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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Daun Ginseng Jawa (Talinum triangulare) 

2.1.1. Taksonomi 

Divisi  : Magnoliophyta  

Class : Magnoliopsida  

Sub-Class  : Caryophyllidae 

Ordo  : Caryophyllales  

Famili  : Portulacaceae  

Genus  : Talinum  

Spesies  : Talinum triangulare (Jacq.) Willd. (Steenis, 2008) 

 
  (Andarwulan et al, 2012) 

Gambar 2.1. Daun Ginseng Jawa 

 

2.1.2.  Morfologi 

Ginseng jawa ditanam sebagai tanaman hias atau tanaman obat, 

kadang ditemukan tumbuh liar. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis. 

Di Jawa tumbuh pada ketinggian 5 - 1.250 m dpl. Ada tahunan, tegak, tinggi 
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30 - 60 cm, batang bercabang di bagian bawah dan pangkalnya mengeras. 

Daun tunggal, letak berhadapan, bertangkai pendek, bundar telur sungsang, 

tepi rata, ujung dan pangkal runcing, panjang 3 - 10 cm, lebar 1,5 - 5 cm. 

Perbungaan majemuk dalam malai di ujung tangkai, berbentuk anak payung 

menggarpu yang mekar di sore hari, warnanya merah ungu. Buahnya buah 

kotak, diameter 3 mm, bijinya kecil, hitatn, bulat gepeng (Andarwulan et 

al., 2012). 

2.1.3.  Kandungan 

Ginseng jawa (Talinum triangulare) merupakan salah satu 

tumbuhan berkhasiat obat. Daun ini mengandung senyawa flavonoid, 

alkaloid, saponin, dan tannin (Andarwulan et al, 2010). Jenis flavonoid juga 

diketahui dalam penelitian terdahulu oleh Andarwulan (2012) yaitu 

quersetin, kaempferol, antosianin, asam klorogenat, asam kafeat dan asam 

ferulat. Daun ginseng jawa (Talinum triangulare) mengandung flavonoid 

yang 90% adalah kaempferol (Aja et al., 2010). Kaempferol diketahui 

memiliki beberapa aktivitas farmakologis, seperti antioksidan, antimikroba, 

anti inflamasi, anti-kanker, neuroprotective, antidiabetik, analgesic, dan anti 

alergi (Calderón-Montaño, 2011). Beberapa hasil dari penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya kaempferol menurunkan 

resiko beberapa penyakit termasuk penyakit kardiovaskuler (Suchal et al., 

2016). Alkaloid mempunyai efek dalam bidang kesehatan berupa pemicu 

sistem saraf, menaikkan tekanan darah. Saponin dapat mengurangi resiko 

hiperkolesterolemia karena kemampuannya dalam mengikat kolesterol 

(Song et al., 2016). 
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Tabel 2.1. Kandungan Fitokimia Ginseng Jawa (mg/ml) 
Nama 

bagian 

Alkaloid Flavonoid Saponin Tanin 

Daun 0,47±0,01 0,26±0,00 0,68±0,05 0,36±0,07 

Batang 0,29±0,01 0,22±0,02 0,55±0,03 0,17±0,00 

Akar  0,22±0,01 0,16±0,00 0,42±0,00 0,32±0,03 

(Olidibia, 2017). 

Tabel 2.2. Kandungan Antioksidan Daun Ginseng Jawa 
Komponen zat Kandungan per 100 gr 

Quersetin 0,41 mg 

Kaemferol 3,52 mg 

Antosianin 0,22 mg 

Asam Klorogenat 0,38 mg 

Asam Kafeat 0,41 mg 

Asam Ferulat 0,09 mg 

Total Fenol 64,64 mg 

(Andarwulan et al., 2012) 

Kandungan total fenol dalam daun ginseng jawa adalah 64,64 mg dengan 

kaemferol sebagai fenol paling dominan dengan kadar 3,52 mg 

(Andarwulan et al, 2012). 

 

2.2.  Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donor) atau 

reduktan. Antioksidan dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat 

menghambat atau memperlambat proses oksidasi. Oksidasi adalah jenis 

reaksi kimia yang melibatkan pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen atau 

pelepasan electron. Proses oksidasi adalah peristiwa alami yang terjadi di 

alam dan dapat terjadi dimana-mana, tak terkecuali di dalam tubuh kita. 

Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi 

electron, tetapi dalam arti biologis pengertian antioksidan lebih luas lagi, 

bersifat lipofilik, sehingga dapat berperan pada membrane sel untuk 

mencegah peroksidase lipid (Suwandi, 2012). 

2.2.1.  Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu jenis komponen yang terkandung 

dalam tanaman, dan dapat ditemukan pada semua tanaman vaskuler. 
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Flavonoid adalah komponen yang mempunyai berat molekul rendah, dan 

pada dasarnya merupakan phenylbenzopyrones (phenylchromones) dengan 

berbagai variasi pada struktur dasarnya, yaitu tiga cincin utama yang saling 

melekat. Struktur dasar ini terdiri dari dua cincin benzene (A dan B) yang 

dihubungkan melalui cincin heterosiklik piran atau piron (dengan ikatan 

ganda) yang disebut cincin “C” dan struktur dasar flavonoid adalah 

rangkaian cincin karbon C6C3C6 (Park, 2016). 

 
(Park, 2016) 

Gambar 2.2. Struktur kimia flavonoid. 

 

Senyawa-senyawa flavonoid adalah senyawa-senyawa polifenol 

yang mempunyai 15 atom karbon, terdiri dari dua cincin benzene yang 

dihubungkan menjadi satu oleh rantai linier yang terdiri dari tiga atom 

karbon. Senyawa-senyawa flavonoida adalah senyawa 1,3 diaril propana, 

senyawa isoflavonoida adalah 1,1 diaril propana. Istilah flavonoida 

deiberikan pada suatu golongan besar senyawa yang berasal dari kelompok 

senyawa yang paling umum, yaitu senyawa flavon; suatu jembatan oksigen 

terdapat diantara cincin A dalam kedudukan orto, dan atom karbon benzil 

yang terletak disebelah cincin B. Senyawa heterosiklik ini, pada tingkat 

oksidasi yang berbeda terdapat dalam kebanyakan tumbuhan. Flavon adalah 
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bentuk yang mempunyai cincin C dengan tingkat oksidasi paling rendah dan 

dianggap sebagai struktur induk dalam nomenklatur kelompok senyawa-

senyawa ini (Hutauruk, 2010). Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam 

yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai 

obat. Senyawa-senyawa ini dapat ditemukan pada batang, daun, bunga dan 

buah (Csepregi et al, 2013). 

2.2.2.  Saponin 

Saponin adalah fitokimia, terutama ditemukan di tanaman, yang 

menunjukkan karakteristik berbusa dan terdiri dari polisiklik aglycone 

melekat satu atau lebih rantai samping gula. Bagian dari aglycone, yang juga 

disebut sapogenin, berupa steroid (C27) atau triterpen (C30). Kemampuan 

berbusa saponin disebabkan oleh kombinasi dari hidrofobik (larut dalam 

lemak) sapogenin dan hidrofilik (larut dalam air) bagian gula. Saponin 

secara khas memiliki rasa pahit dan beberapa diketahui menjadi racun 

(Majinda, 2012). 

Jumlah rantai sakarida melekat pada sapogenins (aglycone) dapat 

bervariasi seperti dapat panjang setiap rantai. Sakarida yang rantai panjang, 

sejauh ini, bervariasi dari 1 sampai 11 residu gula, dengan nomor 2-5 yang 

paling sering ditemui dengan kedua linear dan rantai bercabang. Semua 

saponin memiliki penempelan setidaknya satu rantai gula aglycone dan 

dapat digambarkan sebagai mono, di, atau tridesmosidic tergantung pada 

jumlah rantai sakarida yang melekat aglycone tersebut. Pada rantai tunggal, 

biasanya melekat pada C-3 dari aglycone, sehingga 

didapatkanmonodesmosidic saponin, sementara dua rantai gula, sering 
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melekat melalui linkage eter pada C-3, dan satu melalui ester linkage (asil 

glikosida) di C-28 (triterpen saponin) atau linkage eter pada C-26 

(furostanol saponin). Saponin Tridesmosidic memiliki tiga rantai gula dan 

biasanya jarang terjadi, meskipun jumlah ini baru-baru ini dilaporkan 

dalam, antara lain, astragalus spesies (Fabaceae), Chenopodium quinoa 

(Amaranthaceae) dan Solidago virga-aurea (Compositae) (Majinda, 2012). 

2.3.  Metabolisme Lipid 

Lipid  yang  terdapat  di  dalam  tubuh  berasal  dari  dua  sumber  

yaitu  dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang kemudian disimpan 

di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi (Guyton, 2012). Lipid yang 

terdapat dalam makanan akan diuraikan menjadi kolesterol, trigliserida 

(TG), fosfolipid dan asam lemak  bebas  pada  saat  dicerna  dalam  usus.  

Keempat  unsur  lipid  ini  akan diserap dari usus dan masuk kedalam darah. 

Lipid  tidak  larut  dalam  air, berarti  lipid  juga  tidak  larut  dalam  plasma 

darah. Agar lipid dapat diangkut ke dalam peredaran darah, maka di dalam 

plasma darah, lipid  akan  berikatan  dengan  protein  spesifik  membentuk 

suatu kompleks makromolekul yang larut dalam air. Ikatan antara lipid 

(kolesterol, TG,dan fosfolipid) dengan protein ini disebut kilomikron. 

Setelah itu, kilomikron akan bereaksi dengan enzim Lipoprotein Lipase  

(LPL) yang di sintesis oleh jaringan adipose , otot skelet dan hati . LPL 

berfungsi untuk menghidrolisis TG yang terdapat pada kilomikron menjadi 

asam lemak dan gliserol. Kilomikron yang kandungan TGnya telah 

terhidrolisis , akan menjadi lipoprotein . Berdasarkan komposisi, densitas, 

dan mobilitasnya, lipoprotein dibedakan menjadi very low density 
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lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL), dan high density 

lipoprotein (HDL). Setiap jenis lipoprotein memiliki fungsi yang berbeda 

dan dipecah serta dibuang dengan cara yang sedikit berbeda. Lipid dalam 

darah diangkut dengan dua cara, yaitu melalui jalur eksogen dan jalur 

endogen (Adam,2009). 

2.3.1. Jalur eksogen 

Makanan  berlemak  yang  kita  konsumsi  terdiri  atas  trigliserid  

dan kolesterol. TG dan kolesterol dalam usus halus akan  diabsorbsi ke 

dalam limfe usus halus. Selama pencernaan , sebagian besar TG akan 

dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak. TG akan  diserap sebagai 

asam lemak bebas sedangkan kolesterol, sebagai  kolesterol.  Pada saat 

melewati epitel  usus halus asam lemak bebas dan monogliserida akan 

diubah lagi menjadi TG, sedangkan kolesterol mengalami esterifikasi   

menjadi kolesterol ester. Keduanya bersama fosfolipid dan apolipoprotein 

akan membentuk partikel besar ,yang  disebut Kilomikron. Kilomikron ini 

akan membawanya kedalam  aliran darah. TG dalam kilomikron tadi 

mengalami  penguraian oleh enzim LPL  yang berasal dari endotel dan 

jaringan adipose , otot skelet serta hati, sehingga terbentuk asam lemak 

bebas (free fatty acid) dan gliserol (Guyton,2012). Asam  lemak bebas dapat 

disimpan  sebagai  TG  kembali di jaringan lemak (adiposa), tetapi bila 

terdapat dalam  jumlah yang banyak sebagian akan diambil oleh hati 

menjadi bahan untuk pembentukan trigiserida hati. Sewaktu-waktu jika kita 

membutuhkan   energi dari lemak, TG dipecah menjadi asam lemak dan  

gliserol, untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi  menjadi 
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energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam 

lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin kejaringan yang memerlukan 

dan disebut sebagai  asam  lemak  bebas(Adam,2009).  

Kilomikron yang telah bereaksi dengan enzim LPL, kadar TGnya 

akan berkurang yang akan menjadi Kilomikron remnant. Kilomikron 

remnan akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol 

bebas. Sebagian kolesterol yang  mencapai organ hati diubah menjadi asam 

empedu yang akan  dikeluarkan  ke  dalam usus, berfungsi untuk 

membersihkan dan membantu  proses  penyerapan  lemak dari makanan. 

Sebagian lagi dari kolesterol dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa 

dimetabolisme menjadi asam empedu kemudian organ hati akan 

mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen 

(Guyton, 2012).  Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan 

enzim yang disebut HMG Koenzim-A Reduktase, kemudian dikirimkan ke 

dalam aliran darah (Adam,2009). Sintesis kolesterol dalam hati dipengaruhi 

oleh enzim HMG Koenzim-A Reduktase dimana HMG Koenzim-A 

Reduktase berfungsi sebagai pengkatalis dalam pembentukan 

kolesterol.HMG Koenzim-A Reduktase berperan mengubah β-OH-β-

methylglutaril Co-A menjadi asam mevolanat dan melalui berbagai reaksi 

lainnya hingga menghasilkan lanosterol, dimana lanosterol pada akhirnya 

akan diubah menjadi kolesterol.(Murray, 2009) 

2.3.2. Jalur Endogen 

Trigliserida dan kolesterol yang disintesis di hati dan disekresi ke 

dalam sirkulasi sebagai lipoprotein VLDL. Apolipoprotein yang terkandung 
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dalam VLDL adalah apolipoprotein B100. Dalam sirkulasi, trigliserid di 

VLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim LPL, dan VLDL berubah 

menjadi IDL. LDL adalah lipoprotein yang paling banyak megandung 

kolesterol. Sebagian dari kolesterol di LDL akan dibawa ke hati dan 

jaringan steroidogenic lainnya seperti kelenjar adrenal, testis dan ovarium 

yang mempunyai reseptor untuk kolesterol-LDL. Sebagian lain dari 

kolesterol-LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor 

scavenger-A (SR-A) di makrofag dan akan menjadi sel busa (foam cell). 

Makin banyak kadar kolesterol-LDL dalam plasma makin banyak yang 

akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel makrofag. Jumlah 

kolesterol yangakan teroksidasi tegrantung dari kadar kolesterol yang 

terkandung di LDL. Beberapa keadaan bisa mempengaruhi tingkat oksidasi 

seperti meningkatnya jumlah LDL kecil padat (small dense LDL) dan kadar 

kolesterol-HDL, dimana makin tinggi kadar klesterol-HDL aka 

bersifatprotekstif dalam oksidasi LDL (Qin,2009) 

2.3.3. Jalur Reverse Cholesterol transport 

High Density Lipoprotein (HDL) dilepaskan sebagai partikel kecil 

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

disebut sebagai HDL nascet. HDL nascent berasal dari usus alus dan hati, 

mempunyai bentuk gepeng dan mengandung apolipoprotein A1. HDL 

nascent akan mendekati makrofag untuk mengambil kolesterol yang 

tersimpan di makrofag, HDL nascent berubah menjadi HDL dewasa yang 

berbentuk bulat. Kolesterol bebas yang terdapat di bagian dal dari makrofag 

akan dibawa ke permukaan membrane sel makrofag oelh suatu transporter 
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yang disebut adenosine triphosphate-binding cassette transporter-1 atau 

disingkat ABC sehingga dapat diambil oleh HDL nascent. Steelah 

mengambil kolesterolbebas dari sel makrofag, kolesterol bebas akan 

diesterifikasi mejadi kolesterol ester oleh enzim lecithin cholesterol 

acyltransferase (LCAT). Selanjutnya sebagian kolesterol ester yang dibawa 

oleh HDL akan mengambil dua jalur. Jalur pertama ialah ke hati dan 

ditangkap oleh reseptor kolesterol-HDL yaitu scavenger resceptor class B 

type 1 dikenal dengan SR-B1. Jalur kedua adalah kolesterol ester dalam 

HDL akan dipertukarkan dengan trigliserid dari VLDL dan IDL dengan 

bantuan chollestrol ester transfer protein (CETP). Dengan demikian fungsi 

HDL sebagai penyerap kolesterol dari makrofag mempunyai dua jalur yaitu 

langsung ke hati dan jalur tidak langsung melalui VLDL dan IDL untuk 

membawa kolesterol kembali ke hati (Adam, 2006). 

 

 

 

 

Sumber : Adam , 2009 

Gambar 2.3 Jalur Endogen dan Eksogen 
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2.4.  Hipertrigliseridemia 

Hipertrigliseridemia adalah peningkatan kadar TG plasma puasa 

dengan atau tanpa gangguan kadar lipoprotein lain. Berdasarkan The 

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP, 

ATP III), rujukan kadar TG dibagi atas empat tingkatan yaitu normal (< 150 

mg/dL), borderline high (150 – 199 mg/dL) , high (200 – 499 mg/dL) dan 

very high (> 500 mg/dL) . Hipertrigliseridemia juga dibagi menjadi primer 

dan sekunder. Hipertrigliseridemia primer disebabkan oleh kelainan genetik 

metabolisme lipid yang diwariskan antara lain familial chylomicronemia 

(hiperlipoproteinemia tipe 1 berdasarkan sistem Fredrickson), familial 

combined hyperlipoproteinemia (tipe 2B), familial dysbetalipoproteinemia 

(tipe 3), familial hypertriglyceridemia (tipe 4), maupun primary mixed 

hyperlipidemia (tipe 5), sedangkan hipertrigliseridemia sekunder 

disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti sindrom metabolik, obesitas, 

diabetes melitus (DM), konsumsi alkohol, dan berbagai keadaan lainnya 

(NCEP, 2002). 

2.5. Pengaruh Daun Ginseng Jawa terhadap Trigliserida 

Radikal bebas yang berlebih mengakibatkan adanya ikatan antara 

radikal bebas dengan kofaktor enzim LPL berupa Apo-CII yang terdapat 

pada lipoprotein. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas 

enzim LPL dalam hidrolisis TG yang terdapat di kilomokron dan di VLDL. 

Very Low Density Lipoprotein membutuhkan aktivitas enzim LPL untuk 

menghidrolisis TG menjadi asam lemak dan gliserol serta mengubah VLDL 

menjadi IDL dan IDL menjadi LDL sebagai transport kolesterol ke berbagai 
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jaringan yang membutuhkan. Penurunan aktivitas enzim LPL 

mengakibatkan VLDL akan terakumulasi di dalam hepar sehingga terjadi 

peningkatan kadar TG dalam darah dan peningkatan akumulasi lemak di 

dalam hepar (Ria, 2012). 

Senyawa flavonoid yang terdapat dalam dau ginseng jawa berfungsi 

sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas. Flavonoid memiliki 

kemampuan menangkal radikal bebas berlebih yang dihasilkan oleh sintesa 

asam empedu sehingga dapat meningkatkan aktivitas LPL karena terjadinya 

peroksidasi lipid dapat dihambat oleh flavonoid yang bersifat sebagai 

antioksidan. Peningkatan aktivitas enzim LPL akan menghidrolisis TG 

menjadi asam lemak bebas dan gliserol serta dapat disimpan dalam jaringan 

adipose dan jaringan otot. (Ria , 2012) 

Flavonoid efektif dalam penghilangan radikal hidroksil dan anion 

superoksida yang dihasilkan dari sintesa asam empedu. Potensi antioksidan 

dalam senyawa flavonoid disebabkan oleh pelepasan atom hidrogen yang 

terdapat pada gugus hidroksil. Radikal bebas berikatan dengan atom 

hidrogen sehingga aktivasinya berkurang. Radikal bebas yang berikatan 

dengan antioksidan mempengaruhi perbaikan pada kofaktor LPL berupa 

Apo-CII yang terdapat didalam lipoprotein. Apo-CII yang terdapat di 

kilomikron dan VLDL dapat berikatan dengan LPL untuk menghidrolisa 

TG menjadi asam lemak dan gliserol yang dibawa ke jaringan adipose dan 

jaringan otot. Peningkatan aktivitas LPL berpengaruh terhadap kadar TG di 

dalam darah karena TG dalam lipoprotein dapat dihidrolisa ke jaringan 

adipose dan jaringan otot. (Ria, 2012). 



15 
 

 
 

Tanin juga memiliki peran dalam penurunan kadar kolesterol total 

melalui mekanisme antioksidan , yaitu dengan meningkatkan metabolisme 

kolesterol menjadi asam empedu dan meningkatkan ekskresi asam empedu 

melalui feses. Rendahnya kolesterol dalam hati akan meningkatkan 

pengambilan kolesterol dari darah ke hati yang selanjutnya berperan sebagai 

prekursor asam empedu, dengan demikian kadar kolesterol total dalam 

darah akan berkurang. Ekstrak tanin merupakan senyawa organik larut lipid 

(lipofilik) dan mengikat senyawa endogen yang kecil, polar dan dapat 

diionkan. Oleh karena itu supaya dapat diabsorbsi, ekstrak tanin harus 

melewati membran lipoprotein dinding lumen saluran cerna. Sekali masuk 

dalam aliran darah, molekul polifenol secara difusi pasif melalui membran 

lain, mencapai berbagai organ sasaran untuk memberikan efek farmakalogi. 

Karena ada usaha-usaha tubuh untuk mengeliminasi senyawa asing maka 

ekstrak tanin seledri yang masuk akan mengalami biotransformasi menjadi 

senyawa konjugat yang bersifat lebih polar dan dapat dikeluarkan melalui 

urin dan tinja (Umarudin , 2012). 

Tanin tergolong senyawa polifenol. Polifenol sebagai antioksidan 

mempunyai efek yang menguntungkan pada fungsi endotel yaitu 

menurunkan oksidasi LDL dan meningkatkan produksi nitric oxide (NO). 

Oksidasi LDL akan menginduksi respon inflamasi dengan memproduksi 

leukosit dan sitokin pada endotel. Senyawa antioksidan (polifenol) 

menurunkan oksidasi LDL dan mencegah inflamasi pada endotel. Nitric 

oxide adalah vasodilator endogenous yang mempunyai kemampuan anti 

aterosklerosis (Umarudin, 2012).  
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Saponin mampu menurunkan kadar TG dengan mekanisme yang 

berbeda, yaitu dengan cara menghambat absorbsi TG dalam usus. Dengan 

dihambatnya absorbsi TG dalam saluran pencernaan maka jumlah TG yang 

masuk ke dalam pembuluh darah menjadi berkurang dan TG yang tidak 

terabsorbsi akan dikeluarkan bersama feses. Dengan demikian kadar TG 

dalam darah akan menurun. (Wahyu, 2011) 

 

 

 

Gambar 2.4 Metabolisme Lemak 

 Lemak yang dikonsumsi akan di absorbsi oleh usus dan masuk ke 

dalam peredaran darah , tetapi dengan adanya  aktivitas enzim LPL 

kadar TG dalam darah akan diturunkan  (Alwi, 2013) 

 

Sumber : Alwi, 2013 

 


