

(ekstrak kulit batang Mangifera indica L.) dengan Besi (Fe3+ ) telah diteliti 

menunjukkan adanya efesiensi yang sangat tinggi untuk melindungi kerusakan 

osidatif akibat induksi besi (Martinez, et al., 2000). 

2.1.7.3 Anti Bakteri 

Terdapat aktivitas antibakteri pada ektrak mangga terhadap bakteri gram 

negatif dan gram positif serta ragi Candida albicans yang menunjukkan karena 

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

Senyawa antijamur yang berasal dari tanaman Mangifera indica L. var 

arumanis sebagian besar diketahui merupakan metabolit sekunder tanaman yang 

memiliki efek sebagai antimikroba. Diketahui senyawa tersebut yaitu golongan 

fenolik dan terpen dalam minyak atsiri (Nychas dan Tassou, 2000). 

2.2 Tinjauan Abelmoschus esculentus L. Moench  

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

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Spermatophyta 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Dilleniidae 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Malvaceae 

Genus  : Abelmoschus 

Spesies  : Abelmoschus esculentus L. Moench. 

                                      

 

 

 

                                 A  
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Gambar 2. 3 Tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench  

A)Buah Abelmoschus esculentus L. Moench; B) Daun dan bunga 

Abelmoschus esculentus L. Moench; C) Tanaman Abelmoschus 

esculentus L. Moench (Author, 2018). 



13 
 

 
 

2.2.2 Sinonim botani Abelmoschus esculentus L. Moench 

Abelmoschus moschatus Medik. (James et al., 2002) 

2.2.3 Nama Daerah Abelmoschus esculentus L. Moench 

Kacang Bendi, qiu kui, Okra, Okura, Okro, Quiabos, Ochro, Quiabo, 

Gumbo, Quimgombo, Bamieh, Bamya, Quingumbo, Bamia, Ladies Fingers, 

Bendi, Bhindi, Kopi Arab (Kumar et al, 2013) 

2.2.4 Penyebaran Abelmoschus esculentus L. Moench 

Abelmoschus esculentus L. Moench merupakan tanaman sayuran yang 

tumbuh di tropis dan bagian sub-tropis dunia. Tanaman ini tersebar di India, 

Turki, Iran, Afrika Barat, Yugoslavia, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Burma, 

Jepang, Malaysia, Brasil, Ghana, Ethiopia, Siprus, dan Selatan Amerika Serikat. 

India menempati urutan pertama di dunia dengan 3,5 juta ton (70 % dari total 

dunia produksi) dari okra dihasilkan dari lebih 350.000 hektar lahan (Kant, 2013). 

Di Indonesia sendiri telah ditanam sejak tahun 1877 terutama di Kalimantan 

Barat dan menyebar ke daerah-daerah khatulistiwa. Bagian yang dimanfaatkan 

yaitu bagian buah karena mengandung lendir sehingga sering dijadikan sebagai 

sup (Fauzina, 2016). 

2.2.5 Morfologi Abelmoschus esculentus L. Moench 

Tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench termasuk tanaman genus 

Abelmoschus dari keluarga Malvaceae (kapas-kapasan). Tanaman ini memiliki 

julukan Lady’s Finger karena bentuk buahnya yang panjang dan juga meruncing 

di ujungnya seperti jari-jari lentik seorang wanita (Nia et al., 2016). 

Tanaman ini diperbanyak dengan biji dan memiliki durasi 90-100 hari dan 

merupakan tanaman tahunan. Batangnya kuat, tegak, dan bercabang. Tingginya 

bervariasi antara 0,5-4,0 meter, memiliki daun alternatif dan biasanya terdiri dari 

lima lobed, sedangkan bunganya berada di ketiak daun dan bersifat soliter. 

Bunganya tumbuh terus menerus namun tergantung pada kondisi faktor biotik dan 

abiotiknya (Fauziana, 2016). Memiliki panjang 4-8 cm, dengan lima kelopak 

putih atau warna kuning, sering dengan titik merah atau ungu di dasar setiap petal 

dan bunga layu hanya dalam satu hari. Sebuah kuncup bunga membutuhkan 

waktu sekitar 22-26 hari dari inisiasi ke mekar penuh. Biasanya tumbuh bunga 
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yang pertama dua bulan setelah ditanam. Buahnya sendiri berbentuk kapsul dan 

akan terus tumbuh cepat setelah berbunga.  

Peningkatan terbesar dalam panjang buah, tinggi dan diameter terjadi dalam 

4-6 hari setelah penyerbukan. Dan pada tahap ini buah paling sering dipetik untuk 

konsumsi. Sedangkan pada bijinya termasuk kategori biji peledak, di amna buah 

meledak pada saat jatuh tempo dan menembak biji beberapa kaki jauhnya dari 

pohon insuk. Tanaman ini terus berbunga dan berbuah untuk waktu yang tidak 

terbatas, tergantung pada varietas, musim, kondisi tanah, air dan kesuburan 

(Fauziana, 2016).  

2.2.6 Kandungan Kimia Tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench 

Penelitian dari Pakistan Journal of Food Science menemukan bahwa hampir 

sebagian dari Okra terdiri dari serat yang banyak mengandung pektin yang dapat 

meningkatkan penurunan serum kolesterol dan mengurangi resiko penyakit 

jantung (Axe, 2009). Selain itu Abelmoschus esculentus L. Moench memiliki 

beberapa kandungan senyawa kimia yang penting untuk tubuh, adapun kandungan 

buahnya yaitu. 

Tabel II. 2 Komposisi per 100 g Abelmoschus esculentus L.Moench (Gopalan et 

al., 2007) 

Komposisi Jumlah 

Kalori 35 

Air (g) 89,6 

Karbohidrat (g) 6,4 

Protein (g) 1,9 

Lemak (g) 0,4 

Serat (g) 1,2 

Mineral (g) 0,7 

Phosporus (mg) 56 

Sodium (mg) 6,9 

Sulfur (mg) 30 

Kalsium (mg) 66 

Zat besi (mg) 0,35 

Potassium (mg) 103 
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Komposisi Jumlah 

Magnesium (mg) 53 

Copper (mg) 0,29 

Riboflavin (mg) 0,01 

Thiamine (mg) 0,07 

Asam nictotik (mg) 0,06 

Vitamin C (mg) 13,10 

Asam Oxalic (mg) 8 

 

 Didalam Abelmoschus esculentus L.Moench terdapat kandungan kimia 

flavonoid yakni kuersetin. Kuersetin merupakan senyawa kelompok flavonol 

terbesar selain glikosida yang keduanya berjumlah 60-75 % dari flavonoid 

(Widyaningsih, 2010). Flavonoid juga memperbaiki fungsi endotel pembuluh 

darah, mengurangi kepekaan LDL sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol 

total trigliserid, serta meningkatkan HDL dengan menghambat enzim HMG CoA 

reduktase (Sumardika dan Jawi, 2012). Kuersetin sendiri memperlihatkan 

aktivitas sebagai penurun kadar kolesterol total, LDL dengan menghambat 

peroksidasi lemak (Sevia et al., 2012). Diketahui pula mengandung senyawa 

bioaktif yang penting seperti karoten, asam folat, thiamine, riboflavin, niacin, 

vitamin C, oxalid acid, amino acid (Kumar et al., 2013).  

 Penelitian tentang efek kuersetin dalam penurunan kadar kolesterol total 

telah dilakukan oleh Putri et al., (2010). Ekstrak bawang merah mengandung 

kuersetin dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus yang diberi diet 

lemak tinggi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Diarti et al., (2014), dimana 

kuersetin yang terdapat pada daun salam (Syzigium polyanthum) dapat 

menurunkan kadar kolesterol pada tikus Rattus covernigus Strain Wistar. Selain 

itu kuersetin juga ditemukan mempunyai aktivitas menghambar α-glukosidase 

yang mampu menurunkan kadar glukosa darah (Zhang et al, 2011). 
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Gambar 2. 4 Struktur Kuersetin (Wajik et al, 2009) 

2.2.7 Khasiat Tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench 

2.2.7.1 Antidiabetes 

Serat buah tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench  dapat membantu 

dalam menstabilkan gula darah dengan membatasi tingkat penyerapan gula diluar 

usus (Nilesh, J et al, 2012). Serat tersebut dapat membantu menurunkan kadar 

kolesterol total dan LDL ( Low Desity Lipid) (Desthia et al., 2015). 

Mengkonsumsi serat sendiri akan dapat menurunkan kadar glukosa darah 

Postprandial yaitu 2 jam setelah makan dengan mengurangi difusi glukosa dan 

menunda penyerapan serta pencernaan karbohidrat (Khatun et al., 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian (Fauzina, 2016) bahwa pemberian perasan buah okra 

pada dosis 0,2 ml/20 gram berat badan mencit paling berpengaruh dalam 

menurunkan kadar kolesterol total mencit.  

2.2.7.2 Sumber vitamin 

Buah Abelmoschus esculentus L. Moench kaya akan vitamin A dan 

vitamin C. Vitamin A yang memiliki kandungan sangat baik untuk membantu 

menjaga kesehatan mata. Sedangkan vitamin C untuk peningkatan kekebalan 

tubuh. Vitamin-vitamin tersebut memiliki khasiat yang sangat baik dalam 

menjaga kulit tetap sehat. Selain itu terdapat vitamin B yang berfungsi untuk 

mencegah jerawat dan menjaga kulit tetap halus dan bercahaya (Kumar et al, 

2010). 

2.2.7.3 Membantu metabolisme energi 

Kandungan dari mangaan dan magnesium yang berperan sebagai co-faktor 

berbagai jenis enzim pada tubuh. Mangaan berfungsi untuk pembentukan jaringan 

ikat dan tulang, serta mencegah peroksidasi lemak oleh radikal bebas dan 

magnesium sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologis dalam tubuh. Baik 
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dari kedua senyewa ini merupakan senyawa yang penting dalam proses 

pengontrolan metabolisme energi dalam tubuh (Axe, 2009). 

2.2.7.4 Pengobatan tradisional beberapa penyakit 

Tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench banyak digunakan dalam 

pengobatan tradisional berbagai penyakit seperti obat disentri, obat diare pada 

radang akut dan iritasi perut, usus, infeksi ginjal, disuria, gonorrhea yang dalam 

hal ini dimanfaatkan adalah lendiri dari buah okra (mucilago) yang direbus dalam 

waktu 15 menit (Lim, 2012). 

2.3 Tinjauan tentang Kombinasi Ekstrak Terhadap Peningkatan Kadar 

Kolesterol Total 

Penggunaan obat dari bahan tumbuhan oleh masyarakat kebanyakan dalam 

bentuk kombinasi beberapa bahan yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek 

pengobatan terbaik serta untuk memberi rasa dan bau yang menyenangkan. 

Pengobatan hiperkolesterol tidak jarang menggunakan lebih dari satu obat. 

Pengobatan kombinasi merupakan salah satu strategi penatalaksanaan lipid yang 

optimum, yaitu dengan menggunakan dua macam obat yang mempunyai 

mekanisme kerja yang berbeda (Spellman, 2003). 

Dalam pengobatan, adanya pergeseran paradigma yang terjadi terhadap 

obat-obatan konvensional yang hanya melibatkan satu senyawa kimia tunggal 

dengan satu target (one drug-one target) menjadi pengobatan berbasis tanaman 

herbal yang melibatkan banyak komponen senyawa kimia yang bekerja pada satu 

atau beberapa target (multicomponen work-target) (Li dan Zhang, 2013). 

Disebutkan dalam penelitian oleh (Eka et al, 2015), bahwa kombinasi 

ekstrak buah rimbang (SolanumtorvumSwartz) dan ektrak rimpang temulawak 

(Curcuma xanthorriza Roxb) dengan dosis masing-masing ekstrak setengah dari 

dosis ekstrak tunggal memiliki kemampuan menurunkan kadar glukosa darah dan 

memperbaiki profil lipid darah yang sebanding dengan masing-masing esktrak 

pada mencit yang diinduksi aloksan. Penggunaan kombinasi ekstrak diharapkan 

dapat menurunkan potensi efek samping dari ektrak-ekstrak tersebut. 

Penelitian lain terkait kombinasi tanaman yang telah terbukti memiliki 

efektivitas antidiabetes yaitu kombinasi ekstrak bulbus bawang putih (Allium 
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sativum Linn.) dan rimpang kunyit (Curcumma domestica) (Sudjana, 2011). 

Dengan menggunakan kombinasi tersebut dapat digunakan sebagai obat antibiates 

oral pada pendertia diabetes mellitus (DM) tipe 2 dan secara klinis dapat 

menurunkan kadar glukosa darah, serta mempengaruhi terhadap kadar trigliserida, 

LDL, HDL, serta kolesterol total. 

Pada tanaman Mangifera indica L. var arumanis memiliki kandungan 

mangiferin sedangkan Abelmoschus esculentus L. Moench memiliki kandungan 

kuartenenin. Keduanya merupakan salah satu golongan senyawa flavonoid yang 

mampu menurunkan kadar glukosa darah. Mekanisme hipoglikemik diduga 

disebabkan oleh flavonoid yang dapat menghambat reabsorpsi glukosa dan ginjal 

dan dapat meningkatkan kelarutan glukosa darah sehingga mudah diekskresikan 

melalui urin (Nublah, 2011). 

Pada percobaan yang dilakukan (Ramesh, 2011) ekstrak daun Mangifera 

indica L. var arumanis memiliki efek antibiates yang paling tinggi dengan 

kombinasi dosis ekstrak etanol yaitu 250 mg/KgBB dan 500 mg/Kg BB setelah 

diinduksi aloksan secara signifikan dapat memberikan efek hipoglikemik. Dan 

dari penelitian yang dilakukan oleh (Fauziana, 2016) bahwa kandungan serat pada 

tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench mampu membantu dalam 

menstabilkan tingkat gula darah dengan mengontrol penyerapan gula darah oleh 

hati, sehingga tanaman Abelmoschus esculentus L. Moench sendiri sangat 

dianjurkan dikonsumsi dalam pencegahan diabetes. Dari penelitian tersebut 

didapatkan dosis 0,2 ml/20 gram BB mencit terhadap perasan buah Abelmoschus 

esculentus L. Moench dapat menurunkan kadar kolesterol total pada mencit. 

2.4 Tinjauan tentang Diabetes Mellitus 

2.4.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah penyakit multifaktorial, yang ditandai dengan 

sindroma hiperglikemia kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak 

serta protein yang disebabkan insufisiensi sekresi insulin ataupun aktivitas 

endogen insulin atau keduanya.  Hal ini dihubungkan baik dari faktor genetik serta 

faktor lingkungan dan mengakibatkan komplikasi kronis termasuk mikrovaskuler, 

makrovaskuler dan neuropati kronis (Dipiro et al, 2015). 
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Insulin sendiri adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, yang bertindak 

seperti kunci untuk membiarkan glukosa dari makanan yang kita makan melewati 

aliran darah ke dalam sel-sel dalam tubuh untuk menghasilkan energi 

(International Diabetes Federation, 2015). Pada penderita diabetes mellitus 

terjadi dikarenakan pankreas tidak lagi mampu membuat insulin, atau ketika tubuh 

tidak dapat memanfaatkan insulin yang dihasilkan. Sehingga dikarenakan 

pankreas gagal memproduksi insulin yang menyebabkan kadar glukosa darah 

meningkat dan melebihi batas normal jumlah glukosa yang seharusnya dalam 

darah. Kelebihan gula dalam darah tersebut itulah kemudian dibuang melalui urin 

(Dipiro et al, 2009). 

2.4.2 Klasifikasi dan Patofisiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus menjadi 2 kategori utama berdasarkan sekresi insulin 

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

tergantung insulin (IDDM = insulin dependent diabetes mellitus) atau tipe I, dan 

(2) Diabetes mellitus tidak tergantung insulin (NIDDM = non-insulin dependent 

diabetes mellitus) atau tipe II terjadi karena penurunan respon jaringan perifer 

terhadap insulin, peristiwa tersebut dinamakan resistensi insulin. 

Tabel II. 3 Klasifikasi Diabetes Mellitus (Ndraha, 2014) 

Klasifikasi Etiologi Diabetes Mellitus 

I Diabetes tipe 1 (destruksi sel, umumnya mengarah kepada defisiensi 

insulin absolut 

• Immune Mediated 

• Idiopatik 

II Diabetes tipe 2 (dari predominaanreistensi insulin dengan defisiensi 

insulin relative hingga predominnan defek sekresi dengan resistensi 

insulin 

III Tipe lain 

• Defek genetik dari fungsi sel betta 

• Defek genetik kerja insulin 

• Penyakit eksokrine pankreas 

• Endokrinopati 

• Imbas obat atau zat kimia 

• Infeksi 

• Jenis tidak umum dari diabetes yang diperantarai umum 

• Sindrom genetik lainnya yang kadang berhubungan dengan DM 

IV Diabetes Melitus Gestasional 
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a. Diabetes Mellitus tipe 1 

Biasa disebut juga Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) adalah 

penyakit kelainan autoimun yang menyebabkan kerusakan pada sel β-pankreas 

disebabkan karena proses idiopatik, namun hal ini jarang terjadi. Proses autoimun 

diperantarai oleh makrofag dan sel limfosit T dengan autoantibodi yang 

bersirkulasi terhadap antigen sel β. Pengukuran autoantibodi yang lain adalah 

insulin autoantibodi, autontibodi terhadap glutamic acid decarboxylase, insulin 

antibodi terhadap islet tyrosin phosphate dan lain sebagainya. Lebih dari 90 % 

pasien yang terdiagnosis, mempunyai satu dari beberapa antibodi tersebut (Triplitt 

et al, 2008). 

Secara patofisologis, DM tipe 1 membutuhkan waktu bertahun-tahun 

biasanya terjadi sejak anak-anak atau awal remaja. Penurunan berat badan 

merupakan ciri khas dari penderita DM tipe 1 yang tidak terkontrol. Gejala 

biasanya disertai poliuria, polidipsia, dan polifagia. Gejala haus dan lapar 

merupakan akibat dari kehilangan cairan dan ketidakmampuan tubuh 

menggunakan nutrisi. 

b. Diabetes Mellitus tipe 2 

DM tipe 2, yaitu Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) 

ditandai oleh resistensi insulin dan berkurangnya sekresi insulin, yang akan 

semakin berkurang sekresinya dari waktu ke waktu. Sebagian besar pasien DM 

tipe 2 memperlihatkan obesitas abdomen, yang mana obesitas abdomen itu sendiri 

mengakibatkan resistensi insulin. Sebagai tambahan, hipertensi, dislipemia (high 

triglyceride levels and low HDL-cholesterol levels) dan peningkatan plasminogen 

activator inhibitort type 1 (PAI-1) sering ditemukan. Sekumpulan abnormalitas ini 

menunjukkan sindrom resistensi insulin atau sindrom metabolisme. Dikarenakan 

abnormalitas ini, pasien dengan DM tipe 2 berada dalam risiko tinggi terkena 

komplikasi makrovaskular (Triplitt et al, 2008).  

Penderita DM tipe 2, produksi insulin masih dapat dilakukan, tetapi tidak 

cukup untuk mengontrol kadar gula darah. Sebagai kompensasi, sel β pankreas 

merespon dengan mensekresi insulin lebih banyak sehingga kadar insulin 

meningkat (hiperinsulinemia). Konsentrasi insulin yang tinggi tersebut 

mengakibatkan reseptor insulin berupaya melakukan pengaturan sendiri (self 
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regulation) dengan menurunkan jumlah reseptor atau down regulation. Hal ini 

mengakibatkan terjadi penurunan respon reseptornya yang berlanjut 

mengakibatkan resistensi insulin. Sehingga kondisi hiperinsulinemiatersebut juga 

mengakibatkan desensitisasi reseptor insulin pada tahap postreseptor, yaitu 

penurunan aktivasi kinase resepor, translokasi glucose transporter dan aktivasi 

glycogen sunthase. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Dua 

kejadian tersebut terjadi pada permulaan proses terjadinya DM tipe II (Triplitt et 

al, 2008). 

 Penderita umumnya disebabkan oleh obesitas, orang lanjut usia dengan 

beberapa gejala ringan seperti buang air kecil (poliuria), haus berlebihan 

(polidipsia), sering merasa lapar (polifagi), berat badan menurun, dan penglihatan 

kabur (International Diabetes Federation, 2015). 

Tabel II. 4 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 

 

c. Diabetes Mellitus Gestasional (GDM) 

GDM digambarkan sebagai intoleransi glukosa yang dikenali selama masa 

kehamilan. Diabetes gestasional berada pada ±7% dari keseluruhan kehamilan. 

Deteksi klinik secara dini sangat penting, sebagai terapi akan mengurangi tingkat 

morbiditas dan mortalitas perinatal (Triplitt et al, 2008). 

d. Diabetes tipe spesifik lain 

DM tipe lain yang terjadi yaitu DM yang disebabkan penyakit lain, seperti 

kelainan endokrin atau pankreas akibat penggunaan obat lain (Suherman dan 

Nafrialdi, 2011). 
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2.4.3 Komplikasi Diabetes Mellitus  

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menimbulkan 

komplikasi. Komplikasi DM sendiri adalah semua penyulit yang timbul sebagai 

akibat dari DM, baik sistemik, organ ataupun jaringan tubuh lainnya. Komplikasi 

DM terdiri dari komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi kronis yang 

berhubungan dengan DM adalah penyakit mikrovaskuler dan makrovaskuler. 

Kerusakan vaskuler merupakan gejala khas sebagai akibat dari DM, dan dikenal 

dengan nama angiopati diabetika. Makroangiopati (kerusakan makrovaskuler) 

biasanya muncul sebagai gejala klinik berupa penyakit jantung iskemik, stroke 

dan kelainan pembuluh darah perifer. Adapun mikroangiopati (kerusakan 

mikrovaskuler) memberikan manifestasi retinopati, neuropati, dan nefropati 

(Tjokroprawiro et al, 2007). 

Komplikasi akut diabetik disebabkan oleh defisiensi insulin absolut 

(produksi insulin kurang) atau relatif (efek insulin menurun, resistensi insulin). 

Defisiensi insulin inilah yang menyebabkan beberapa gejala seperti hiperglikemia, 

perubahan-perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan penurunan aktivitas 

enzim-enzim yang sensitif akan insulin, sehingga penderita mengalami gangguan 

metabolisme (Suherman dan Nafrialdi, 2011). 

2.5 Lipid dan Liprotein 

Lipid tidak larut dalam larutan air dan tidak beredar dalam bentuk bebas 

dalam darah. Asam lemak bebas atau free fatty acid (FFA) akan diikat albumin, 

sedangkan kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid diangkut dalam bentuk kompleks 

lipoprotein. Kompleks ini sangat meningkatkan kelarutan lipid. Kepadatan 

lipoprotein berbanding terbalik dengan kadar lemaknya. Secara umum, lipoprotein 

terdiri dari inti hidrofobik trigliserida dan kolesterol ester dikelilingi oleh 

fosfolipid dan protein. Organisasi lipoprotein ini ke jalur eksogen, yang 

mengangkut lipid dari usus ke hati, dan jalur endogen, yang mengangkut lipid ke 

dan dari jari jaringan (Ganong, 2005). 

Ada enam jenis lipoprotein berdasarkan jasil ultrasentrifusi yaitu high-

density-lipoprotein (HDL), low-density-lipoprotein (LDL), intermediate-density-

lipoprotein  (VLDL), kilomikron, dan Lipoprotein (a) (Lp(a)). Masing-masing 

dari lipoprotein memiliki apolipoprotein tersendiri. Apolipoprotein atau 
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apoprotein adalah suatu pelarut lemak agar bisa bersirkulasi di dalam darah 

(Adam, 2009). 

 

Gambar 2. 5 Struktur Lipoprotein (Kostner, 2002) 

2.6 Trigliserida 

Trigliserida adalah ester dari alkohol gliserol dengan asam lemak. 

Trigliserida merupakan bentuk simpanan lemak di dalam tubuh yang berfungsi 

sebagai sumber energi. Lemak disimpan di dalam tubuh trigliserida. Enzim lipase 

dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta 

melepasnya ke dalam pembuluh darah apabila sel membutuhkan energi. 

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

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

dan kompleks).  

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

yang disimpan untuk cadangan. Mekanisme penyerapan trigliserida dari makanan 

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

dan selanjutnya kembali diesterifikasi oleh cairan mukosa usus. Selama absorbsi 

lemak, trigliserida yang ada dalam epitel usus akan diekskresikan ke organ limfa 

dalam bentuk kilomikron dan dalam bentuk inilah lemak ditransfer ke jaringan-

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

tersebut masuk ke dalam darah melalui sistem limfatik. Kilomikron memiliki 
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diameter 0.1-1µm dan terdiri atas beberapa jenis kolesterol, lipoprotein kulit, dan 

trigliserida sebagai komponen utama. 

Trigliserida juga merupakan komponen lipida yang berperan dalam proses 

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

dalam darah harus rendah. Kadar trigleserida yang ada di dalam darah dipengaruhi 

oleh kadar lemak yang dicerna dari makanan atau banyaknya lemak yang masuk 

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

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

otot akan diubah menjadi trigliserida sebagai cadangan energi. 

2.7 Tinjauan tentang Kolesterol 

2.7.1 Definisi Kolesterol 

Kolesterol adalah lipid ampifatik yang menjadi unsur penting dalam 

membran plasma dan lipoprotein plasma. Kolesterol dapat berbentuk kolesterol 

bebas atau gabungan dengan asam lemak rantai panjang sebagai kolesterol ester. 

Kolesterol ester merupakan bentuk penyimpanan kolesterol yang ditemukan pada 

sebagian besar jaringan tubuh. Senyawa ini disintesis di banyak jaringan dari 

asetil-KoA dan merupakan prekursor semua steroid lain di tubuh, termasuk 

kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. (Murray et al, 2006). 

Sumber kolesterol terdapat di jaringan dan plasma sebagai kolesterol bebas 

atau dalam bentuk simpanan, yang berikatan dengan asam lemak rantai-panjang 

sebagai ester kolesteril. Lipoprotein berdensitas rendah (LDL) plasma adalah 

kendaraan untuk membawa kolesterol dan ester kolsterol ke banyak jaringan. 

Kolesterol bebas dikeluarkan dari jaringan oleh lipoprotein berdensitas tinggi 

(HDL) plasma dan diangkut ke hati, tempat senyawa ini dieliminasi dari tubuh 

tanpa diubah atau setelah diubah menjadi asam empedu dalam proses yang 

dikenal sebagai transport kolesterol terbaik (Murray et al, 2006). 

Kolesterol adalah unsur pokok batu empedu dan sebagai faktor utama 

pembentukan aterosklerosis arteri-arteri vital, yang menimbulkan penyakit 

pembuluh darah perifer, koroner, dan serebrovaskuler. Peningkatan kadar 

kolesterol yang terdapat di VLDL dan IDL, atau LDL menyebabkan 
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aterosklerosis, sedangkan HDL dalam kadar tinggi memberikan efek protektif 

(Murray et al, 2006) 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia Kolesterol  (Mayes, 1996) 

Kisaran normal kadar kolesterol normal yaitu  dibawah 200 mg/dL, jika 

melampaui batas normal maka disebut hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia 

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

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

Organ yang banyak mengandung kolesterol adalah otak yang mengandung 

±10% dari berat total. Kolesterol dibentuk di semua sel tubuh, terutama di hati, 

yaitu sebesar ±1000 mg sehari. Sumber lain dari kolesterol adalah asupan melalui 

makanan sebesar ±500 mg kolesterol sehari. Kolesterol yang berlebihan diubah 

menjadi asam empedu dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk empedu (Tan dan 

Rahardja, 2010).   

National Cholesterol Education Program Adutl Panel III (NCEP-ATP III) 

telah membuat satu batasan yang dapat dipakai secara umum tanpa melihat faktor 

risiko koroner seseorang (Tabel II.5) 

Tabel II. 5 Kadar Lipid Serum Normal menurut NCEP ATP III 2001 

Kolesterol total (mg/dL) Status 

< 200 Optimal 

200 – 239 Diinginkan 

≥ 240 Tinggi 

< 100 Optimal 

       Kolesterol LDL (mg/dL)                                  Status 

100-129 Mendekati Optimal 

130-159 Diinginkan 

160-189 Tinggi 
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Kolesterol HDL (mg/dL) Status 

< 40 Rendah 

≥ 60 Tinggi 

Trigliserid (mg/dL) Status 

<150 Optimal 

150-199 Diinginkan 

200-499 Tinggi 

≥500 Sangat Tinggi 

 

2.7.2 Fungsi Kolesterol 

Kolesterol dalam tubuh manusia dipergunakan sebagai bahan pembentukan 

hormon kelamin, vitamin D, jaringan tubuh, terlebih pada jaringan otak (Muray et 

al, 2006). Kolesterol merupakan unsur penting dalam tubuh yang diperlukan 

untuk mengatur proses kimiawi di dalam tubuh, tetapi kolesterol dalam jumlah 

tinggi bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang akhirnya akan berdampak 

pada penyakit jantung koroner (Rahayu, 2005). 

2.7.3 Jalur untuk Pembentukan Kolesterol 

Pembentukan kolesterol menurut Murray et al (2006) terdiri atas lima 

tahapan yakni : 

a. Biosintesis mevalonat, dimana HMG-KoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-

KoA) dibentuk melalui reaksi-reaksi yang digunakan di mitokondria 

untuk membentuk keton. Tiga molekul asetil Ko-A membentuk 

mevalonat melalui reaksi regulatorik penting di jalur ini oleh NADPH 

yang dikatalisis oleh HMG-KoA reduktase, 

b. Pembentukan unit isoprenoid, setelah mevalonat terbentuk mengalami 

fosfolirasi secara sekuensial oleh ATP dengan tiga kinasem dan setelah 

dekarboksilasi terbentuk unit isoprenoid aktif, yaitu isopentenil difosfat, 

c. Enam unit isprenoid membentuk skualen dan pada setiap isopenetenil 

difosfat mengalami isomerasi melalui pergesaran ikatan rangkap untuk 

membentuk dimetilalil difosfat untuk membentuk zat 10 karbo feranil 

difosfat, terjadi kondensasi lebih lanjut dengan isopentenil difosfat 

membentuk farnesil difosfat. Dua molekul farnesil difosfat kemudian 

membentuk lanosterol, 

d. Pembentukan lanosterol, skualen membentuk lipatan yang mirip dengan 

inti steroid, 
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e. Pembentukan kolesterol, berlangsung di membran retikulum 

endoplasma dan melibatkan pertukaran-pertukaran di inti steroid dan 

rantai samping. Dimana gugus metal di C14 dan C4 dikeluarkan untuk 

membentuk 14-desmetil lanosterol dan kemudian zimosterol. Ikatan 

rangkap di C8-C9, kemudian dipindahkan ke C5-C6 dalam dua 

langkah, yang membentuk desmosterol. Akhirnya ikatan rangkap rantai 

samping direduksi, dan menghasilkan kolesterol. 

Kolesterol dibentuk melalui asetat yang diproduksi dari nutrien dan energi 

beserta hasil metabolisme lainnya. Disamping kolesterol, asam lemak akan 

menjadi lemak tubuh dalam proses metabolisme energi. Apabila sumber energi 

berlebih, maka mengakibatkan pembentukan asetat sebagai perantara juga 

berlebih dan lemak tubuh akan bertambah. Setelah kolesterol disintesis, kemudian 

diubah menjadi jaringan, hormon, dan vitamin yang kemudian beredar dalam 

darah. Tetapi, ada juga kolesterol kembali ke dalam hati untuk diubah menjadi 

asam empedu dan garamnya. Hasil sintesis kolesterol disimpan dalam jaringan 

tubuh. 

 
 

Gambar 2. 7 Sintesis Kolesterol dalam Tubuh (Kuchel dan Ralston, 2006) 
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2.7.4 Transport Kolesterol oleh Lipoprotein Darah 

Kolesterol sangat tidak larut dalam air, oleh karena itu zat ini diangkut 

dalam darah sebagai lipoprotein darah. Kolesterol berbentuk butir-butir kecil yang 

diselubungi oleh protein tertentu (lipoprotein) untuk mencegah penggumpalan. 

Lipoprotein berfungsi sebagai zat pengemulsi butir-butir kolesterol dan lemak 

lainnya (trigliserida) sehingga tiap komponen dapat tetap stabil meskipun 

tercampur denan komponen lain. Kolesterol sendiri disintesis di usus, dari 

kolesterol yang diserap tersebut sekitar 80-90% mengalami esterifikasi dengan 

asam lemak rantai panjang di mukosa usus. Sembilan puluh lima persen kolesterol 

kilomikron dan sebagian besar disekresikan oleh hati dalam bentuk VLDL 

dipertahankan selama pembentukan IDL, dan akhirnya LDL diserap oleh reseptor 

LDL di hati jaringan ekstrahepatik (Murray et al, 2006; Tan dan Rahardja, 2010).  

Menurut Wiryowidagdo et al (2002) di dalam plasma darah terdiri atas 

beberapa kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan asam lemak bebas. Tiga jenis 

pertama disebut lipoprotein yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 

a. Very low density protein (VLDL) adalah lipoprotein yang dibentuk dalam 

hati dimana VLDL yang dibentuk dalam hati mengangkut kolesterol ke 

dalam plasma dan dihidrolisis dalam aliran darah menjadi VLDL 

remmant (IDL) yang akan diambil kembali oleh hati atau dikonversi 

menjadi LDL yang selanjutnya akan diambil oleh reseptor LDL di hati 

dan jaringan ekstrahepatik, 

b. Intermediate density lipoprotein (IDL), mengandung trigliserida (30%), 

lebih banyak kolesterol dan relatif lebih banyak mengandung apoprotein 

B dan E, dimana IDL berperan sbagai zat perantara yang terjadi sewaktu 

VLDL dikatabolisme menjadi LDL, 

c. Low density lipoprotein (LDL) adalah lipoprotein yang mengangkut 

kolesterol terbesar untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh pembuluh 

nadi dimana LDL memiliki efek arterogenik (melekat pada pembuluh 

darah), sehingga menyebabkan penumpukan lemak dan penyempitan 

pembuluh darah (arterosklerosis). Jika terjadi penumpukan LDL dalam 

darah, maka sel-sel tidak dapat menyerapnya lagi dan kolesterol 

mengendap pada dinding pembuluh nadi. Akibatnya dinding pembuluh 
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akan menebal, terjadi pengendapan kolesterol yang akan membuat lemak 

dan kapur semakin lama akan mengeras dalam pembuluh darah. LDL 

disebut juga sebagai kolesterol “jahat”. 

d. High density lipoprotein (HDL) adalah lipoprotein yang mengandung 

Apo A, yang memiliki efek anti arterogenik yang fungsi utamanya adalah 

membawa kolesterol bebas dari dalam endotel yang mengirimkannya ke 

pembuluh darah perifer, lalu ke luar tubuh lewat empedu. Dengan 

demikian penimbunan kolesterol di perifer menjadi berkurang. Sifatnya 

yang mampu melarutkan kolesterol yang mengendap di pembuluh darah 

dan diangkut ke hati agar menjadi asam empedu sehingga disebut 

kolesterol “baik”. 

2.7.5 Metabolisme Kolesterol  

Metabolisme kolesterol mengikuti beberapa jalur dari metabolisme 

lipoprotein. Secara garis besar ada tiga jalur metabolisme lipoprotein yang terjadi 

di dalam tubuh, yaitu jalur metabolisme eksogen, jalur metabolisme endogen, dan 

jalur reverse cholesterol transport atau jalur balik kolesterol. Kedua jalur pertama 

lipoprotein berhubungan dengan metabolisme kolesterol-LDL dan trigliserida, 

sedangkan jalur terakhir berhubungan dengan metabolisme kolesterol-HDL (Andi, 

2009). 

Pada jalur eksogen, kolesterol diserap dari usus dan digabung ke dalam 

kilomikron yang dibentuk di dalam mukosa. Setelah melewati mukosa usus halus, 

asam lemak bebas akan diubah menjadi trigliserida dan kolesterol diesterifikasi 

menjadi kolesterol ester. Kedua jenis molekul ini bersamaan dengan fosfolipid 

dan apolipoprotein akan membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron. 

Kilomikron ini kemudian masuk ke saluran limfe dan akhirnya menuju ke aliran 

darah yang kemudian dihidrolisis menjadi asam lemak bebas. Dalam jumlah 

banyak akan disimpan pada jaringan adiposa, dan diambil oleh hati (Andi, 2009). 

Pada jalur endogen, kolesterol dan trigliserida yang disekresikan dalam 

aliran darah dalam bentuk lipoprotein VLDL, dimana akan dihidrolisis hingga 

menjadi IDL yang sebagian akan ke hati, dan sebagian lainnya akan dihidrolisis 

oleh LPL menjadi LDL. LDL inilah yang mengandung banyak kolesterol akan 

dibawa ke hati (kolesterol-HDL). Jika konsentrasinya dalam plasma banyak, maka 
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semakin banyak yang akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel makrofag 

(Kwiterovich, 2000). 

Pada jalur reverse cholesterol transport kaitannya dengan kolesterol-HDL 

yang miskin kolesterol dan mengandung apolipoprotein (apo) A, C, dan E yang 

akan mengambil kolesterol yang tersimpan di makrofag menjadi kolesterol ester. 

Kolesterol ester inilah yang akan dibagi menjadi dua jalur, jalur pertama ke hati 

dan ditangkap oleh kolesterol-HDL dan jalur kedua kolesterol ester dalam HDL 

akan dipertukarkan dengan trigliserida dari VLDL dan IDL dengan bantuan 

cholesterol ester transfer protein  (CETP) yang akan kembali ke hati 

(Kwiterovich, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Metabolisme Kolesterol (Camire, 2005) 

2.7.6 Faktor yang Berpengaruh terhadap Kadar Kolesterol 

Faktor herediter memiliki peranan paling besar dalam menentukan kadar 

kolesterol serum seseorang, namun faktor makanan dan lingkungan juga berperan. 

Sebagian besar kasus peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol total bersifat 

sementara dan tidak berat, dan terutama merupakan akibat dari makan lemak. 

Pembuangan lemak dari darah pada setiap orang memiliki kecepatan yang 

berbeda.  Kadar lipoprotein, terutama kolesterol LDL sendiri meningkat sejalan 

dengan bertambahnya usia. Dalam keadaan normal, pria memiliki kadar yang 
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lebih tinggi, tetapi setelah menopause kadarnya pada wanita mulai meningkat 

(Mayer et al, 2006; LIPI, 2009).  

Menurut Sherwood (2003), kadar kolesterol dalam darah dipengaruhi oleh : 

a. Diet tinggi lemak jenuh dan kolesterol terutama pada lemak hewan dan 

minyak tumbuhan tropis (minyak kelapa dan minyak sawit). Asam-asam 

lemak ini merangsang sinstesis kolesterol dan menghambat 

perubahannya menjadi garam empedu. 

b. Faktor genetik yakni pada hiperkolesterolemia familial dimana pada 

penderita tidak memiliki gen untuk membentuk protein reseptor LDL, 

sehingga sel-sel tidak dapat menyerap LDL dari darah., sehingga 

mengakibatkan konsentrasi LDL meningkat. 

c. Penyakit hati juga dapat mengakibatkan kelainan pada kolesterol darah 

karena selain sebagai tempat degradasi insulin, hati merupakan tempat 

pembentukan kolesterol baru, mengekstrasi kolesterol lama dari darah 

dan mensekresikannya ke dalam empedu, sehingga bila hati rusak, 

jumlah insulin meningkat sehingga akan menurunkan kolesterol darah. 

Menurut Guyton & Hall (2007), kadar kolesterol dalam darah juga 

dipengaruhi oleh : 

a. Hormon tiroid, dimana hormon tiroid menginduksi peningkatan jumlah 

reseptor LDL pada sel hati, sehingga akan meningkatkan kecepatan 

sekresi kolesterol sehingga konsentrasi kolesterol plasma akan menurun. 

b. Hormon insulin, menurunkan kadar kolesterol darah dikarenakan insulin 

akan meningkatkan pemakaian glukosa oleh sebagian besar jaringan 

tubuh, sehingga mengurangi pemakaian lemak 

c. Stress, akan mengakibatkan sistem saraf simpatis yang menyebabkan 

pelepasan epinefrin dan norepinefrin yang akan meningkatkan 

konsentrasi asam lemak bebas dalam darah.  

Kebiasaan hidup sehari-hari, dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam 

tubuh, seperti kebiasaan makan makanan tinggi akan kandungan lemak jenuh. 

Menurut Diehl (2009) umumnya lemak jenuh terdapat pada daging, susu, dan 

produk bahan susu. Lemak jenuh mencangkup semua lemak dan minyak secara 

kimiawi mengandung asam lemak jenuh, yang terpenting semua lemak hewan 
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(sapi, babi, ayam, domba dan kambing), terkecuali minyak ikan-ikan tertentu yang 

hidup di lautan dingin (herring, mackerel, salem). Begitu juga minyak nabati 

mengandung asam lemak jenuh terutama minyak kelapa dan minyak sawit (Tan 

dan Rahardja, 2010).  

Selain makanan, kadar kolesterol tinggi di dalam darah dapat diakibatkan 

oleh obesitas, merokok, kurang olahraga, penggunanaan alkohol secara 

berlebihan, pemakaian obat-obatan tertentu dan faktor keturunan (Adi, 2008). 

2.8 Hubungan Kadar Kolesterol dengan Diabetes Mellitus (DM) 

2.8.1 Hubungan Kadar Kolesterol dengan DM 

Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau kedua-keduanya. Penyakit ini terjadi karena tubuh kekurangan 

hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas untuk 

membantu glukosa dari darah masuk ke sel untuk menghasilkan tenaga. Dalam 

kondisi hiperglikemia pada jangka waktu yang lama akan menyebabkan 

perubahan fungsi dan metabolisme tubuh termasuk metabolisme lemak yang akan 

menimbulkan komplikasi lainnya (Murray et al., 2006). 

Pada penderita DM perlu dilakukan pemeriksaan profil lipid saat diagnosis 

diabetes ditegakkan. Kadar lemak yang abnormal dalam sirkulasi darah (terutama 

kolesterol) bisa menyebabkan masalah jangka panjang, seperti aterosklerosis dan 

penyakit koroner atau penyakit arteri karotis (LIPI, 2009). Tidak semua kolesterol 

meningkatkan penaikan resiko, kolesterol yang dibawa oleh LDL adalah jenis 

yang patut diwaspadai. Pada penelitian Zeng et al (2012) mendapatkan bahwa 

fungsi sel β mengalami penurunan fungsi pada individu dengan LDL yang tinggi. 

Roetrich et al (2003) juga melaporkan bahwa nilai LDL yang tinggi menginduksi 

apoptosis sel β, sementara HDL yang tinggi mampu menstimulasi sekresi insulin 

serta menghambat apoptosis sel β. 

Pada Diabetes mellitus tipe 2 mengalami resistensi insulin. Resistensi 

insulin yaitu kondisi dimana konsentrasi insulin dalam tubuh sangat tinggi akan 

tetapi tubuh tidak memberikan respon yang semestinya terhadap kerja insulin, 

sehingga seakan-akan tubuh kekurangan insulin (LIPI, 2009). Pada keadaan 
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resistensi insulin tersebut, terjadi hiperinsulinema yang menyebabkan penurunan 

dari fungsi sel β, sehingga akibat kompensasinya pankreas mengalami penurunan 

fungsi yang menurunkan produksi dari insulin. 

Hiperinsulinemia tersebut meningkatkan produksi dari Trigliserida (TG) dan 

VLDL dengan mengatur faktor transkipsi SREBP 1c (Sterol regulatory elemen 

binding protein 1c) serta microRNA yang dikodekan oleh intron SREBP1c. Di 

jaringan adiposa sendiri resistensi dari insulin akan meningkatkan lipolisis 

sehingga konsentrasi dari FFA akan meningkat, serta mengganggu lipogenesis di 

hati dan produksi VLDL. Akibat dari peningkatan VLDL menghasilkan 

trigliserida yang tidak cukup untuk dibersihkan oleh lipoprotein lipase (LPL). 

Pengurangan lipolisis VLDL menurunkan produksi dalam pematangan HDL. 

Hipertrigliserida sendiri juga meningkatkan aktivitas CETP dalam penukaram 

kolesterol ester dari HDL untuk melawan trigliserida dari VLDL, yang 

menyebabkan konsentrasi dari LDL menjadi meningkat yang menyebabkan 

kolesterol dalam darah meningkat. (Eckardstein dan Widmann, 2014).  

2.9 Pengujian Aktivitas Profil Kolesterol Total pada Kondisi Diabetes 

2.9.1 Tinjauan tentang Penginduksi  

2.9.1.1 Aloksan  

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

hidrofilik dan tidak stabil. Waktu paro pada suhu 37°C dan pH netral adalah 1,5 

menit dan bisa lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Sebagai diabetogenik, 

aloksan dapat digunakan secara intravena, intraperitoneal dan subkutan. 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia Aloksan (Nugroho, 2006) 

 Aloksan dapat menyebabkan gangguan pada homeostatis kalsium 

intraseluler. Dengan cara meningkatkan konsentrasi ion kalsium bebas sitosolik 

pada sel β Langerhans pankreas. Efek tersebut diikuti oleh influks kalsium dari 
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cairan ekstraseluler, mobilisasi kalsium dari simpanannya secara berlebihan, dan 

eliminasinya yang terbatas dari sitoplasma. Influks kalsium akibat aloksan 

tersebut mengkaibatkan depolarisasi sel β Langerhans, kemudian membuka kanal 

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

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

signifikan mengakibatkan gangguan pada sensitivitas insulin perifer dalam waktu 

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

penghambatan glukokinase dalam proses metabolisme energi (Nugroho, 2006). 

2.9.2 Tinjauan tentang Bahan Uji  

2.9.2.1 Penentuan Dosis Kombinasi Mangifera indica dan Perasan Buah 

Abelmoschus esculentus L. Moench  

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

mempunyai efek antidiabetes yang paling tinggi dengan kombinasi dosis ekstrak 

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

induksi aloksan secara signifikan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Ekstrak 

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

dan alkaloid. Flavonoid dikenal karena beragam aktivitas biologisnya termasuk 

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

Berdasarkan penelitian sebelumnya akan dilihat potensi ekstrak etanol daun 

Mangifera indica L. var arumanis dengan kombinasi perasan buah Abelmoschus 

esculentus L. Moench . Maka digunakan beberapa perbandingan dosis yaitu 

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

BB dan 500mg/ Kg BB di tambah dengan perasan buah Abelmoschus esculentus 

L. Moench  0,36ml/200g.  

2.9.2.2 Glibenklamid 

Glibenklamid merupakan antidiabetik oral derivat sulfonilurea generasi 

kedua dimana rantai samping alifatik digantikan oleh cyclohexyl group dan 

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

Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi setelah pemberian sulfonilurea 

disebabkan oleh perangsangan sekresi insulin dari pankreas. Sifat perangsangan 

ini berbeda dengan perangsangan oleh glukosa karena ternyata pada saat 
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hiperglikemi gagal merangsang sekresi insulin dalam jumlah yang cukup, obat-

obat tersebut masih mampu merangsang sekresi insulin pada dosis tinggi. 

Mekanisme kerja sulfonilurea termasuk menurunkan kadar glukagon dalam 

serum, meningkatkan pengikatan insulin pada jaringan target dan reseptor, dan 

menghambat penghancuran insulin oleh hati (Setiawan, 2010).  

 

Gambar 2. 10 Struktur Glibenklamid (Rohman, 2016) 

2.9.2.3 Simvastatin  

Simvastatin adalah obat golongan statin, yang digunakan untuk 

menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Simvastatin merupakan tipe 1 

yang berasal dari metabolit jamur. Tipe ini mempertahankan homologi struktural 

dekat dengan mevastatin, statin pertama yang dikembangkan, mempertahankan 

bagian asam laktat / terbuka di samping kerangka cincin decalin tersubstitusi. 

Simvastatin merupakan golongan dalam statin yang memiliki mekanisme tindakan 

utama yaitu melalui penghambatan HMG-CoA reduktase yang kompetitif dan 

reversibel, langkah pembatas laju biosintesis kolesterol. HMG-CoA reductase 

mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi L-mevalonate dan coenzyme A 

melalui deasetilasi reduktif empat elektron. Farmakofor dari semua statin 

memiliki kemiripan dengan bagian HMG-CoA endogen; itu kompetitif mengikat 

domain katalitik HMG-CoA reduktase, menyebabkan hambatan sterik dan 

mencegah HMG-CoA mengakses situs aktif. Dengan penghambatan HMG-CoA 

reduktase, statin pada akhirnya mencegah produksi kolesterol endogen. Selain itu, 

penurunan konsentrasi kolesterol yang dihasilkan dalam hepatosit memicu 

regulasi paparan reseptor lipoprotein low-density lipoprotein (LDL), yang 

mendorong pengambilan LDL dan prekursor LDL dari sirkulasi sistemik. 

Akibatnya, proporsi penurunan kolesterol statin yang signifikan adalah hasil 

peningkatan LDL secara tidak langsung dari plasma, berlawanan dengan 

biosintesis kolesterol yang berkurang. Mekanisme sekunder pengurangan 
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lipoprotein yang diinduksi statin meliputi penghambatan sintesis hati 

apolipoprotein B100, dan sintesis dan sekresi lipoprotein kaya trigliserida yang 

berkurang. 

 
Gambar 2. 11 Struktur Simvastatin (Davey et al., 2014) 

BPOM RI (2008) menjelaskan simvastatin diindikasikan untuk penyakit 

hiperkolesterolemia primer pada pasien yang tidak cukup memberikan respon 

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

kejadian jantung koroner dan memperlambat progresi aterosklerosis koroner pada 

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

lebih. Simvastatin efektif menurunkan kadar kolesterol dan LDL, namun kurang 

efektif dalam menurunkan kadar trigliserida. 

2.9.2.4 Metode Pemeriksaan Kolesterol Total 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kolesterol, 

yaitu: 

1. Metode Lieberman – Burchad 

 Prinsip : kolesterol denan asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat 

membentuk warna hijau kecoklatan. Absorben warna ini sebanding dengan 

kolesterol dalam sampel. Metode kolometri langsung dengan reagen Lieberman – 

Burchad penyerapan chromaphores yang dihasilkan dari kolesterol dan ester 

kolesterol berbeda. Ester kolesterol menghasilkan warna yang lebih banyak 

dibandingkan dengan kolesterol non ester dan mempunya bias 10 – 15 % ketika 

analisa dilakukan berdasarkan standart kolesterol non ester. Metode ini 

memerlukan kerja keras disebabkan karena ester kolesterol harus dihidrolisa dan 

kolesterol diekstrasi. Tujuan ekstraksi ini mencegah adanya zat-zat pengganggu 

yang akan mempengaruhi hasil, contohnya hemoglobin dan billirubin. 
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2. Kolesterol total metode CHOD-PAP 

Pemeriksaan menggunakan metode CHOD-PAP (cholesterol oxidase-

phenol aminophenazone) menggunakan prinsip oksidasi dan hidrolisis enzimatis. 

Serum yang didapatkan direaksikan dengan reagen kolesterol lalu diinkubasi pada 

suhu 25 °C selama 10 menit atau pada suhu 37°C selama 5 menit. Reagen yang 

digunakan ada dua macam, yang pertama adalah reagen enzim dan kedua adalah 

reagen standar. Kolesterol dan ester-esternya dibebaskan oleh enzim kolesterol 

esterase menjadi kolesterol dan asam lemak. Kolesterol kemudian mengalami 

oksidasi dengan enzim kolesterol oksidase sebagai katalis menghasilkan senyawa 

peroksida (H2O2) yang direaksikan bersama 4-aminoantipyrine dan phenol 

menghasilkan quinonimine yang berwarna merah dan dapat diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 500 nm. 

Reaksi yang terjadi adalah sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Reaksi yang Terjadi pada Pemeriksaan Kolesterol Total 

2.9.3 Tinjauan Tentang Hewan Coba Rattus norvegicus  

Hewan laboratorium atau hewan percobaan adalah hewan yang sengaja 

dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model guna mempelajari 

dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau 

pengamatan laboratorik. Tikus termasuk hewan mamalia, oleh sebab itu 

dampaknya terhadap suatu perlakuan mungkintidak jauh berbeda dibanding 

dengan mamalia lainnya (Larasaty, 2013).  

Percobaan ini menggunakan tikus putih jantan sebagai binatang percobaan 

karena tikus putih jantan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih stabil 

karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan seperti 
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pada tikus putih betina. Tikus putih jantan juga mempunyai kecepatan 

metabolisme obat yang lebih cepat dan kondisi biologis tubuh yang lebih stabil 

dibanding tikus betina (Setiawan, 2010).  

Dalam percobaan, dipilihlah tikus putih dalam sistematika hewan percobaan 

diklasifikasikan sebagai berikut (Setiawan, 2010):  

Filum   : Chordata  

Subfilum : Vertebrata  

Classis   : Mammalia  

Subclassis  : Placentalia  

Ordo   : Rodentia  

Familia   : Muridae  

Genus   : Rattus  

Spesies  : Rattus norvegicus 

 

 

Gambar 2. 13 Tikus putih (Rattus norvegicus) (Author, 2018) 

Tikus putih sebagai hewan percobaan relatif resisten terhadap infeksi dan 

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

dan kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya tidak begitu besar. 

Aktifitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia di sekitarnya(Setiawan, 2010). 

Tikus laboratorium jantan jarang berkelahi seperti mencit jantan. Tikus 

putih dapat tinggal sendirian dalam kandang dan hewan ini lebih besar 

dibandingkan dengan mencit, sehingga untuk percobaan laboratorium, tikus putih 

lebih menguntungkan daripada mencit. Secara umum, berat badan tikus 
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laboratorium lebih ringan dibandingkan berat badan tikus liar. Biasanya pada 

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

bervariasi tergantung pada galur (Larasty, 2013). 

Keadaan hiperkolesterolemik ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol 

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

darah normal adalah 10-54 mg/dL (Astirin, 2009). Sedangkan keadaan 

hiperglikemik ditandai dengan kenaikan kadar glukosa darah diatas normal. Pada  

tikus putih kadar glukosa normal jenis kelamin jantan 105,2±14,2 mg/dL 

(Listyawati,2005). 

Tikus putih  (Rattus norvegicus. L) memiliki kebutuhan makanan dan 

minuman masing-masing 5-10 gram per 100 gram berat dan 10 militer (mL) per 

100 gram berat badan serta jangka hidup 3 sampai 4 tahun. Pakan yang diberikan 

pada tikus umumnya tersusun dari komposisi alami dan mudah diperoleh dari 

sumber daya komersial. Namun demikian, pakan yang diberikan pada tikus untuk 

tikus sebaiknya yang mengandung nutrien dalam komposisi yang tepat, yang 

sedang tumbuh harus memenuhi kebutuhan. Pakan yang diberikan pada tikus 

harus mengandung asam amino essensial seperti Arginin, Isoleusin, Leusin, 

Methionin, Fenilalanin, Treonin, Tryptofan, dan Valine (Wolfenshon dan Llyold, 

2013). 

Tabel II. 6 Parameter Normal Tikus Dewasa (Van Zutphen  et al, 2001) 

Faktor Lingkungan (unit) Nilai 

Temperatur (°C) 20-24° 

Kelembapan relatif 55 ± 10 

Ventilasi (aliran udara/jam) 10-20 

Nomor kromosom (diploid) 42 

Cahaya/gelap (jam) 12-14 / 12-10 

Minimum luas permukaan kandang (cm2) 800 

Minimum luas permukaan kandang/hewan (cm2) 200 (0-200 g) 

250 (200-300 g) 

350 (300-400 g) 

450 (400-600 g) 

600 (>600 g) 

Minimum tinggi kandang (cm) 18 


