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Pendahuluan, Penyakit Kardiovaskuler (PKV) merupakan penyakit yang paling sering menjadi 

kematian dan kecacatan di negara-negara berkembang. PKV yang sering menyerang usia 

produktif adalah penyakit jantung koroner (PJK). Gangguan yang mendasari terjadinya PJK 

adalah arteosklerosis (Marinetti, 1990). Tingginya kolesterol dalam darah yang erat 

hubungannya dengan makanan sehari-hari. Penyebab kolesterol menjadi tinggi adalah makanan 

yang banyak mengandung kolesterol, banyak yang mengandung lemak jenuh. Jika 

mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran dapat menurunkan resiko penyakit coronary artery 

disease (CAD). Dalam penelitian ini menggunakan apel, dimana dalam apel segar beserta 

kulitnya yang berdiameter sekitar 7 cm dan berat 138 gram, menyediakan kalium 159 mg, 

natrium 1 mg, energi 81 Kal, dan vitamin C 8 mg, serat pada apel 6,6gr per 100 gr. Apabila 

kulitnya dikupas, kandungan serat apel masih tetap tinggi yakni 1,9gr. Dan menggunakan 

homogenat apel dikarenakan untuk mempermudah tikus dalam memakan apel. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh homogenat apel dalam menurunkan fraksi lipid 

darah pada tikus (Rattus novergicus) hiperlipidemia dan untuk mengetahui dosis homogenat apel 

yang efektif untuk menurunkan fraksi lipid darah pada Tikus (Rattus novergicus) hiperlipidemia.  

Metode penelitian ini menggunakan eksperimen sungguhan (True Exsperiment) dengan 5 

perlakuan dan 5 ulangan. Dari 5 perlakuan terdiri dari yaitu kelompok tikus kontrol, kelompok 

tikus hiperlipidemia, kelompok tikus hiperlipidemia dengan dengan pemberian homogenat apel 

5gr, 10 gr dan 15 gr. Pada variabel Bebas yaitu dosis homogenat apel (Rome beauty), variabel 

tergantung adalah kadar fraksi lipd dalam darah tikus (Rattus nevergicus), dan variabel kendali 

adalah jenis kelamin jantan, umur 2 bulan, berat badan rata-rata 250 gr, makanan menggunakan 

BR 1 sedangkan minuman menggunakan air, kandang tikus yang terbuat dari kawat. Analisis 

data mengunakan statistik destriptif, Uji Anava 1arah setelah itu di uji lanjut menggunakan uji 

Duncan’s, dan analisis Regresi menggunakan program Minitab 13.0.  

Didapatkan hasil dari uji statistik destriptif dengan membandingkan kelompok hiperlipidemia 

dengan kelompok Kontrol. Didapatkan data perbandingan sebagai berikut: Untuk tikus 

hiperlipdemia didapatkan data: Kolesterol total (213,3), LDL (126,01), Tg (192,55) dan HDL 

(54,2). Sedangkan pada kelompok tikus normal didapatkan data: Kolesterol Total (123,91), LDL 

(25,63), Tg (92,99) dan HDL (79,23). Dari data tersebut bahwa tikus dalam kondisi 

hiperlipidemia. Dan hasil uji Anava 1 arah adalah didapatkan bahwa semua perlakuan dengan 

pemberian homogenat apel (Rome beauty) adalah signifikan. Dan pada uji lanjut yaitu uji 

Duncan’s didapatkan bahwa pemberian homogenat apel (Rome beauty) adalah 15 gr dengan 

kelompok normal adalah tidak beda nyata. Dari hasil dari uji Regresi dengan nilai p = 0.05 

adalah pada Kolesterol total didapatkan 0.000 < 0.05 dan LDL didapatkan 0.000 < 0.05 yang 

artinya bahwa Kolesterol Total dan LDL mempengaruhi HDL, sedangkan pada Trigliserida 

0.491 > 0.05 yang artinya Trigliserida tidak Mempengaruhi HDL. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian homogenat apel (Rome beauty) 



terhadap penurunan fraksi lipid darah tikus (Rattus nevergicus) hiperlipidemia. Dan pada 

pemberian homogenat apel (Rome beauty) 15 gr yang efektif terhadap penurunan fransi lipid.  

 


