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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lipid 

Lipid adalah molekul yang mengandung hidrokarbon dan membuat 

building blocks struktur dan fungsi sel hidup. Lipid contohnya minyak, lilin, 

vitamin tertentu, hormone dan sebagian besar non-protein memberan sel. Lipid 

memiliki hidrokarbon dalam komposisinya dan bentuk-bentuk yang sangat 

tereduksi karbon. Ketika di metabolism, lipid dioksidasi untuk melepasan 

energi dalam jumlah besar sehingga berguna untuk organisme hidup 

(Maghfiroh, 2013. 9).  

2.2 Kolesterol 

2.2.1 Definisi 

    Kolesterol ditemukan oleh ahli kimia Prancis Paulletier, pertama 

memisahkan kolesterol murni putih, bersifat seperti lilin, yang kemudian di 

beri nama kolesterol oleh ahli kimia lain yaitu, M. Chevreul. Istilah kolesterol 

berasal dari bahasa Yunani, chole yang berarti empedu, dan stereo yang berarti 

padat. Kolesterol total menunjukan jumlah antara HDL (Hight Density 

Lipoprotein) kolesterol, LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterol, dan 

trigliserida. (Graha, 2010. 5). 

Kolesterol memiliki beberapa jenis yaitu, LDL (Low Density 

Lipoprotein) dan HDL (Hight Density Lipoprotein), dimana jenils kolesterol LDL 

adalah sebagai pembawa kolesterol dalam darah, bila kadarnya dalam darah 

berlebihan secara perlahan dapat mengendap pada dinding pembuluh darah 
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yang dapat membentuk plak serta dapat menimbulkan penyempitan  bahkan 

penyumbatan pembuluh darah (aterosklerosis). Sedangkan kolesterol HDL 

bertugas membawa kolesterol dari jaringan tubuh menuju hati untuk 

diperoses dan dikeluarkan dari tubuh. HDL sering dikenal dengan kolesterol 

baik karena semakin tinggi kadarnya semangkin rendah kemungkinan 

terkena penyakit jantung. Selain LDL dan HDL terdapat juga trigliserida 

yaitu suatu jenis lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ dalam 

tubuh. Tingginya kadar trigliserida dalam darah juga dapat menyebabkan 

peingkatan kolesterol dalam darah. (Fairuz Fikri. 2009, 17-19) 

2.3 Metabolisme Lipoprotein 

2.3.1 Jenis Lipoprotein 

1. Kilomikron 

Kilomikron adalah lipoprotein yang memiliki berat molekul terbesar 

dan terdiri dari 80-95% trigliserida dan 2-7% kolesterol. Kilomikron 

membawa trigliserida ke dalam jaringan lemak dan otot-otot rangka, juga 

membawa kolesterol makanan ke hati.  Kilomikron dan trigliserida akan 

dihidrolisis oleh lipoprotein lipase, kemudian memasuki jaringan adiposa 

untuk di simpan. Kilomikron tidak ditemukan 8-10 jam pasca makan. Jika 

di temukan adanya kilomikron dalam plasma sewaktu puasa, dianggap 

abnormal. (Suyatna, 2008. 8) 

2. Very low density lipoprotein (VLDL) 

Very Low Density Lipoprotein (VLDL) dibentuk dari asam lemak 

bebas di dalam hati dengan kandungan 55-80% trigliserida dan 5-15% 

kolesterol. VLDL adalah seabagi pembawa utama triasilgliserol yang di 

proses oleh lipoprotein lipase dan pasokan asam lemak untuk disimpan 
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dijaringan adiposa dan jaringan otot. Hasil akhir dari VLDL adalah LDL. 

(Suyatna, 2008. 8)  

1. Intermediate density lipoprotein (IDL) 

Intermediate Density Lipoprotein (IDL) atau lipoprotein 

desnitas sedang merupakan hasil katabolisme dari VLDL sebelum 

menjadi LDL yang mengandung 20-50% trigliseridan dan 20-40% 

kolesterol. (Suyatna, 2008. 8) 

2. Low density lipoprotein (LDL) 

Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan lipoprotein 

pengangkut kolesterol terbesar 60-70% yang disebarkan keseluruh 

bagian tubuh yang memerlukan. Kolesterol LDL sering di sebut 

kolesterol jahat karena efeknya yang mudah melekat pada dinding 

pembuluh darah (aterogenik) yang mengakibatkan penumpukan 

lemak hingga terjadi penyempitan bahkan penyumbatan pembuluh 

darah (aterosklerosis). (Suyatna, 2008. 8)   

3. Hight density lipoprotein (HDL) 

Hight Density Lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein 

yang menngandung Apo AI dan Apo AII dengan kandungan 

sedikit trigliserida, yaitu 5-10% dan mengandung 15-15% 

kolesterol. Kolesterol HDL sering disebut sebagai kolesterol baik 

karena memiliki efek antiaterogenik yang kuat. Fungsi utama dari 

kolesterol HDL adalah mengangkut kolesterol bebas yang terdapat 

dalam endotel jaringan perifer termasuk pembuluh darah yang 

dibawa kembali kehati untuk di jadikan asam empedu dan 
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dikeluarkan ke usus kecil untuk mencerna lemak dan dikeluarkan 

dari tubuh. (Suyatna, 2008. 9) 

2.3.2 Jalur Metabolisme Eksogen 

Makan-makanan yang mengandung lemak diurai secara alami oleh 

tubuh, bentuk dari hasil uraian tersebut adalah trigiliserida dan kolesterol 

didalam usus yang dikemas lagi dalam bentuk kilomikron. Kilomikron 

selanjutnya membawa kandunga lemak tersebut ke dalm aliran darah. 

Trigliserida dalam kilomikron tersebut akan mengalami penguraian lajutan 

yang diproses oleh lipoprotein lipase yang kemudian terbentuklah asam lemak 

bebas dan kilomikron remnam. Asam lemak bebas yang dihasilkan akan 

bergerak dan menembus jaringan otot dan jaringan lmeak dibawah kulit, 

didalam jaringan itu asam lemak bebas akan diubah kembali menjadi bentuk 

trigliserida yang berfungsi sebagai energy bagi tubuh. Sedangkan Kilomikron 

Remnam yang dihasilkan akan dimetabolisme oleh hati yang menghasilkan 

kolesterol bebas. Kolesterol yang masuk ke organ hati sebagian diubah 

menjadi asam empedu, yang selanjutnya dikeluarkan ke usus. Didalam usus 

zat ini berfungsi sebagai penyerapan lemak yang dikonsumsi dan pembersih 

usus. Sebagian dari kolesterol yang tidak mengalami proses metabolisme 

lanjutan kemudain menjadi asam empedu dan dikeluarkan melalui saluran 

empedu, yang kemudian di distribusikan oleh organ hati kejaringan tubuh  

yang lain melalui jalur endogen. (Graha, 2010. 11). 

2.3.3 Jalur Metabolism Endogen 

Makanan yang masuk ke dalam tubuh yang mengandung banyak 

karbohidrat yang di oleh menjadi asam lemak oleh hati yang akhirnya 

terbentuk trigliserida. Trigilserida yang sudah terbentuk ditransportasikan ke 
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dalam tubuh dalam bentuk Very Low Density Lipoprotein (VLDL), VLDL 

selanjutnya dimetabolisme kembali sehingga menjadi Intermeida Density 

Lipoprotein (IDL). IDL kembali mengalami sebuah proses yang akhirnya 

membentuk Low Density Lipoprotein (LDL) yang sangat kaya dengan 

kolesterol. Zat-zat kolesterol di tranpormasikan ke jaringan tubuh melalui 

saluran darah oleh LDL,  yang digunakan tubuh untuk bekerja dan sebagian 

kolesterol yang tidak digunakan dilepaskan didalam darah. Kolesterol yang 

dilepaskan didalam darah akan berikatan dengan Hight Density Lipoprotein 

(HDL) yang kemudain membawa kolesterol yang berlebihan di dalam darah 

menuju kehati untuk di pross kembali. (Graha, 2010. 11) 

2.3.4 Jalur Reserve Cholesterol Transport  

Jalur Reserve Cholesterol Transport (transport balik kolesterol) 

adalah jalur dominan eliminasi kolesterol dengan ekskresi ke dalam 

empedu. Kolesterol dari sel diangkut dari membran plasma dari sel 

perifer untuk proses pengolahan HDL di hati. (Ananya Mandal. 2012. 4) 

2.4 Hiperkolesterolemia 

Hiperkolestrolemia adalah peninggian kadar kolesterol di dalam 

darah. Kadar kolesterol yang tinggi merupakan masalah yang serius karena 

merupakan salah satu faktor utama terjadinya penyakit jantung coroner (PJK) 

selain dari faktor yang lainnya, seperti tekanan darah tinggi dan merokok. 

Makanan sehari-hari dapat meningkatkan atau menurunkan kadar kolesterol 

darah, susunan makanan merupakan faktor penting yang memengaruhi tinggi 

rendanya kolesterol darah. secara umum hiperkolesterolemia di bagi menjadi 

dua golongan (Anies. 2015. 36). 

 



18 
 

 
 

2.4.1 Hiperkolesterolemia Primer  

                   Hiperkolesterolemia primer, di sebabkan oleh beberapa hal; 

a. Adanya suatu gen abnormal, yang terdapat pada hiperkolesterolemia 

keturunan. 

b. Variasi kecil beberapa gen yng dipicu oleh beberapa lemak tinggi, 

yang dikenal juga dengan hiperkolesterolemia poligenik. 

c. Hyperlipidemia kombinasi karena keturunan, dalam hal ini kolesterol 

dan trigeliserida meningkat. 

d. Kolesterol genetika langka. 

2.4.2 Hiperkolesterolemia sekunder  

Hiperkolesterolemia sekunder banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari, antara lain; 

a. Penyakit diabetes militus. 

b. Obesitas (kegemukan). 

c. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. 

d. Hipotiroidisme (aktivitas kelenjar gondok rendah). 

e. Penyakit hati dan penyakit ginjal. 

2.5 Klasifikasi Kolesterol 

2.5.1 Total kolesterol 

Tabel 2.1 Kategori Kolesterol Total 

Kurang dari 200 mg/dl (5.17 mmol/L)  standar yang baik 

200-239 mg/dl (5.17-6.18 mmol/L)  Batas normal 

Lebih dari 240 mg/dl (6.21 mmol/L)  Tinggi 
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2.5.2 HDL Kolesterol (Hight Density Lipoprotein) 

Tabel 2.2 Kategori HDL 

Kurang dari 40 mg/dl (1.04 mmol/L)  Rendah 

Lebih dari 60 mg/dl (1.56 mmol/L)  Tinggi 

 

2.5.3 LDL Kolesterol (Low Density Lipoprotein) 

Tabel 2.3 Kategori LDL Kolesterol 

Kurang dari 100 mg/dl (2.6 mmol/L)  Optimal 

100-129 mg/dl (2.6-3.34 mmol/L)  Mendekati optimal 

130-159 mg/dl (3.340-4.13 mmol/L)  Batas normal tertinggi 

160-189 mg/dl (4.14-4.90 mmol/L)  Tinggi 

Lebih dari 190 mg/dl (4.91 mmol/L) Sangat tinggi 

 

2.5.4 Trigliserida 

Tabel 2.4 Kategori LDL Kolesterol 

Kurang dari 150 mg/dl (1.69 
mmol/L) 

Normal 

150-199 mg/dl (1.69-2.25 mmol/L) Batas normal tertinggi 

200-499 mg/dl (2.26-2.65 mmol/L) Tinggi 

Lebih dari 500 mg/dl (5.64 mmol/L)  Sangat tinggi 

 

2.6 Faktor resiko 

Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyerang siapa saja, karena 

kolesterol sendiri selalu ada dan di produksi oleh tubuh, kadar kolesterol 

seseorang dapat di pengaruhi oleh, faktor genetik, faktor usia, obesitas, 

kurang berolahraga, tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, dan penderita 
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diabetes. Resiko kadar kolesterol tinggi juga dapat dipengaruhi oleh gaya 

hidup yang tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. (Graha, 2010. 49). 

Selain beberapa faktor diatas kolesterol yang tinggi merupakan faktor 

resiko pengakit jantung koroner (PJK) dan Stroke. Kedau hal ini dapat 

beresiko tinggi karena kadar kolesterol yang tinggi dalam darah 

(Hiperkolesterolemia) yang dapat menyebabkan penyempitan atau pengerasan 

pembuluh darah (Aterosklerosis) akibat dari penumpukan lemak pada 

dinding pembuluh darah. Akibatnya jantung  kesulitn untuk memompa darah  

dan berlanjut pada gejala serangan jantung mendadak, dan jika penyumbatan 

atau pengerasan pembuluh darah terjadi diotak dapat mengakibatkan setroke 

dan kelumpuhan. (Fairuz Fikri, 2009. 12)  

2.7 Penatalaksanaan Medis 

A. Penatalaksanaan Farmakologi 

Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi masalah kolesterol 

umumnya berbeda dengan satu orang dengan orang lain. Hal ini 

dipengaruhi oleh faktor resiko, umur, keadaan tubuh dan efek samping 

yang terjadi. Banyak jenis obat-obatan yang tersedia diantaranya statin. 

Statin adalah obat yang dapat membantu menurunkan kolesterol dengan 

meningkatkan pembuangan kolesterol LDL dan menghambat produksi 

kolesterol di hati. Statin bekerja dengan menghambat enzim Hydroxy-

Methylglutaryl-Coenzime A Reducatse (HMG-CoA Reductase). Obat 

golongan statin yang tersedia dipasaran, yaitu lovastatin, simvastatin, 

pravastatin, fluvastatin, atorvastatin dan resuvastatin. Selain statin terdapat 

juga jenis obat yang lain seperti, nicotinic acid, bile acid resin, fibrate dan 

ezetimibie. (Graha, 2010. 217). 
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B. Penatalaksanaan Non-Farmakologi 

Walapun trdapat banyak obat-obatan Farmakologis unutuk mengatasi 

masalah kolesterol, pasien yang memiliki maasalah kolestreol harus juga 

menjaga makanan yang dikonsumsi, aktif berolahraga, menjaga pola hidup 

sehat, mengurangi berat badan dan mengindari rokok. Menjaga pola hidu 

yang sehat akan berpengaruh terhadap tubuh secara keseluruhan  yang 

mempengaruhi metabolisme dan kerja tubuh.  (Graha, 2010. 219) 

Melakukan aktifitas fisik dengan teratur  (olahraga) yang bersifat aerobik 

(lari-lari kecil, bersepedan, renang dll) secara teratur 3-5 kali estiap minggu  

dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol HDL. (Yekti dan Ari, 

2011. 89). 

C. Terapi Herbal  

Kewajiban seorang perawat adalah memberikan keamanan perawatan 

kepada masyarakat termasuk pada saat masyarakat menggunakan terapi 

komplementer. BBT (Biologi Base Therapies) merupakan sebuah jenis terapi 

komplementer yang menggunakan bahan alam yang banyak dijumpai 

disekitar masyarakat dan yang termasuk kedalam BBT adalah jenis herbal. 

Konsumsi sayur dan buah harus ditingkatkan untuk mengatsi kolesterol. 

Dengan mengonsumsi sayur dan buah secara terteratur dapat menurunkan 

resiko kematian akibat hipertensi, storke, dan penyakit jantug coroner, 

menurunkan tekanan darah, dan mencegah kanker. Adapun tanaman sayur 

dan buah yang dapat menurunkan kadar kolesterol salah satunya adalah 

seledri dan alpukat (Triyanto, 2014:35). 
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2.8 Seledri (Apium Graveolens L.)  

Seledri (Apium Graveolens L.) pertama kali dijelaskan oleh Carolus 

Linaeus (dalam Species Plantarum). Di Sunda dikenal dengan nama saladri dan di 

Jawa dikenal dengan nama seledri. Seledri (Apium Graveolens L.) berasal dari 

Eropa Selatan, dan sekarang sudah tersebar di seluruh dunia (Agoes, 2010:60). 

Seledri (Apium Graveolers dulce) adalah sayuran untuk dimakan yang pertama kali 

dijelaskan oleh orang Yunani dan populer pada abad pertengahan digunakan 

dalam pengobatan tradisional dan aroma terapi karena banyak manfaat 

kesehatan (Esmail, et al. 2011).  

2.8.1 Klasifikasi Seledri (Apium Graveolens L.) 

Seledri (Apium Graveolens L.) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

seledri daun (Apium Graveolens L. Van. Scalinum Alef). Seledri daun umumnya 

merupakan jenis seledri yang paling banyak ditanam di Indonesia. (Sunarjono. 

2013. 100). 

Klasifikasi Ilmiah seledri (Apium Graveolens L.) menurut Putra (2015:249) 

sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi  : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Rosidae 

Ordo  : Apiales 

Famili   : Apiaceae 

Genus  : Apium  
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Spesies  : Apiumgraveolens L 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar. 2.1 Seledri (Apium Graveolens L.) 

                  (Sumber: Department of Agriculture, Forestry and fisheries. 2013) 

2.8.2 Morfologi Tanaman Seledri (Apium Graveolens L.) 

Seledri (Apium Graveolens L.) berasal dari Eropa Selatan yang dapat 

tumbuh diladang, perkarangan rumah, pinggir jalan dan tanah berpasir. 

Tanaman seledri (Apium Graveolens L.) banyak ditanam orang untuk diambil 

daun, akar, dan buahnya (Agoes, 2011:60). Seledri (Apium Graveolens L.) 

adalah terna kecil, tumbuh dengan ketinggian sekitar 1 m. Daun tersusun 

majemuk dengan tangkai panjang. Tangkai ini pada kultivar tertentu dapat 

sangat besar dan dijual sebagai sayuran terpisah dari daunnya. Batangnya 

biasanya sangat pendek. Pada kelompok budidaya tertentu membesar 

membentuk umbi, yang juga dapat dimakan. Bunganya tersusun majemuk 

berkarang, Khas Aplaceae. Buahnya kecil-kecil berwarna cokelat gelap (Putra, 

2015:249).  

Menurut Department of Agriculture, Forestry and fisheries (2013:3), 

tanaman seledri  (Apium Graveolens L.) membutuhkan kelembaban yang tinggi 

dan suhu antara 13° C dan 24° C untuk pengembangan tanaman dan hasil 
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yang tinggi. Seledri memiliki kebutuhan air yang tinggi, jika curah hujan tidak 

memadai maka menambah pasokan air melalui irigasi. Dalam hal ini kondisi 

kelembaban yang seragam harus dipelihara melalui masa pertumbuhan. 

Seledri dapat diproduksi dalam berbagai macam tanah tetapi lebih dominan 

ke tanah yang subur yang longgar dan gembur. Bagaimana keadaan tanahnya 

yang menjadi prioritas utama adalah pengairan yang baik. Waktu tanam yang 

cocok untuk menanam seledri harus selama musim dingin yang sejuk.  

2.8.3 Kandungan Ekstrak Daun Seledri (Apium Graveolens L.) 

Kandungan zat aktif dalam daun seledri (Apium Graveolens L.) yang telah 

diidentefikasi seperti flavonoid, apegenin, apiin, vitamin C dan masih banyak 

senyawa lainnya. Ekstrak daun seledri (Apium Graveolens L.) memiliki 

kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Flavonoid 

merupakan komponen utama apigenin dari daun seledri yang jumlahnya 202 

mili-gram per kilo gram. Flavonoid merupakan zat antioksidan yang sangat 

diperoleh oleh tubuh untuk mencegah terjadinya oksidasi radikal bebas yang 

disebabkan oleh berbagai macam penyakit.  Flavonoid dapat berfungsi 

sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk mencegah kanker, 

memperlancar peredaran darah dan mengganggu fungsi dari mikroorganisme 

seperti bakteri atau virus sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh 

(Paramawati & Dumilah, 2016:47).  

Flavonoid merupakan γ- benopyrone yang dapat ditemukan pada 

tumbuhan dan memiliki kandungan venotonik. Flavonoid bekerja pada 

leucosit dan endothelium jaringan dan menghasilkan reaksi berkurangnya 

inflamasi dan permeabilitas luka dengan mengurangi edema. Flavonoid dapat 
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digunakan sebagai senyawa antioksidan yang sering digunakan untuk terapi 

primer pada pasien pasca operasi (Stanley, Veith & Wakefield, 2014). 

Apigenin dalam daun seledri berfungsi sebagai beta blocker yang dapat 

memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung 

sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi 

berkurang. Manitol dan apiin, bersifat diuretik yaitu membantu ginjal untuk 

mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh yang tidak 

diperlukan, sehingga cairan dalam tubuh yang normal atau berkurangnya 

cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah (Fitria & Saputra, 

2014:3) 

Senyawa tannin merupakan zat aktif dari tanaman seledri yang bersifat 

polar. Suatu molekul bersifat polar apabilah tersusun atas atom-atom yang 

berbeda. Kepolaran suatu molekul ditentukan oleh harga momen dipolnya 

(φ). Senyawa tannin hanya 1% dalam 202 mili-gram per kilo gram dalam daun 

seledri. Tanin tergolong senyawa polifenol, polifenol sebagai antioksidan 

mempunyai efek yang menguntungkan pada fungsi endotel yaitu menurunkan 

oksidasi LDL, dan meningkatkan produksi nitric oxide (Umarudin, et al. 

2012).  

Tanin adalah komponen utama obat herbal yang tidak hanya berguna 

untuk menyembuhkan fase inflamasi tetapi juga mengurangi iritasi pada area 

membrane mukosa. Tannin dapat digunakan sebagai obat topical atau obat 

oral yang lebih dikenal sebagai astrigen. Tannin sebagai obat topical dapat 

secara cepat menyembuhkan luka sedangkan sebagai obat oral tannin 

membantu menghentikan diare dan jaringan lunak yang mengalami iritasi 

(Raymond, 2011:24). 
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Fitosterol merupakan suatu zat dalam daun seledri yang mempunyai fungsi 

yang berlawanan dengan kolesterol bila dikonsumsi oleh manusia. Fitosterol 

diketahui mempunyai fungsi menurunkan kadar kolesterol di dalam darah 

dan mencegah penyakit jantung, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan 

manusia. Khasiat ini telah dimanfaatkan dalam dunia medis, yakni ekstrak 

fitosterol telah diberikan kepada penderita hiperkolesterolemia (kadar 

kolesterol dalam plasma darah berlebihan) dalam usaha untuk mengurangi 

absorpsi kolesterol (Fitria, et al. 2016). 

Minyak atsiri merupakan senyawa organik yang bersifat mudah menguap 

dan berasal dari tumbuhan. Salah satu minyak atsiri dari seledri berupa 

limonene yang termasuk kedalam golongan terpen yang umumnya tidak 

mudah larut dalam air dan mudah larut dalam etanol yang diduga dapat 

menyebabkan perubahan pada integritas membran sel dan mempengaruhi 

aktivitas metabolik sel sehingga lama-kelamaan jamur tidak dapat bertahan 

hidup dan mati. Larutan perasan pada perlakuan ini dimungkinkan tidak 

mengandung minyak atsiri yang diduga menganggu kerja senyawa aktif 

(Castillo et al. 2012). 

Vitamin C memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya 

aterosklerosis yaitu mempunyai hubungan dengan metabolisme kolesterol. 

Vitamin C meningkatkan laju kolesterol dibuang dalam bentuk asam empedu 

dan meningkatkan kadar HDL. Penelitian klinis menunjukkan bahwa vitamin 

C menurunkan kolesterol dan trigliserida pada orang-orang yang mempunyai 

kadar kolesterol yang tinggi, tetapi tidak pada orangorang yang mempunyai 

kadar kolesterol yang normal. (Fitria, et al. 2013). 
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2.8.4 Konsep Efektifitas Daun Seledri Terhadap Perubahan Kolesterol Total 

Pada Tikus Putih Dengan Hiperkolesterolimia   

Dalam penelitian (Dianat, et al. 2014), Pemberian ekstrak daun seledri 

(Avium Graviolens) dengan dosis tertentu dapat menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah karan ekstrak daun seledri mengandung minyak 

esensial dan flavonoid. 

Flavonoid merupakan zat antioksidan yang sangat diperoleh oleh tubuh 

untuk mencegah terjadinya oksidasi radikal bebas.  Terdapat juga kandungan 

Tanin yang tergolong dalam senyawa polifenol. polifenol sebagai antioksidan 

mempunyai efek yang menguntungkan pada fungsi endotel yaitu menurunkan 

oksidasi LDL, dan meningkatkan produksi nitric oxide. (Umarudin, et al. 

2012). 

Fitosterol diketahui mempunyai fungsi menurunkan kadar kolesterol di 

dalam darah dan mencegah penyakit jantung sehingga sangat bermanfaat bagi 

kesehatan manusia. Pada tanaman terdapat lebih dari 40 senyawa sterol yang 

didominasi oleh tiga bentuk utama dari fitosterol, yaitu betasitosterol. 

Sitosterol adalah zat antihiperkolesterol dan mencegah deposisi kolesterol 

pada dinding dalam pembuluh darah yang penting untuk mengobati kasus 

atherosklerosis. Khasiat ini telah dimanfaatkan dalam dunia medis, yakni 

ekstrak fitosterol telah diberikan kepada Penderita hiperkolesterolemia (kadar 

kolesterol dalam plasma darah berlebihan) dalam usaha untuk mengurangi 

absorpsi kolesterol. Kemudian Magnesium dan zat besi yang terkandung 

dalam seledri bermanfaat memberi gizi pada sel darah, membersihkan dan 

membuang simpanan lemak yang berlebih, dan membuang sisa metabolisme 
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yang menumpuk, sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis yang dapat 

menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. (Fitria, et al. 2016). 

2.9 Alpukat (Persea Americana Mill) 

Tanaman alpukat (Persea Americana Mill) merupakan tanaman buah berupa 

pohon tahunan yang mulai berbuah setelah beberapa tahun. Alpukat (Persea 

Americana Mill) dikenal dengan berbagai nama lokal antara lain alpuket (jawa 

Barar); alpokat (Jawa timur/ jawa Tengah); boah pokat, jamboo pokat (Batak); 

advokat, jamboo mentega, jamboo pooan, pookat (Lampung). Tanaman 

alpukat (Persea Americana Mill) berasal dari dataran rendah/tinggi Amerika 

Tengah dan diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Secara resmi 

tahun 1920-1930, Indonesia telah mengintroduksi 20 varietas alpukat (Persea 

Americana Mill) dari Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk memperoleh 

varietas-varietas unggul guna meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat 

khususnya di daerah daratan tinggi (Paramawati & Dumilah, 2016: 

2.9.1 Klasifikasi Alpukat (Persea Americana Mill) 

Alpukat (Persea Americana Mill) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

alpukat hijau bundar, jenis ini banyak tumbuh didaerah jawa timur yang 

berbuah sepanjang tahun dengan kondisi kesuburan tanah yang sesuai. 

Permukaan buahnya licin dengan bintik kuning buahnya lonjong dengan 

pangkal buah tumpul. Buahnya berwarna hijau tua saat matang dengan daging 

buah yang tebal. (Lianati. 2014. 56.). 

Klasifikasi Ilmiah alpukat (Persea Americana Mill) menurut (Paramawati & 

Dumilah, 2016:8) ialah: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Magnoliophta 
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Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Laurales 

Famili : Lauraceae 

Genus : Persea 

Spesies : P. Americana 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alpukat (Persea Americana Mill) 

(Sumber: Kurniawan, 2014:66) 

2.9.2 Morfologi Alpukat (Persea Americana Mill) 

Pohon alpukat (Persea Americana Mill) dengan tinggi 20 m, daun berbentuk 

oval sampai lonjong. Bunga tersusun dalam malai, berwarna putih 

kekuningan. Buah berbentuk bola sampai bulat telur, berwarna hijau atau 

hijau kekuningan (Hidayat & Napitupulu. 2013:42). Pohon alpukat (Persea 

Americana Mill) mempunyai tinggi yang bervariasi sesuai dengan varietasnya, 

mulai dari 3-10 m. Ciri-ciri botani tanaman alpukat antara lain berakar 

tunggang, batang berkayu, bulat, warnanya cokelat, dan bercabang banyak. 

Daunnya termasuk daun tungga yang letaknya berdesakan di ujung ranting, 

bentuknya memanjang, ujung dan pangkal runcing. Tepi daun rata kadangn-

kadang agak menggulung ke atas. Bungahnya majemuk; buahnya buah buni, 
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bentuknya bola atau bulat telur;. Daging buah jika sudah masak lunak, 

berwarna hijau hingga hijau kekuningan dan bisa di makan langsung atau di 

olah menjadi berbagai macam makanan (Paramawati & Dumilah, 2016:8).  

2.9.3 Kandungan Ekstrak Buah Alpukat (Persea Americana Mill)  

Buah alpukat merupakan buah buah bergizi tinggi dengan sejumlah 

fitokimia seperti saponin, alkaloid, flavonoid (carotenoid lutein), tannin, asam 

folat, asam pantotenat, asam oleat (oleic acid), beta-sitosterol, lesitin, niasin, 

vitamin (B1, B2, B5, C, A, K, E, biotin), mineral (fosfat, zat besi, tembaga, 

kalium, magnesium, zink, glutatione) dan serat. Setengah buah alpukat  

mengandung 57 mikro-gram folat yang memenuhi 14% kebutuhan seharu 

atau mendekati 10% dari kebutuhan yang berjumlah 600 mikro-gram bagi 

perempuan hamil. Kandungan kaliumnya juga tinggi. Setengah buah alpukat 

menyediakan 548 mg kalium yang memenuhi 16% kebutuhan sehari untuk 

mineral kalium. Kandungan fosfornya yang cukup tinggi sangat berguna 

untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Satu cangkir buah alpukat 

mengandung 120 mg fosfor yang sudah memenuhi 12% dari kebutuhan 

sehari. Dalam fakta baru kandungan glutation  juga cukup tinggi, berkisar 3 

kali lipatnya dari buah lainnya (pisang, apel, blewah maupun anggur) berguna 

sebagai antioksidan kuat, pengusir beragam kanker, khususnya kanker mulut 

dan tenggorokan serta mencegah serangan jantung. Kandungan beta-

sitosterolnya tinggi, berkisar 4 kali lipatnya (pisang, apel, blewah maupun 

anggur) berguna untuk menormalkan kadar kolesterol jahat dengan 

mengurangi penyerapan kolesterol di usus yang berasal dari makanan, 

trigliserida, maupun total lemak darah (Maghfiroh. 2013. 6). 
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Kandungan niasin pada buah alpukat juga mempengaruhi aktifitas enzim 

lipoprotein lipase sehingga terjadi penurunan produksi VLDL di hati yang 

berakibat pada penurunan kolesterol total, kolesterol-LDL, trigliserida dan 

dapat meningkatkan kolesterol-HDL. Kandungan asam folatnya mencegah 

cacat lahir di otak dan tulang belakang.  Folat juga dapat mencegah timbulnya 

penyakit jantung coroner dengan caraa menurunkan kadar homosistein yaitu 

satu asam amino  yang berbahaya bagi pembuluh darah bila kadarnya terlalu 

tinggi (Maghfiroh, 2013. 7). 

Buah alpukat tinggi akan kalori. Sekitar 90% kandungan alpukat adalah 

lemak yang 80% diantaranya berupa asam oleat, yaitu lemak tidak jenuh 

tunggal yang memberi banyak keuntungan bagi kesehatan seperti 

menurunkan kadar LDL-kolesterol dan trigliserida serta membantu 

menstabilkan gula darah. Kandungan lemak alpukat  melebihi durian yaitu 

dua kali lipatnya. Alpukat memang memiliki kadar lemak yang cukup tinggi 

tetapi umumnya terdapat dalam bentuk lemak tidak jenuh tunggal. 

Kandungan asam lemak jenuh pada alpukat adalah 2,13 gr/100 gr 

sedangkan kadar lemak tak jenuhnya adalah 9,8 gr/100 gr. Konsumsi asam 

lemak MUFA (Monoansaturated fatty acid) justeru dapat memperbaiki kadar 

kolesterol dan memperoteksi kerusakan arteri. Lemak alpukat juga 

mngandung asam lemak tidak jenuh ganda (Polyunsaturated fatty 

acid/PUFA) dengan kadar 1,82 g/100 g daging buah. Manfaat PUFA pada 

alpukat sama dengan yang ada pada ikan laut. Konsumsi MUFA dan PUFA 

dalam jumlah yang cukup dan memberikan manfaat kesehatan yang optimal 

bagi tubuh. (Putri, 2013. 8)  
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2.9.4 Konsep Efektifitas Buah Alpukat Terhadap Perubahan Kolesterol 

Total Pada Tikus Putih Dengan Hiperkolesterolimia 

Konsep efektifitas buah alpukat terhaadap penurunan kolesterol total, 

yaitu karena terdapat beberapa kandungan yang bermanfaat unutk 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah di antaranya: Glutation, 

kandungan glutation yang tinggi dalam buah alpukat dapat berfungsi sebagai 

antioksidan yang dapat mencegah terjadinya serangan jantung. Selain 

glutation terdapat juga beta-sitosterolnya yang tinggi, yang berguna untuk 

menormalkan kadar kolesterol jahat dengan mengurangi penyerapan 

kolesterol di usus yang berasal dari makanan, trigliserida, maupun total lemak 

darah. (Maghfiroh. 2013. 6).  

Niasin pada buah alpukat dapat mempengaruhi aktifitas enzim 

lipoprotein lipase sehingga terjadi penurunan produksi VLDL di hati yang 

berakibat pada penurunan kolesterol total, kolesterol-LDL, trigliserida dan 

dapat meningkatkan kolesterol-HDL. Kandungan asam folatnya dapat 

mencegah timbulnya penyakit jantung coroner dengan caraa menurunkan 

kadar homosistein yaitu satu asam amino  yang berbahaya bagi pembuluh 

darah bila kadarnya terlalu tinggi. (Maghfiroh. 2013. 7). Asam oleat, yaitu 

lemak tidak jenuh tunggal yang memberi banyak keuntungan bagi kesehatan 

seperti menurunkan kadar LDL-kolesterol dan trigliserida. Terdapat juga 

kandungan kadar lemak tak jenuh sekitar 9,8 gr/100 gr. Konsumsi asam 

lemak MUFA justru dapat memperbaiki kadar kolesterol dan memproteksi 

kerusakan arteri. (Putri, 2013. 8). 
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2.10 Efek Samping Ekstrak Daun Seledri Dan Ekstrak Buah Alpukat  

Didapatkan hasil penelitian dengan menggunakan ekstrak daun pada 

tikus tidak terjadi ulkus pada lambung karena kandungan ekstrak dari daun 

mengandung antioksidan sehingga dapat memberikan perlindungan pada 

membrane mukosa lambung dengan meregenasi enzim antioksidan. Sehingga 

ekstrak daun yang mengandung senyawa flavonoid memiliki efek 

gastroprotective (Sharma, et al 2012). 

Buah alpukat sangat kaya serat, lemak sehat, vitamin dan mineral 

namun, jika di konsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penambahan 

berat badan, obesitas dan bahkan kekurangan nutrisi. Jika hanya berfokus 

untuk mengonsumsi buah alpukat dan tidak diseimbangkan dengan makanan 

lain dapat mengakibatkan kekurangan gizi. (Chaudhary, et al 2015). 

2.11 Tikus 

2.11.1 Klasifikasi Tikus Putih (Rattus Norvegicus) 

Menurut Nevers, Edelman dan Merelender (2013: 33) tikus putih (Rattus 

Norvegicus) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chrdata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class  : Mamalia 

Ordo   : Rodentia 

Family  : Muridae 

Genus  : Rattus 

Spesies  : Rattus Norvegicus  
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2.11.2 Morfologi Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Tikus putih (Rattus Norvegicus) berasal dari Norwegia yang memiliki 

karakteristik kepala yang lebar, telinga yang panjang, berbulu putih bersih, 

dan memiliki ekor yang panjang. Tikus putih yang sering digunakan untuk 

kebutuhan penelitian dilaboratorium adalah tikus putih strain wistar. Aktifitas 

tikus putih strain wistar lebih aktif dibandingkan dengan tikus putih strain 

jenis lainnya seperti Sprague Dawley (Eggermont, 2012:74). Menurut 

Huberech & Kirkwood (2010:312), data biologi tikus putih strain wistar 

adalah: 

Berat Lahir   : 6-8 gram 

Berat Badan  : jantan (100-350 gram) 

      Betina (200-300 gram) 

Lama Hidup  : 2-3 tahun 

Temperatur Tubuh  : 37,5 ºC 

Lama Kehamilan  : 21-23 hari 

Frekuensi Jantung  : 330-480/ menit 

Frekuensi Respirasi : 66-114/ menit 

Gambar 2.3 Rattus norvegicus strain wistar 

(Sumber: Alexandru, 2011:65) 
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Tidal Volume  : 0,6-1,25 ml 

Produksi Urine  : 10-15 ml/24 jam 

Kebutuhan Air  : 8-11 ml/ 100 gram BB 

Kebutuhan Makanan : 5 gram/ 100 gram BB 

Pubertas   : 70-80 hari 

 

 


