
37 
 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penelitian Pendahuluan  

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan metode yang tepat 

dalam mengekstrak senyawa bioaktif pada teh beras hitam sangrai untuk 

dilanjutkan pada  uji in vivo. Optimasi ekstraksi senyawa bioaktif  pada beras hitam  

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perbandingan pelarut dan bahan perlu 

diperhatikan pada proses ekstraksi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan  oleh  Sampath (2013), bahwa perbandingan pelarut dan bahan  yang 

efektif digunakan untuk melakukan ekstraksi pada senyawa bioaktif khususnya 

senyawa fenolik adalah 1:10. Hal ini dikarenakan, pelarut lebih mudah berdifusi ke 

dinding sel tanaman. Pendapat tersebut, juga dikuatkan oleh Thao (2015),  dalam 

mengekstraksi antosianin dari pigmen beras, perbandingan pelarut yang 

menghasilkan antosianin paling optimum menggunakan perbandingan pelarut dan 

bahan adalah 1:10.   

Adapun penentuan metode, menurut Sampath (2013), metode maserasi 

dalam shaker waterbath yang dilakukan untuk ekstraksi senyawa bioaktif  

berpengaruh terhadap  aktivitas antioksidan. Hal ini dikarenakan adanya gerakan 

dapat meningkatkan daya larut senyawa bioaktif dan meningkatkan transfer masa. 

Selain itu, lamanya waktu pengekstrasian berpengaruh terhadap jumlah senyawa 

bioaktif yang terekstrak. Semakin lama waktu, semakin banyak senyawa bioaktif 

yang terekstrak.  

Menurut Moulana (2012), jenis pelarut yang efektif untuk mengekstrak 

senyawa bioaktif terutama antosianin adalah etanol. Hal demikian dikarenakan 

senyawa polifenol polar hanya dapat larut dalam etanol yang bersifat polar saja. 

Cairan etanol juga memiliki konstanta dielektrik yang lebih besar dibanding pelarut 

lainnya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa cairan etanol sangat 

berpengaruh terhadap jumlah senyawa yang terekstrak. Selain pelarut etanol, 

penambahan asam juga diperlukan  untuk mengoptimalkan kadar senyawa 

polifenol yang terekstrak. Hal ini dikarenakan penambahan asam mampu 

memperbaiki atau mempertahankan sifat dan karakteristik bahan terlarut dan 

mampu mengendapkan zat-zat yang terkandung dalam bahan dibandingkan 

pelarut akuades (Winata, 2011). 

Kelompok bahan pangan yang memiliki senyawa bioaktif sering disebut 

dengan pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan  pangan yang 
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berdasarkan pengetahuan antara komponen pangan dan kesehatan, memiliki 

keuntungan dalam kesehatan (Fardiaz, 2003).  Senyawa-senyawa yang menjadi 

syarat sebagai pangan fungsional seperti flavonoid, antosianin, fenol yang memiliki 

aktivitas antioksidan, dapat ditemukan pada ekstrak teh beras hitam sangrai. Tabel 

4.1 menunjukkan hasil analisis senyawa bioaktif yang terdapat pada ekstrak teh 

beras hitam sangrai 

 

Tabel 4.1 Data Penelitian Pendahuluan Ekstraksi Senyawa Bioaktif pada Ekstrak Teh 

Beras Hitam Sangrai  

Metode Ekstraksi 
Total Fenol  

(mg GAE/ml Ekstrak) 
Total Flavonoid 

(mg QE/ml Ekstrak) 

Aktivitas Antioksidan 
pada Konsentrasi 

(%Inhibisi) 

Sesuai saran penyajian 22,00+0,06 6,97+0,08 50,86 

Maserasi 24 jam suhu ruang 
(etanol:asam tartarat 0,75%) 

14,52+0,02 9,24+0,03 34,72 

Maserasi 24 jam suhu ruang 
(etanol:asam sitrat 0,5%) 

33,37+0,03 14,50+0,04 73,56 

Ket: data total fenol dan flavonoid merupakan rerata 2 kali ulangan 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa metode yang tepat dalam 

mengekstrak senyawa bioaktif yang terdapat pada ekstrak teh beras hitam sangrai 

menggunakan metode maserasi 24 jam pada suhu ruang dengan pelarut etanol 

96% yang mengandung asam sitrat 0,5% dengan perbandingan bahan dan pelarut 

sebesar 1:10.  

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa ekstrak teh beras hitam sangrai 

memiliki total fenol sebesar 33,37mg GAE/ml ekstrak, total flavonoid sebesar 

14,50 mg QE/ml ekstrak dan aktivitas antioksidan (% inhibisi) sebesar 73,56%. 

Aktivitas antioksidan tersebut, memiliki nilai lebih besar dibandingkan penggunaan 

pelarut etanol : asam tartarat 0,5% dan metode pengekstrasian berdasarkan saran 

penyajian dengan pelarut air. Berdasarkan hasil tersebut, maka dilanjutkan 

pengujian total antosianin dan aktivitas antioksidan IC50.  Pada penelitian 

pendahuluan tidak dilakukan pengujian antosianin. Dikarenakan, antosianin 

menurut Safitri (2003), merupakan bagian dari senyawa fenol. Pengujian 

antosianin pada langkah selanjutnya, bertujuan  membuktikan pengaruh 

keberadaan senyawa antosianin pada ekstrak teh beras hitam sangrai yang 

berakibat pada pekatnya warna ungu pada ekstrak yang dihasilkan. Berdasarkan 

pegujiannya, didapatkan total antosianin ekstrak teh beras hitam sangrai sebesar 

6,99 mg/ml ekstrak. Ekstrak teh beras hitam sangrai yang diekstraksi dengan 

pelarut etanol 96% yang mengandung asam sitrat 0,5%. Adapun aktivitas 
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antioksidan yang dimiliki ekstrak  dengan konsentrasi  89,64 ppm (aktif)  mampu 

menghambat radikal bebas sebesar 50%.  

Menurut Endika (2014),  aktivitas antioksidan (persen inhibisi) pada ekstrak 

varietas beras hitam sebesar 68,968 - 85,287%.  Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa aktivitas antioksidan yang dimiliki ekstrak teh beras hitam sangrai 

masih berada pada kisaran ekstrak beras hitam tanpa diolah dengan 

penyangraian. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan pada ekstrak teh 

beras hitam sangrai dapat terjaga dengan baik walaupun, beras hitam telah diolah 

dengan proses penyangaraian. Hal ini dapat juga disebabkan, adanya pengaruh  

jenis pelarut yang digunakan. Dalam hal ini pelarut asam sitrat yang memiliki 

dielektrik sebesar 6,2  lebih besar dari asam tartarat dengan dielektrik sebesar 6 

lebih mampu mencegah terjadinya oksidasi golongan fenol yang memiliki antivitas 

antioksidan. Selain itu, adanya asam juga dapat membantu terdenaturasinya 

membran sel.  Adapun pelarut etanol dengan dielektrikum 24,6 lebih mampu 

memperbaiki atau mempertahankan sifat dan karakteristik bahan terlarut dan 

mampu mengendapkan zat-zat yang terkandung dalam bahan dibandingkan 

pelarut akuades (Winata, 2011). Hal ini menyebabkan, karakteristik bahan terlarut 

seperti senyawa fenol  yang memiliki aktivitas antioksidan pada ekstrak teh beras 

hitam sangrai dapat terjaga dengan baik.  

 Adapun dari aktivitas antioksidan (IC50), ekstrak teh beras hitam sangrai  

yang memiliki senyawa fenol tergolong memiliki aktivitas antioksidan dengan 

kriteria aktif.  Hal ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Mishra (2014), 

proses pemanasan dengan penyangraian tidak merusak karakteristik  senyawa 

bioaktif pada beras berpigmen. Namun karakteristik senyawa bioaktif yang 

terkandung didalamnya tetap terjaga dengan baik. .Menurut Widyawati (2012), 

beras hitam mempunyai struktur kompak seperti kadar air, protein, lemak, mineral 

dan besi paling tinggi dibanding kultivar beras  lainnya. Proses penyangraian, 

menurut Boateng (2007) dapat meningkatkan total fenol yang terekstrak. Hal ini 

dikarenakan struktur kompak yang dimiliki beras hitam mengalami pemuaian yang 

berakibat pada rusaknya dinding sel sehingga, senyawa fenol lebih mudah 

terlepas dari struktur kompaknya.  Adapun pengaruhnya terhadap aktivitas 

antioksidan menurut Siddhuraju (2006), aktivitas antioksidan selama pemanasan 

mengalami perubahan struktur karena reaksi maillard yang membentuk senyawa 

hydroxymethylfurfuraldehyde (HMF) yang dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan. Sehingga, dapat dirumuskan proses pemanasan dengan penyang-
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raian pada serealia khususnya beras hitam, tidak menurunkan kualitas bahan dari 

segi nutrisi (senyawa bioaktif). Namun, proses penyangraian menyebabkan 

senyawa fenol  lebih mudah terlepas dari struktur kompaknya akibat adanya 

degradasi panas pada saat proses  penyangraian dan aktivitas antioksidan yang 

dimilikinya tetap terjaga.  

 

4.2 Uji in Vivo Efek Ekstrak Teh Beras Hitam Sangrai  

Analisis statistik selisih rerata kadar trigliserida, kadar kolesterol, kadar HDL, 

dan kadar LDL darah tikus wistar jantan pre test dan post test adalah dengan uji 

normalitas dan uji homogenitas dengan  homoskedasitisitas  dilanjutkan dengan 

uji ANOVA. Jika Hasil uji ANOVA menunjukkan p=0,002 (p<0,05)  dapat dikatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan diantara kelima kelompok. Uji ANOVA per 

faktor waktu dilanjutkan dengan  uji ANOVA  paired-t test yang membandingkan 

antara faktor pre test dan faktor post-test. 

 

4.2.1 Pengkondisian Hiperkolesterol 

Pemberian pakan hiperkolesterol selama 21 hari dilakukan dengan 2 

alternatif. Pertama,  pemberian pakan kolesterol dengan formulasi 1 (kolesterol 

murni, asam kolat, minyak babi, dan kuning telur) dari hari ke-1 sampai  hari ke-7. 

Pemberian pakan dengan formulasi tersebut memberikan pengaruh pada kadar 

kolesterol total dengan rata-rata sebesar 77,67 mg/dl (<130 mg/dl). Kadar 

kolesterol pada rentang tersebut, kondisi  tikus masih tergolong normal. Sebelum 

dikondisikan hiperkolesterolemia, tidak dilakukan analisis darah pada serum darah 

tikus. Hal ini dikarenakan, berdsarkan rancangan percobaan pada penelitian ini 

terdapat kelompok yang tidak menerima perlakuan sebagai kelompok kontrol 

negatif (dianggap mampu mewakili kondisi tikus keseluruhan).  

Kedua, pemberian pakan kolesterol dengan formulasi 2 (kolesterol murni, 

asam kolat, minyak babi). Pemberian pakan dengan formulasi tersebut dimulai 

pada hari ke-8 sampai hari ke-21. Pemberian pakan dengan formulasi tersebut 

mampu menaikkan kadar kolesterol pada akhir perlakuan dengan rata-rata 

sebesar 144,03  mg/dl (>130 mg/dl). Kadar kolesterol dengan rentang tersebut, 

dikatakan kondisi hiperkolesterolemia telah tercapai. Dikarenakan kondisi 

hiperkolesterol telah tercapai  maka analisis dilanjutkan dengan analisis total 

trigliserida, total HDL , dan total LDL pada hewan coba.  
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Gambar 4.1 Gambar Perubahan Pengkondisian Hiperkolesterol  

Keterangan :  

Tikus hiperkolesterolemia = K1 = K2 = K3 = K4  

Minggu 1 : pengkondisian hiperkolesterolemia dengan formulasi 1 

Minggu 2 dan 3  : pengkondisian hiperkolesterolemia dengan formulasi 2 

  

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat perubahan kadar kolesterol setelah diberi 

pakan hiperkolesterol pada semua kelompok mengalami peningkatan dari akhir 

minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3. Peningkatan tertinggi terjadi pada 

akhir minggu ke-2 hingga akhir rminggu ke-3. Perubahan kenaikan kadar 

kolesterol total darah pada akhir minggu-1, minggu-2, dan minggu-3, dapat dilihat 

pada Tabel 4.2  

 

Tabel 4.2 Rerata Kolesterol Total Pada Masa Pengkondisian Hiperkolesterol 

Kelompok  

Total Kolesterol  

Akhir Minggu Ke-  

Persentase (%) 

Kenaikan Akhir 

Minggu Ke 

1 2 3 1 ke 2 2 ke 3 

1 70,97+14,85 96,15+11,03 146,57+16,38 26,19 34,40 

2 74,93+20,08 10,67+ 11,87 141,68+15,17 27,02 27,53 

3 82,99+18,28 107,43+10,56 142,84+14,29 22,75 24,79 

4  79,38+1,27 113,57+ 20,44 145,04+17,61 30,10 21,70 

Keterangan  :  

1. Hasil merupakan rerata dari 6 ekor tikus 

 

Terlihat pada Tabel 4.2  kelompok 1, kadar kolesterol mengalami kenaikan  

dari akhir minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3. Persentase kenaikan 
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kolesterol dari akhir minggu ke-1 hingga ke-2 sebesar 26,19% adapun kenaikan 

pada akhir minggu ke-2 hingga ke-3 sebesar 34,40%. Pada kelompok 2 kenaikan 

kolesterol pada akhir minggu ke-1 hingga ke-2 sebesar 27,02% adapun kenaikan 

pada akhir minggu ke-2 hingga ke-3 sebesar 27,53%. Pada kelompok 3 kenaikan 

kolesterol pada akhir minggu ke-1 hingga ke-2 sebesar 22,75% adapun kenaikan 

pada akhir minggu ke-2 hingga ke-3 sebesar  24,79%. Pada kelompok 4 kenaikan 

kolesterol pada akhir minggu ke-1 hingga ke-2 sebesar 30,10% adapun kenaikan 

pada akhir minggu ke-2 hingga ke-3 sebesar  21,70%. Terlihat bahwa 

pengkondisian hiperkolesterol telah tercapai pada minggu ke-3 hal ini dikarenakan, 

pada minggu ke-1 dan ke-2 kadar kolesterol tikus masih kurang dari 130mg/dl.  

Pemberian pakan hiperkolesterol menggunakan formulasi 1 (kolesterol 

murni, asam kolat, kuning telur, minyak babi) selama 7 hari dan menggunakan 

formulasi 2 (kolesterol murni, asam kolat ,minyak babi) selama 21 hari. Menurut  

Buettner(2006), peningkatan kadar kolesterol total  darah tikus putih (Rattus 

norvegicus) disebabkan  tingginya kandungan asam lemak dan kolesterol dalam 

minyak babi. Semua asam lemak pada minyak babi memiliki rantai panjang (lebih 

dari 12 atom karbon). Minyak babi pada usus Rattus norvegicus akan diresintesis 

menjadi trigliserida dan didistribusikan dalam bentuk kilomikron (Gibney, 2002). 

Karena itu, kolesterol total darah tikus putih (Rattus norvegicus) akan meningkat 

dengan pemberian pakan hipekolesterol. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa 

pemberian formulasi 2, lebih mampu membuat kondisi hiperkolesterolemia dengan 

rentang kenaikan sebesar 20-35% dibanding pemberian formulasi 1.   

 

4.2.2 Pengujian Profil Lipid Serum Darah  Tikus Wistar Jantan Kondisi 

Hiperkolesterolemia 

4.2.2.1 Total Kolesterol  

Pengujian profil lipid serum darah dilihat dari perubahan kadar kolesterol 

total setelah diberi perlakuan. Grafik perubahan kadar kolesterol total serum darah 

selama perlakuan dapat dilihat pada Gambar  4.2  
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Gambar 4.2 Perubahan Kolesterol Total  

Keterangan   

KN : Tikus normal 

KP : Tikus hiperkolesterolemia  

KO: Tikus hiperkolesterolemia + obat simvastatin 1,03 mg/Kg BB  

D1: Tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 100 mg/Kg BB 

D2: Tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 200 mg/Kg BB 

 

Gambar 4.2,  memperlihatkan perubahan kadar  kolesterol total   kondisi pre-

test, dan post-test. Pada kelompok KN kadar kolesterol total  darah mengalami 

penurunan  pada post-test. Pada kelompok KP, kadar kolesterol total pre-test 

mengalami penurunan pada post-test. Pada kelompok KO, kadar kolesterol total 

pre-test mengalami penurunan pada post-test. Pada kelompok D1, kadar 

kolesterol total pre-test mengalami penurunan pada post-test. Pada kelompok D2, 

kadar kolesterol total pre-test  mengalami penurunan pada post-test. Perubahan 

kadar kolesterol total pada pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3  Analisis Paired T-Test Kadar Kolesterol Total  Pre-Test dan Post-Test Tikus 

Wistar Jantan Kondisi Hiperkolesterolemia  

Perlakuan 

Pengukuran 
Perubahan 

(-/+%)  
Pre-Test  Post-Test  

Rerata ± SD F P Rerata ± SD F P 

KN 93,00+9,88 b 
  

  

14,05  

  

  

  

  

6,13X10-6 

  

  

86,97+11,11 d     

  

 9,14 

  

  

  

  

 0.00014 

  

  

-5,80 

KP 146,57+16,38 a  139,94 + 10,52a  -4,19 

KO * 141,68+15,17 a 96,37+24,79cd -31,06 

D1 * 142,84+14,29 a 109,36+13,98 bc -23,1 

D2* 145,04+17,61 a 120,83+16,423 ab -16,25 

Keterangan   

1. Tanda *, menyatakan terdapat perubahan signifikan antara kondisi pre-test dan post- 
test berdasarkan uji paired T-test yang dapat dilihat pada lampiran 7 

2. Notasi yang mengandung huruf sama dalam satu kolom menyatakan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan 

3. Tanda minus (-) menyatakan penurunan kadar kolesterol total. 
  

 Pada data pre-test, kadar kolesterol kelompok KN berbeda signifikan dengan 

kelompok KP, KO, D1, dan D2. Adapun kadar kolesterol kelompok  KP, KO, D1 

dan D2 tidak berbeda signifikan.  Pada data post-test, kadar kolesterol  kelompok 

KN berbeda signifikan dengan kelompok KP,D1, dan D2. Adapun kadar kolesterol  

kelompok KP berbeda signifikan dengan kelompok KN, KO, dan D1.  

Pada kelompok KO kadar kolesterol tikus  berubah  signifikan dengan 

persentase penurunan sebesar  31,06%. Obat simvastatin mampu  menghambat 

HMG-CoA reduktase dalam mengubah asetil-CoA menjadi asam mevalonat. 

Simvastatin jelas menginduksi suatu peningkatan reseptor LDL dengan afinitas 

tinggi. Efek tersebut meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL oleh hati, sehingga 

mengurangi simpanan LDL plasma. Kemampuan yang dimiliki untuk menghambat 

HMG-CoA reduktase dan mengurangi simpanan LDL plasma mengakibatkan 

terjadinya penurunan kadar kolesterol total (Katzung, 2002).       

Pada kelompok D1, kadar kolesterol berubah signifikan dengan persentase 

penurunan sebesar 23,1%. Kadar kolesterol kelompok KO pada data post-test  

tidak berbeda signifikan dengan kelompok D1. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan dosis 100 mg/Kg BB berpotensi menurunkan kadar kolesterol total 

seperti halnya pada pemberian obat simvastatin. Penurunan kadar kolesterol total  

oleh pemberian ekstrak teh beras hitam dapat dikarenakan adanya pengaruh dari 

senyawa bioaktif yang terkandung didalamnya. Menurut Heidrich (2004), hidrolisis 

kolesterol di dalam tubuh dipengaruhi oleh aktivitas kolesterol esterase pankreas 

dalam usus. Enzim tersebut, mempunyai 3 fungsi antara lain; sebagai pengontrol 

biovailibilitas kolesterol oleh adanya konsumsi lemak; berkontribusi pada 

penggabungan miselisasi kolesterol; membantu transportasi kolesterol bebas 
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untuk berdifusi dalam enterosit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Vermeer (2008), senyawa fenolik mampu menghambat pembentukan miselisasi 

kolesterol. Terhambatnya  pembentukan miselisasi kolesterol, menyebabkan 

tersebarnya kolesterol di dalam darah terhambat. Penelitian ini, didukung oleh 

Adisakwattana (2011), dalam studinya diketahui bahwa ekstrak Moringa oleifera 

yang mengandung senyawa polifenol mampu menghambat miselisasi kolesterol. 

Berdasarkan studi in vitro yang dilakukan Myers (1995), terhambatnya miselisasi 

kolesterol dipengaruhi oleh aktivitas enzim kolesterol esterase pankreas yang 

terganggu. Terganggunya aktivitas enzim kolesterol esterase pankreas 

disebabkan hilangnya fosfolipid bermuatan negatif yang berperan penting dalam 

adsorbs enzim tersebut dengan permukaan lipid.  Sehingga, dapat dirumuskan 

bahwa peran senyawa polifenol dapat menurunkan kadar kolesterol lebih pada 

penghambatan pembentukan miselisasi kolesterol pada jalur eksogen. 

Mekanisme ini berakibat pada perubahan lemak yang dikonsumsi selama 

pengkondisian kolesterol  secara kontinyu untuk menjadi kilomikron yang akan 

diedarkan dalam darah terhambat.    Sehingga, tidak terjadi penumpukan kilo-

mikron pada plasma darah. Hal ini, menyebabkan mekanisme senyawa bioaktif 

dalam menurunkan kadar kolesterol pada jalur endogen lebih dapat bekerja secara 

efektif untuk mengurangi kolesterol dalam plasma darah.  

Pada kelompok D2, kadar kolesterol berubah signifikan dengan persentase 

penurunan sebesar 16,25%. Kadar kolesterol kelompok KO pada data post-test 

berbeda signifikan dengan kelompok D2. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

dosis dua kali sebesar 200 mg/Kg BB tikus dalam menurunkan kadar kolesterol 

total tidak lebih baik dari pemberian obat simvastatin dalam menurunkan kadar 

kolesterol.   Berdasarkan besarnya penurunan kadar kolesterol yang signifikan, 

namun tidak lebih baik dari pemberian dosis 100 mg/Kg BB dapat diketahui bahwa 

peningkatan dosis sebesar 200 mg/dl tidak membawa pengaruh yang lebih baik 

pada penurunan kadar kolesterol total. Hal ini menguatkan pernyataan Azam 

(2004), bahwa senyawa bioaktif  polifenol dalam dosis tinggi dapat membentuk 

pro-oksidan. Menurut Perron (2011), senyawa polifenol dapat bersifat prooksidan 

dengan nilai  IC50 53,04 ppm pada konsentrasi  10–1000 μM (konversi batas 

maksimal senilai 11,32 mg). Dalam studi yang dilakukan Halliwel (2004), dikatakan 

jika antioksidan/prooksidan tidak seimbang menyebabkan proses patologis. Pro-

oksidan, menyebabkan reaksi oksidasi biomolekul dan berakibat pada disfungsi 

sel sampai kematian sel (Auroma, 2003). Sehingga, dapat diketahui dengan IC50 
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sebesar 89,64  yang dimiliki ekstrak teh beras hitam tergolong aktif,  maka dugaan 

peningkatan dosis sebesar 2 kali sebesar 200 mg/kg BB (konversi senilai 1382,884 

μM), mengalami perubahan menjadi prooksidan pun semakin terlihat mengingat 

polifenol dapat berubah menjadi prooksidan pada IC50 sebesar  53,04 ppm pada 

konsentrasi  10–1000 μM.  

Dari uraian tersebut, dapat  dirumuskan bahwa perlakuan ekstrak teh beras 

hitam sangrai dengan dosis 100mg/Kg BB tikus berpotensi menurunkan kadar 

kolesterol total signifikan, sama halnya dengan obat simvastatin. Namun, memiliki 

mekanisme yang berbeda dalam menurunkan kadar kolesterol. Adapun ekstrak 

teh beras hitam sangrai dosis 200mg/KgBB tikus  juga dapat menurunkan 

kolesterol secara  signifikan namun, tidak lebih baik dari pemberian dosis 100 

mg/Kg BB tikus. Hal ini dikarenakan, pada dosis 2 kalinya  aktivitas antioksidan 

yang dimiliki senyawa polifenol diduga telah berubah bersifat prooksidan. 

Sehingga kemampuannya dalam menghambat miselisasi kolesterol berkurang.  

 

4.2.2.2 Kadar Trigliserida 

Pengujian profil lipid serum darah dapat dilihat dari perubahan kadar 

trigliserida setelah diberi perlakuan. Grafik perubahan kadar trigliserida serum 

darah pada pre-test dan post-test dapat dilihat pada Gambar  4.3  

 

 

Gambar 4.3 Perubahan Pengukuran Trigliserida  

Keterangan   

KN : Tikus Normal  

KP : Tikus Hiperkolesterolemia  

KO : Tikus hiperkolesterolemia + obat simvastatin 1,03 mg/Kg BB  

D1 : Tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 100mg/KgBB 

D2 : tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 200mg/KgBB  
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Grafik pada Gambar 4.3,  memperlihatkan perubahan kadar  trigliserida  

pada pre-test dan post-test. Pada kelompok KN kadar trigliserida  darah, 

mengalami kenaikan dari pre-test  hingga post-test. Pada kelompok KP, kadar 

trigliserida  tikus mengalami penurunan dari pre-test  hingga post-test. Pada 

kelompok KO, kadar trigliserida tikus mengalami penurunan dari pre-test  hingga 

post-test. Pada kelompok D1, dan kelompok D2, kadar trigliserida juga mengalami 

penurunan dari pre-test dan post-test . Perubahan rerata kadar trigliserida darah 

tikus  pada pre-test  dan post-test  dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4 Analisis Paired T-Test  kadar Trigliserida  Pre-Test dan Post-Test Tikus Wistar  

Jantan Hiperkolesterolemia  

Perlakuan 

Pengukuran 
Perubahan 

(-/+%)  
Pre-Test Post-Test 

Rerata ± SD F P Rerata ± SD F P 

KN* 44,46 + 8,00  c 
    68,27+15,54 a 

    +59,33  

KP* 82,83 + 9,82 ab      47,43+ 9,23 ab 
    - 42,54 

KO  73,08 +18,45 ab  6,81  0,0009  48,88 +15,57 ab  1,86  0,15 - 25,73 

D1  67,27+25,78 b     40,97 + 21,15 b      -30,90 

D2* 94,78+18,39 a       39,82 + 31,38 b     -52,41 

Keterangan  :  

1. Tanda *, menyatakan terdapat perbedaan signifikan antara kondisi pre-test dan post-
test  berdasarkan uji paired T-Test yang dapat dilihat pada lampiran 7.   

2. Notasi yang mengandung huruf sama dalam satu kolom menyatakan tidak terdapat 
perbedaan signifikan 

3. Tanda minus (-) menyatakan penurunan kadar trigliserida. Adapun tanda plus (+) 
menyatakan kenaikan kadar trigliserida 

 

Pada data pre-test, kadar trigliserida kelompok KN berbeda signifikan 

dengan kadar trigliserida  kelompok KP, KO, D1, dan D2. Adapun kadar trigliserida  

KP, KO, D1 dan D2 tidak berbeda signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 

awal tikus telah mencapai hiperkolesterolemia. Pada data post-test, kadar 

trigliserida  kelompok KN berbeda signfikan dengan kadar trigliserida kelompok D1 

dan D2. Adapun kadar trigliserida  KP, KO, D1 dan D2 tidak berbeda signifikan. 

Data tersebut menunjukkan bahwa pemberian ekstrak teh beras hitam sangrai 

mampu menurunkan kadar trigliserida sama halnya dengan pemberian obat 

simvastatin.  

Pada kelompok KO, kadar trigliserida berubah tidak signifikan dengan 

persentase penurunan sebesar 25,73%.  Menurut Ginsberg (1987),  Simvastatin 

dapat menghambat sekresi apo-B dari hati, dengan cara meningkatkan reseptor 

apolipoprotein B. Menurut Hagghpassand (1996),  Apo-B merupakan komponen 
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terbesar yang terdapat pada trigliserida.  Sehingga, dapat dirumuskan penurunan 

kadar trigliserida oleh simvastatin lebih pada kemampuannya dalam menghambat  

sekresi Apo-B sebagai komponen terbesar dari trigliserida.  

Pada  kelompok D1 kadar trigliserida berubah tidak signifikan dengan 

persentase penurunan sebesar  30,9%. Adapun pada kelompok D2, kadar 

trigliserida berubah signifikan dengan persentase penurunan sebesar 52,41%. 

Ketidaksiginifikan perubahan kadar trigliserida pada obat simvastatin dan 

kelompok D1, dapat disebabkan proses penurunan trigliserida lebih dipengaruhi 

oleh sub kelompok dari fenol (lupeol dan rutin). Berdasarkan studi  yang dilakukan 

oleh Suttiarporn (2015) pada beras hitam hitam terdapat 7 jenis senyawa flavonoid 

yang terbagi menjadi 4 fitosterol dan 3 triterpenoid.   Pada jenis  fitosterol  terdiri 4 

antara lain, 24-methylene-ergosta-5-en-3β-ol, 24-methylene-ergosta-7-en-3β-

ol,fucosterol, dan gramisterol, adapun pada jenis triterpenoid terdiri dari 3 antara 

lain, cycloeucalenol, lupenone, dan lupeol.  Menurut Irakli (2012), ditemukan 

senyawa flavonoid jenis rutin pada beras hitam.   

Menurut Itoh (2009), senyawa flavonoid yang dapat berpengaruh terhadap 

penurunan trigliserida secara signifikan dalam darah adalah lupeol. Pada 

penelitian Santos (1999), menyatakan bahwa rutin merupakan bahan yang paling 

efektif untuk menurunkan kadar trigliserida dibanding senyawa flavonoid lainnya. 

Berdasarkan studi yang dilakukan Odbayar (2006), rutin secara signifikan 

menurunkan kadar lemak plasma dan kolesterol hepar. Menurut Park (2002), rutin 

menginduksi penurunan aktivitas HMG-KoA reduktase dan aktivitas ACAT (acyl 

CoA: cholesterol acyl transferase) hepar sehingga menurunkan lipogenesis oleh 

hepar. Selain itu, rutin juga meningkatkan ekskresi fecal sterol sehingga terjadi 

penurunan absorbsi lemak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Itoh (2009), 

Lupeol mensupresi sekresi trigliserida dan kolesterol dari sel hepar. Berdasarkan 

analisis RT-PCR secara kuantitatif menunjukkan bahwa lupeol menghambat 

ekspresi dari sterol regulatory element-binding protein-1c dan -2, fatty acid 

synthase, HMG-CoA synthetase, dan farnesyl-diphosphate farnesyl transferase, di 

mana kompo nen tersebut dibutuhkan untuk sintesis lemak di dalam sel hepar. 

Lebih jauh lagi, lupeol menghambat ApoB-100 dan microsomal triglyceride transfer 

protein dalam sel pada tingkat mRNA. Hal ini menyebabkan lupeol menurunkan 

sekresi lemak dari sel hepar dengan penghambatan sintesis lemak intrasel (Itoh, 

2009). Lupeol juga secara intensif menghambat sintesis trigliserida dan akumulasi 

butiran lemak intraseluler sehingga tidak terjadi diferensiasi dari sel preadiposit 
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menjadi adiposit. Lupeol menghambat sintesis trigliserida dengan menghambat 

enzim adipogenik pada sel preadiposit (Hata, 2008).  Sehingga, pemberian dosis 

100 mg/Kg BB tikus tidak memberikan efek signifikan terhadap penurunan 

trigliserida oleh sub kelompok flavonoid dibanding pemberian dosis 200 mg/Kg BB 

tikus. Hal ini berbeda dengan bahasan pada pengukuran total kolesterol, LDL dan 

HDL. Karena, pemberian dosis 100mg/Kg BB memiliki efek yang yang lebih baik 

dibandingkan pemberian dosis 200 mg/Kg BB dalam menurunkan kadar LDL, total 

kolesterol secara signifikan dan mampu meningkatkan kadar HDL secara 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kadar trigliserida secara 

signifikan lebih dipengaruhi oleh pemberian dosis yang lebih tinggi. 

Dikarenakan,yang berperan dalam  mekanisme penurunan kadar trigliserida 

adalah sub fenol berupa lupeol dan rutin. Sehingga, diperlukan dosis yang lebih 

tinggi untuk memberikan pengaruh pada penurunan kadar trigliserida.  

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dirumuskan bahwa perlakuan ekstrak teh 

beras hitam sangrai memiliki potensi  menurunkan kadar trigliserida. Namun, 

pemberian dosis 200mg/Kg BB tikus lebih berpotensi menurunkan kadar 

trigliserida secara signifikan dengan persentase penurunan sebesar 52,41% 

dibandingakan pemberian dosis 100 mg/Kg BB tikus yang hanya mampu 

menurunkan kadar trigliserida tidak signifikan  dengan persentase penurunan 

sebesar 30,9%. Hal ini dikarenakan, mekanisme penurunan trigliserida 

dipengaruhi oleh sub fenol (rutin dan lupeol).  

 

4.2.2.3 Kadar HDL  

Pengujian  profil lipid serum darah dapat dilihat dari perubahan  ekstrak teh 

beras hitam sangrai terhadap  kenaikan kadar HDL dalam darah setelah diberi 

perlakuan. Grafik perubahan kadar HDL darah selama perlakuan dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Perubahan HDL 

Keterangan =   

KN : Tikus normal 

KP : Tikus hiperkoelsterolemia  

KO : Tikus hiperkolesterolemia + obat simvastatin 1,03 mg/Kg BB 

D1 : Tikus hiperkolsterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 100 mg/Kg BB 

D2 : Tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 200 mg/Kg BB 

 

Grafik pada Gambar 4.4,  memperlihatkan perubahan kadar  HDL  masa 

perlakuan hiperkolesterol dan perlakuan. Pada kelompok KN kadar HDL, 

mengalami penurunan dari pre-test  hingga post-test. Pada kelompok KP,  kadar 

HDL  mengalami penurunan dari pre-test  hingga post-test. Pada kelompok KO, 

kadar HDL tikus mengalami kenaikan dari pre-test  hingga post-test. Kenaikan 

kadar HDL  juga terjadi pada pada kelompok D1 dan pada kelompok D2. Lebih 

jelasnya,  perubahan rerata kadar HDL darah tikus  pada pre-test  dan  post-test  

dapat dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Analisis Paired T-Test kadar HDL Pre-Test dan Post-Test Tikus Wistar  

Jantan Kondisi Hiperkolesterolemia 

Perlakuan 

Pengukuran 
Perubahan  

(-/+ %) 
Pre-Test Post-Test 

Rerata ± SD F P Rerata ± SD F P 

KN 46,81+10,51  a 
    43,95+11,41  c 

    -1,69 

KP 51,49+20,28a      44,88+14,08 bc       -4,65 

KO  65,97+19,46 a  1,48  0,24 64,66+23,07 ab 7,39  0,00055  -6,98 

D1 * 54,89+13,40 a       74,47+15,28  a     +38,75 

D2 68,82+5,66a     83,51+12,74 a       +33,81 

Keterangan  :  

1. Tanda *, menyatakan terdapat perbedaan signifikan antara kondisi pre-test dan post-
test  berdasarkan uji paired T-Test yang dapat dilihat pada lampiran 7 

2. Notasi yang mengandung huruf sama dalam satu kolom menyatakan tidak terdapat 
perbedaan signifikan 

3. Tanda minus (-) menyatakan penurunan kadar HDL. Adapun tanda plus (+) 
menyatakan kenaikan kadar HDL 

 

Pada data pre-test, kadar HDL kelompok KN, KP, KO, D1 dan D2 tidak 

berbeda signifikan. Pada data post-test, kadar HDL  kelompok KN berbeda 

signfikan dengan kadar HDL kelompok KO, D1 dan D2.  Kadar HDL kelompok KP 

berbeda signifikan dengan kelompok D1 dan D2.  Kadar HDL kelompok KO 

berbeda signifikan dengan kelompok KN. Kadar HDL kelompok D1 dan D2 

berbeda signifikan dengan kelompok KP dan KN.  

Pada kelompok KO, kadar HDL tidak berubah signifikan dengan persentase  

penurunan sebesar 6,98%. Menurut Katzung (2002), obat simvastatin mampu  

menghambat HMG-CoA reduktase dalam mengubah asetil-CoA menjadi asam 

mevalonat sehingga dapat menurunkan total kolesterol. HDL kolesterol 

merupakan lipoprotein yang mengandung banyak protein dan sedikit lemak 

termasuk di dalamnya lipid (hidrofobik) (Mason, 2008).   Penurunan kadar HDL 

pada tikus kelompok KO dapat terjadi akibat adanya pengaruh obat simvastatin 

yang mampu menurunkan kolesterol total darah (HDL membawa kolesterol). 

Sehingga, secara tidak langsung efek dari obat simvastatin mampu menurunkan 

keberadaan HDL dalam darah, dikarenakan HDL salah satu jenis lipoprotein yang 

membawa kolesterol untuk diedarkan ke seluruh tubuh.  

Pada kelompok D1, kadar HDL berubah signifikan  dengan persentase 

kenaikan  sebesar 38,75%. Adapun pada kelompok D2, kadar HDL tidak berubah 

signifikan dengan persentase kenaikan sebesar 33,81%. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Yasuda (2011), keberadaan polifenol dapat meningkatkan protein 

Apo-A1 dan ekspresi mRNA. Menurut Frank (2000), Apo-A1 merupakan struktur 
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utama dan komponen terbesar dari HDL.  Menurut Tisha (2008), HDL dibentuk di 

hepar dengan pembentukan Apo-A1 yang kemudian berinteraksi dengan hepatic 

binding cassette transporer A1 (ABCA 1) hepar lalu tersekresi dalam plasma 

dengan bentuk lipid poor Apo-A1 yang berinteraksi dengan ABCA 1 yang 

mengambil kolesterol berlebih dari sel dan membentuk pre-β-HDL (nascent). 

Kolesterol bebas dari HDL diesterifikasi enzim LCAT  untuk merubah pre-β-HDL  

menjadi α-HDL. Menurut Marks (2000), pembentukan HDL merupakan 

mekanisme pertahanan tubuh dalam menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh. 

Kolesterol berlebih yang tidak diambil reseptor menuju hepar akan diangkut oleh 

HDL yang selanjutnya disintesis menjadi garam empedu dan dibuang melalui 

usus.  

Pada kelompok D2, kadar HDL tidak berubah signifikan dengan persentase 

kenaikan sebesar 33,81%. Jika dibandingkan dengan kelompok D1,  pemberian 

dosis 2 kali tidak dapat  menaikkan kadar HDL secara signifikan. Senyawa bioaktif 

dapat  memiliki aktivitas antioksidan  dengan kenaikan gugus hidroksil dan 

penurunan  glikosilasi (Fukumoto, 2000). Menurut Bakhtiyor (2005), aktivitas 

antioksidan yang dimiliki senyawa bioaktif berhubungan dengan struktur kimia 

senyawa flavonoid. Aktivitas antioksidan yang dimiliki senyawa bioaktif ini, 

dipengaruhi posisi gugus hidroksil, momen dipol, dan bentuk molekul yang 

berperan pada penghambatan peroksidasi lipid.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Azam (2004), diketahui bahwa polifenol yang memiliki aktivitas 

antioksidan dalam dosis tinggi dapat membentuk prooksidan. Menurut Perron 

(2011), senyawa polifenol dapat bersifat prooksidan dengan IC50 sebesar 53,04 

ppm pada konsentrasi  10–1000 μM (konversi batas maksimal senilai 11,32 mg).  

Aktivitas prooksidan, menyebabkan  kerusakan sel. Dalam studi yang dilakukan 

Halliwel (2004), dikatakan jika antioksidan/prooksidan tidak seimbang 

menyebabkan proses patologis. Prooksidan, menyebabkan reaksi oksidasi 

biomolekul dan berakibat pada disfungsi sel sampai kematian sel (Auroma, 2003). 

Kenaikan tidak signifikan kemungkinan terjadi pada dosis 200 mg/Kg BB (konversi 

senilai 1382,884 μM), dikarenakan aktivitas antioksidan yang dimiliki senyawa 

flavonoid mulai berubah sifat menjadi prooksidan. Sehingga, kemampuannya 

dalam membentuk Apo-A1 pada pemberian dosis 2 tidak seefektif seperti halnya 

pada dosis 1.   

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan bahwa pemberian ekstrak teh 

beras hitam sangrai dosis 100mg/Kg BB tikus , dapat menaikkan kadar HDL 
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secara signifikan dengan persentase sebesar 38,75%.  Adapun pemberian dosis 

2 kalinya sebesar 200 mg/Kg BB tikus tidak dapat menaikkan kadar HDL secara  

signifikan. Hal ini dikarenakan sifat fisiologis flavonoid yang mempunyai aktivitas 

antioksidan mulai berubah menjadi bersifat prooksidan. Sehingga, tidak mampu 

membentuk Apo-A1.  

 

4.2.2.4 Kadar LDL  

Pengujian profil lipid serum darah dapat dilihat dari  perubahan  kadar LDL 

dalam darah setelah diberi perlakuan. Grafik perubahan kadar LDL darah pada 

masa pre-test dan post-test dapat dilihat pada  Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 Perubahan Kadar LDL  

Keterangan   

KN : Tikus Normal  

KP : Tikus Hiperkolesterolemia  

KO : Tikus hiperkolesterolemia + obat simvastatin 1,03 mg/Kg BB  

D1 : Tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 100 mg/Kg BB 

D2 : tikus hiperkolesterolemia + ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 200 mg/Kg BB 

 

Gambar 4.5,  memperlihatkan perubahan kadar  LDL  pada pre-test dan 

post-test. Pada kelompok KN kadar LDL mengalami penurunan dari pre-test 

hingga post-test. Pada kelompok KP, kadar LDL  mengalami kenaikan dari pre-

test  hingga post-test. Pada kelompok KO,  kadar LDL tikus mengalami penurunan 

dari pre-test  hingga post-test. Penurunan kadar LDL  juga terjadi pada kelompok 
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D1 dan kelompok D2 perubahan rerata kadar LDL darah tikus  pada pre-test dan 

post-test  dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.6 Analisis Paired T-Test  Kadar LDL  Pre Test  dan Post Test Tikus Wistar 

Jantan Kondisi Hiperkolesterolemia   

Perlakuan 

Pengukuran  
Perubahan 

(-/+ %)  
Pre-Test  Post-Test  

Rerata ± SD F P Rerata ± SD F P 

KN 37,30 + 7,42  b     29,37 + 6,75 b     -19,47 

KP 78,51+ 29,15 a     85,56+ 14,37  a     +21,28 

KO * 61,09+ 29,92  ab 2,73  0,053  21,93 + 5,80 b 18,29   6,9x10-7 -50,08 

D1 * 74,49+ 27,27  a     26,69 +14,48 b     -64,10 

D2* 57,26 +18,99  ab     29,35 +21,19 b     -39,88 

Keterangan  :  

1. Tanda *, menyatakan terdapat perbedaan signifikan antara kondisi pre-tes dan post test 
berdasarkan uji paired T-Test yang dapat dilihat pada lampiran 7. 

2. Notasi yang mengandung huruf sama dalam satu kolom menyatakan tidak terdapat 
perbedaan signifikan  

3. Tanda minus (-) menyatakan penurunan kadar LDL. Adapun tanda plus (+) menyatakan 
kenaikan kadar LDL. 

  

 Pada data pre-test, kadar LDL  kelompok KN berbeda signifikan dengan 

kadar LDL  kelompok KP, dan  D1. Adapun kadar LDL  kelompok KP, KO, D1 dan 

D2 tidak berbeda signifikan. Pada data post-test, kadar LDL  kelompok KN, KO, 

D1 dan D2  berbeda signifikan dengan kadar LDL kelompok KP. Adapun kadar 

LDL  kelompok KN, KO, D1 dan D2 tidak berbeda signifikan.   

Pada kelompok KO,  kadar LDL berubah signifikan dengan persentase 

penurunan sebesar 50,08%. Menurut Katzung (2002), simvastatin dapat 

menurunkan kadar LDL dengan mekanisme  menginduksi suatu peningkatan 

reseptor LDL dengan afinitas tinggi. Efek tersebut meningkatkan kecepatan 

ekstraksi LDL oleh hati, sehingga mengurangi simpanan LDL plasma (Katzung, 

2002).  

Pada kelompok D1, penurunan kadar LDL berubah signifikan dengan 

persentase penurunan 64,1%.  Pada kelompok D2,  kadar LDL  berubah  signifikan 

dengan persentase penurunan sebesar 39,88%.  Menurut Mansoor (2015),  

flavonoid juga dapat membuat sel-sel hati lebih efisien untuk menghilangkan LDL-

C dari darah dengan meningkatkan densitas reseptor  LDL-C dalam hati dan 

mengikat  apoprotein B.  Peningkatan reseptor LDL mengakibatkan pemulihan 

kadar kolesterol di hepatosit oleh penyerapan LDL plasma (dipengaruhi ekspresi 

reseptor LDL) dan juga peningkatan biosintesis kolesterol jalur endogen. Hal ini, 
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mengakibatkan  berkurangnya  kadar LDL plasma dan memulihkan produksi asam 

empedu (Oliviera, 2007). LDL dipecah di dalam lisosom, yang melibatkan hidrolisis 

apoprotein dan ester kolesteril yang diikuti oleh translokasi kolesterol ke dalam sel 

(Murray, 2003). Fenol juga dapat menurunkan sekresi apo B-100 yang dibutuhkan 

dapat sintesis LDL, VLDL dan IDL sehingga lipoprotein-lipoprotein tersebut 

berkurang (Isvadhila, 2012). 

Penurunan kadar LDL secara signifikan terjadi pada kelompok D1 dan D2. 

Akan tetapi, kelompok D1 memiliki persentase lebih besar dalam menurunkan 

kadar LDL dibanding kelompok D2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Azam 

(2004), diketahui bahwa aktivitas antioksidan yang dimiliki polifenol dalam dosis 

tinggi dapat bersifat prooksidan. Menurut Perron (2011), senyawa polifenol dapat 

bersifat prooksidan dengan kisaran IC50 53,04 ppm pada konsentrasi  10–1000 

μM (konversi batas maksimal senilai 11,32 mg) . Perubahan sifat, memungkinkan 

kemampuan yang dimiliki polifenol dalam meningkatkan densitas reseptor LDL-C 

dalam hati berkurang. Karena, sifat prooksidan dapat menyebabkan kerusakan 

sel. Sehingga, kemampuan dosis 2 kali sebesar 200 mg/kg BB (konversi senilai 

1382,884 μM) tikus dalam menurunkan kadar LDL tidak seefektif pemberian dosis 

100 mg/Kg BB tikus.   

Dalam hal ini, dapat dirumuskan bahwa pemberian ekstrak teh beras hitam 

sangrai baik dosis 100mg/Kg BB tikus  maupun 200 mg/Kg BB tikus, memiliki 

potensi menurunkan kadar LDL secara signifikan sama halnya dengan 

simvastatin, dengan mekanisme penghambatan yang berbeda. Namun, perlakuan 

ekstrak dosis 100 mg/Kg BB memiliki persentase lebih besar dalam menurunkan 

kadar LDL dibandingkan perlakuan dosis ekstrak 200mg/Kg BB.  

 

 

 

 

 

 

 

 


