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Tepung Labu Kuning (Cucurbita moschata) dengan Pre-Treatment Water 

Blanching 900C selama 6 menit dan Perendaman dalam Larutan Asam Sitrat 

0,1% selama 90 menit terhadap Profil Lipid Tikus Wistar (Rattus 

norvegicus) Jantan Kondisi Hiperkolesterolemia. Dosen Pembimbing: Dr. 

Widya Dwi Rukmi Putri, STP, MP.  

RINGKASAN 

 Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit mematikan di 

dunia pada abad 21 yang mana WHO (World Health Organization) mencatat 

bahwa terdapat 7,2 kematian di seluruh dunia pada 2002 dan diperkirakan akan 

terus meningkat. Salah satu penyebab penyakit ini dalah kadar kolesterol darah 

yang tinggi. Labu kuning dengan kandungan serat dan antioksidannya memiliki 

kemampuan untuk membantu menurunkan serta mengontrol kadar kolesterol 

serum. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa produksi labu kuning 

nasional cukup tinggi namun pemanfaatannya masih belum optimal dan masih 

sederhana sehingga perlu diolah menjadi produk olahan, salah satunya adalah 

tepung. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan tepung labu kuning 

adalah perubahan yang tak diinginkan akibat proses pencoklatan enzimatis 

sehingga menurunkan minat konsumen. Water blanching dan perendaman 

larutan asam sitrat 0,1% menjadi pilihan yang baik sebagai pre-treatment dalam 

pembuatan tepung labu kuning untuk mengurangi efek kerusakan yang tak 

diinginkan melalui mekanisme berupa inaktivasi enzim-enzim penyebab 

perubahan-perubahan yang tak diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efek hipokolesterolemik tepung labu kuning dengan pre-treatment 

berupa water blanching dan perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% 

terhadap profil lipid tikus wistar (Rattus norvegicus) jantan kondisi 

hiperkolesterolemia. 

 Penelitian ini menggunakan rancangan Nested Design dengan dua faktor, 

yang mana faktor 1 atau faktor mayor adalah jenis perlakuan yang diberikan 

dengan 4 kali ulangan dari setiap kelompok perlakuan, dan faktor 2 atau faktor 

minor adalah waktu pengambilan sampel darah hewan uji dengan 3 kali 

pengambilan sampel darah. Hasil pengamatan dianalisis dengan ANOVA 

menggunakan aplikasi minitab dengan uji lanjut turkey method dan selang 

kepercayaan sebesar 95%.   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan water blanching 900C 

selama 6 menit dan perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 

menit pada pre-treatment tepung labu kuning memberikan pengaruh yang nyata 

(α=0,05) terhadap profil lipid hewan uji. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

perlakuan perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit 

menghasilkan tepung labu kuning dengan efek hipokolesterolemik terbaik. 

  



 

Kata kunci: Water Blanching, Perendaman Larutan Asam Sitrat, Profil Lipid,  

Tepung labu kuning 
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SUMMARY 

 

 Coronary heart disease is one of the deadly disease in the world that had 

killed 7,2 billion of death in the worldwide on 2002 according to the WHO 

database. One of the factors that causes this disease is high blood cholesterol 

content. Pumpkin with its fiber and antioxidants content has the ability to lower 

and control the blood cholesterol content. Central Bureau Statistics of Republic of 

Indonesia shows that national production of pumpkin was high but the application 

was still minimal and simple, so it needs to be processed. One of the 

diversification product that can be aplicated to the pumpkin is pumpkin flouring. 

The problems of pumpkin flouring is undesirable changes that caused by 

enzymatic browning. Water blanching and soaking in 0,1% citric acid solution can 

be used as pre-treatment to process pumpkin into pumpkin flour to minimize 

undesirable changes. The aim of this research was to understand the 

hypocholesterolemic effect of pumpkin powder with water blanching and soaking 

in 0,1% citric acid solution pre-treatment on lipid profile of hypercholesterolemia 

male Rattue norvegicus.  

 Nested design was used as experimental design with two factors. First 

factor or major factor is the kind of pre-treatment given (water blaching and 

soaking in 0,1% citric acid solution) and the second factor or minor factor is 

blanching method ( water and steam blanching). Data was analyzed with ANOVA 

(Analysis of Variant) on minitab aplication and followed by turkey method test at 

level α= 0,05. 

 The result showed that 900C water blanching for 6 minutes and soaking in 

0,1% citric acid solution for 90 minutes applicated on the pre-treatment of 

pumpkin flouring gave significant effect (α=0,05) to lipid profile (total cholesterol 

content, HDL content, LDL content, and trygliceride content) of 

hypocholesterolemia male Rattus norvegicus. The esult also showed that soaking 

in 0,1% citric acid solution for 90 minutes show the best hypocholesterolemic 

effect of pumpkin powder. 

 

Key words : Water Blanching, Lipid Profile, Pumpkin Flour, Soaking in 0,1% Citric 

Acid Solution 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit paling 

mematikan di seluruh dunia pada pada abad 21 tak terkecuali di Indonesia. Peter 

and Schringer (2008) menyatakan bahwa data WHO (world health organization) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2002 terdapat kurang-lebih sebanyak 7,2 

kematian di seluruh dunia akibat penyakit ini dan diperkirakan akan meningkat 



 

menjadi 11 juta orang pada tahun 2020. Ravnskov (2012) menjelaskan bahwa 

penyakit ini umumnya diawali dengan penyempitan pembuluh darah arteri akibat 

terakumulasinya kolesterol LDL serta lemak pada dinding pembuluh darah arteri 

tersebut yang kemudian teroksidasi dan terbentuklah plak kolesterol. Septianggi 

(2013) mengungkapkan bahwa selama ini pengobatan penyakit jantung koroner 

ialah dengan prosedur operasi atau pemberian obat-obatan kimia secara oral, 

namun prosedur operasi memerlukan biaya yang besar sedangkan konsumsi 

obat kimia anti-kolesterol beresiko menimbulkan efek samping yang cukup 

berbahaya, sehingga dibutuhkan solusi alternatif untuk mengatasi penyakit 

jantung koroner khususnya untuk mengontrol kadar kolesterol serum.                         

   

 Brown et al (2011) dalam penelitiannya memaparkan bahwa salah satu 

cara terbaik untuk menurunkan resiko penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi 

komoditas pangan yang mengandung zat-zat yang dapat mengontrol kadar 

kolesterol serum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah 

satu komoditas pangan yang dapat dikonsumsi untuk menurunkan atau 

mengontrol kadar kolesterol serum adalah labu kuning (Cucurbita moschata). 

Labu kuning dipilih sebagai solusi alternatif karena kandungan berbagai senyawa 

bioaktifnya yang baik dan mendukung untuk menangani penyakit jantung 

koroner, yang mana Azizah et al (2009) menyatakan bahwa labu kuning tinggi 

akan kandungan serat serta berbagai jenis antioksidan terutama vitamin A (beta-

karoten) dan fenol.  

Produksi labu kuning nasional sangat besar, terbukti dengan jumlah 

produksi pada 2010 yang mencapai 369.846 ton yang tercatat pada data Badan 

Pusat Statistik (BPS). Besarnya tingkat produksi tersebut belum diimbangi 

dengan penanganan pasca panen dan pengolahan yang memadai serta hanya 

diolah secara sederhana. Oleh karenanya Trisnawati (2014) menyarankan 

bahwa pengolahan labu kuning menjadi tepung dapat dijadikan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan nilai fungsi labu kuning baik dari segi penyimpanan, umur 

simpan, maupun diversifikasi pengolahan pangan. Purwanto (2013) menjelaskan 

bahwa dalam pembuatan tepung labu kuning terdapat beberapa kendala, salah 

satunya adalah terjadinya pencoklatan akibat proses oksidasi enzimatis oleh 

enzim polifenol oksidase. Selain itu enzim-enzim oksidase yang terkandung 

dalam labu kuning tersebut terutama peroksidase dapat menurunkan aktivitas 

antioksidan labu kuning tersebut seperti beta-karoten. 



 

Rachmawati (2014) menyarankan seperti yang telah dilakukan dalam 

penelitiannya bahwa perlu dilakukan pre-treatment terhadap labu kuning 

sebelum dilakukan proses penepungan, yaitu dengan metode water blanching 

dan perendaman dengan asam organik seperti asam sitrat. Azizah et al (2009) 

menambahkan bahwa kedua metode tersebut dipilih karena dinilai paling murah 

dan mudah diterapkan untuk mempertahankan dan menghasilkan beberapa 

karakteristik bahan yang diinginkan. Water blanching digunakan untuk 

menginaktivasi enzim-enzim penyebab perubahan-perubahan tak diinginkan 

melalui proses termal. Menurut penelitan Desti et al (2010), water blanching pada  

biji nangka dapat mempertahankan kadar beta-karoten serta antioksidan lainnya 

daripada bahan yang tidak diberi perlakuan pendahuluan.  

Perendaman dengan menggunakan larutan asam sitrat 0,1% juga 

bertujuan untuk menginaktivasi enzim-enzim tak diinginkan seperti peroksidase 

dan enzim pro-oksidan lainnya melalui proses denaturasi enzim oleh asam 

tersebut. Pongjanta et al (2006) dalam penelitiannya menambahkan bahwa 

tepung biji alpukat dengan perendaman larutan asam sitrat 0,1% memiliki kadar 

serat kasar dan beta-karoten yang lebih dapat dipertahankan daripada yang 

hanya direndam biasa. Bernsky (2013) dalam penelitiannya juga menambahkan 

bahwa perendaman dengan larutan asam organik seperti asam sitrat dapat 

menurunkan kadar kolesterol serum mencit hingga sebesar 45% dibandingan 

dengan mencit perlakuan kontrol positif. 

Berdasarkan kandungan berbagai senyawa bioaktif pada labu kuning, 

pembuatan tepung labu kuning berpotensi memiliki efek hipokolesterolemik 

sehingga perlu dilakukan penelitian secara in vivo untuk mengetahui perbedaan 

efek hipokolesterolemik yang dihasilkan dari tepung labu kuning dengan pre-

treatment berupa water blanching dan perendaman dalam laurutan asam sitrat.  

 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana efek hipokolesterolemik tepung labu kuning dengan pre-

treatment water blanching 900C selama 6 menit dan perendaman 



 

dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit terhadap profil lipid 

tikus wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia? 

2. Bagaimana profil lipid tikus wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia 

hasil perlakuan terbaik yang diberikan terhadap pre-treatment labu 

kuning? 

 

1.3  Tujuan 

  Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui efek hipokolesterolemik tepung labu kuning dengan pre-

treatment water blanching 900C selama 6 menit dan perendaman 

dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit terhadap profil lipid 

tikus wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia. 

2. Mengetahui jenis pre-treatment pada proses penepungan labu kuning 

yang dapat menghasilkan efek hipokolesterolemik terbaik pada hewan 

uji. 

 

1.4 Manfaat 

 Penelitian tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada 

masyarakat untuk menghasilkan tepung labu kuning yang praktis dan aplikatif 

terhadap berbagai macam pengolahan pangan dengan kualitas organoleptik 

yang diingingkan konsumen, memiliki umur simpan yang cukup panjang, serta 

memiliki efek hipokolesterolemik yang baik. 

 

1.5  Hipotesis 

 Perbedaan perlakuan metode pre-tratment (water blanching suhu 900C 

selama 6 menit dan perendaman dengan larutan asam sitrat 0,1% selama 90 

menit) pada penepungan labu kuning diduga akan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap profil lipid tikus wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia. 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Jantung Koroner 

Corwin (2008) mengungkapkan bahwa penyakit jantung koroner 

merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang saat ini telah menjadi salah 



 

satu penyakit paling mematikan di dunia. Penyakit ini banyak disebabkan oleh 

gaya hidup yang kurang sehat pada zaman ini seperti konsumsi makanan yang 

rendah serat, tinggi kolesterol dan lemak, tinggi kalori, konsumsi minuman 

beralkohol, merokok, paparan radikal bebas, dan sebab-sebab lainnya. Salah 

satu faktor utama penyebab penyakit ini adalah tingginya kadar kolesterol dalam 

darah yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi makanan yang tinggi 

kandungan kolesterol dan lemak. Ravnskov (2012) menungkapkan bahwa 

penyakit ini diawali dengan terjadinya aterosklerosis, yaitu penyempitan 

pembuluh darah arteri koroner akibat terakumulasinya kolesterol LDL pada 

dinding pembuluh darah tersebut. Apabila penyempitan terjadi pada pembuluh 

arteri yang menuju otak atau yang terdapat pada otak maka akan menyebabkan 

stroke.  

Badimon and Vilahur (2011) menambahkan bahwa aterosklerosis 

terbentuk akibat LDL yang memiliki kecenderungan untuk bersifat ‘sticky’ 

terdeposit di dinding pembuluh darah. LDL tersebut sangat rentan teroksidasi 

oleh agen-agen oksidan baik yang berasal dari internal tubuh atau berasal dari 

eksternal tubuh. Lebih lanjut, Linton and Fazio (2008) dalam kajiannya 

menyatakan bahwa LDL yang teroksidasi tersebut kemudian akan menimbulkan 

reaksi inflamasi yang akan mengundang sel-sel darah putih pada aliran darah 

untuk masuk ke dinding pembuluh tersebut yang kemudian membentuk makrofag 

untuk memakan LDL yang teroksidasi tersebut, namun justru terbentuk sel busa 

(foam cell) yang kemudian menarik lebih banyak sel-sel otot polos pada lapisan 

di bawahnya untuk menggumpal di atas sel busa tersebut sehingga akan 

menyebabkan penyempitan saluran peredaran darah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambaran mekanisme terbentuknya plak aterosklerosis ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mekani sme Terbentuknya Plak Aterosklerosis (Anonim, 2008) 

 

Corwin (2008) dalam buku karangannya menjelaskan bahwa 

penghambatan aliran darah akibat sumbatan sel busa tersebut dapat berakibat 

sangat fatal. Diantara akibat yang dapat ditimbulkan adalah terbentuknya 

thrombus, yaitu bekuan darah yang dapat terbentuk di bagian sistem vaskular 

mana saja. Thrombus tersebut dapat terbentuk akibat cedera yang terdapat pada 

dinding pembuluh yang menyebkan jaringan cedera tersebut  menarik trombosit 

dan mediator inflamasi lainnya ke daerah tersebut yang selanjutnya akan 

membentuk bekuan secara sedikit demi sedikit. Apabila thrombus yang terbentuk 

tersebut mengalir melalui pembuluh darah dan tiba di bagian pembuluh hilir yang 

diameternya lebih sempit maka thrombus tersebut bisa saja menyumbat 

pembuluh hilir tersebut secara total sehingga pembuluh darah benar-benar akan 

tersumbat sehingga efek terburuknya adalah kematian sel-sel jantung akibat 

tidak mendapat suplai oksigen yang dibawa darah dan bisa pula menyebabkan 

serangan jantung mendadak yang menyebabkan kematian. Efek lain yang dapat 

ditimbulkan adalah aneurisma, yaitu pecahnya pembuluh darah akibat tekanan 

darah tinggi yang sudah berlangsung cukup lama yang disebabkan oleh 

tumpukkan plak yang menyumbat sehingga pembuluh darah tersebut menjadi 

lemah. Efek terburuk dari aneurisma ini adalah kematian. 

 

 

2.2 Kolesterol   

 Kolesterol sebenarnya adalah zat yang diperlukan oleh tubuh manusia 

baik sebagai komponen tubuh maupun untuk keperluan berbagai reaksi 

biokimiawi. Senyawa ini memiliki peran sebagai salah satu struktur membran sel, 

sebagai bahan baku sintesis garam empedu, hormon esterogen, vitamin D, dan 



 

fungsi-fungsi lainnya (Sutioso, 2012). Molekul kolesterol  terdapat di dalam 

jaringan dan aliran darah dalam dua bentuk, yaitu kolesterol bebas dan kolesterol 

yang tersimpan dalam berbagai jaringan tubuh sebagai kolesterol ester yang 

berikatan dengan asam lemak rantai panjang melalui ikatan ester. Kolesterol 

disintesis di banyak jaringan tubuh dari asetil Ko-A. Sekitar separuh dari total 

kolesterol tubuh berasal dari proses sintesis di dalam tubuh, yaitu sekitar 700 

mg/hari dan sisanya diperoleh dari makanan. Hati merupakan organ yang 

menghasilkan kolesterol terbanyak, sedangkan sisanya disintesis di berbagai 

jaringan tubuh. Hampir semua jaringan bernukleus mampu mensintesis 

kolesterol pada bagian retikulum endoplasma dan sitosol (Murray et al, 2009). 

Bentuk molekul kolesterol dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.2. Molekul Kolesterol 

              (Anonim, 2004) 

 

Dalam sistem peredaran kolesterol pada aliran darah, kolesterol diangkut 

menggunakan alat transport yang bernama lipoprotein. Terdapat 4 macam 

lipoprotein, yaitu VLDL, IDL, HDL, dan LDL. LDL berfungsi sebagai transport 

kolesterol dari hati ke berbagai jaringan, sedangkan HDL sebaliknya. LDL sering 

disebut sebagai kolesterol jahat karena memang sebagian besar komponen 

lipoprotein ini adalah kolesterol dan memiliki kecenderungan sifat untuk 

terdeposit di pembuluh darah (Murray et al., 2009).  

Perlu diketahui bahwa meskipun kolesterol sangat dibutuhkan dalam 

berbagai kebutuhan tubuh, kolesterol juga memiliki dampak buruk apabila 

jumlahnya berlebihan. Kondisi dimana kadar kolesterol tubuh melebihi ambang 

batas normal dinamakan hiperkolesterolemia. Menurut UK National Health 

Service (UK-NHS), batas maksimum kadar total kolesterol yang aman adalah 5 

mmol/L darah dengan kadar yang direkomendasikan sebesar 4 mmol/L darah, 

sedangkan batas maksimum kadar LDL (low density lipoprotein) adalah 3 mmol/L 



 

darah dengan kadar yang direkomendasikan sebesar 2 mmol/L darah. 

Sedangkan menurut The National Heart, Lung, and Blood Institute of USA, kadar 

kolesterol serum yang aman adalah di bawah 200 mg/dl darah, sedangkan kadar 

kolesterol di atas 240 mg/dl darah sudah dikategorikan sebagai kondisi 

hiperkolesterol. Tabel standar kolesterol serum dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Standar Kolesterol Serum 

Tipe Kolesterol 
Kadar 

(mg/dl serum) 

Kadar 

(mmol/L serum) 
Interpretasi 

 < 200 < 5,2 Diinginkan 

Total Kolesterol 200 – 239 5,2 – 6,2 Waspada 

 > 240 >6,2 Tinggi 

 < 100 <2,6 Sangat diinginkan 

 100 - 129 2,6 - 3,3 Baik 

Kolesterol LDL 130 - 159 3,4 - 4,1 Waspada 

 160 - 189 4,2 - 4,9 Tinggi 

 > 190 > 5,0 Sangat tinggi 

 < 40 < 1,0 Tidak diinginkan, 

beresiko 

Kolesterol HDL 41 - 59 1,0 - 1,5 Baik namum kurang 

optimal 

 > 60 > 1,55 Sangat baik 

Sumber : UK National Health Service dan The National Heart, Lung, and Blood 

Institute of USA 

 

 2.2.1 Low Density Lipoprotein (LDL) 

Mayes (2006) mengungkapkan bahwa LDL merupakan jenis lipoprotein 

berdensitas rendah. Dikatakan demikian karena komponen terbanyak dalam 

lipoprotein ini adalah kolesterol baik kolesterol bebas maupun kolesterol ester. 

Perlu diketahui bahwa lipid kurang padat (densitas rendah) daripada air, 

sehingga berat jenis (densitas) lipoprotein ini menurun seiring dengan 

peningkatan proporsi lipid terhadap protein. Sebagian besar LDL terbentuk dari 

VLDL sisa hidrolisis, namun sebagian diproduksi dalam hati. LDL bertugas 

membawa kolesterol, lipid, dan lainnya dari hati menuju berbagai sel tubuh 

melalui peredarah darah. Murray et al (2006) dalam bukunya mengungkapkan 



 

bahwa LDL disebut sebagai kolesterol jahat karena memang lipoprotein yang 

memiliki reseptor bernama B-100 tersebut mengandung unsur kolesterol sebagai 

unsur dominan penyusun lipoprotein tersebut. Lipoprotein jenis ini teah 

dibuktikan dalam berbagai penelitian sebagai penyebab kuat terbentuknya plak 

pada pembuluh darah yang menyebabkan penyakit kardiovaskular. Daftar 

komposisi dalam LDL ditunjukkan dalam tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Komposisi LDL (Stocker, 1994) 

Komponen Kadar (mol/mol LDL) 

Apolipoprotein 1 

Fosfolipid 700 

Fosfatidilkolin 450 

Kolesterol bebas 600 

Kolesterol ester 1600 

Trigliserida 180 

Arakhidonat 95 

Linoleat 88 

Antioksidan α-tokoferol 6-12 

 

Vesikel - vesikel yang mengandung LDL bergabung dengan lisosom, dan 

enzim-enzim lisosom menghidrolisis ester-ester kolesterol yang terdapat pada inti 

LDL. Kolesterol bebas yang terbentuk masuk sitoplasma, di mana sebagian 

dirubah menjadi ester-ester kolesterol dalam alat Golgi, dan berdifusi ke dalam 

membran sel. Dari membran sel diambil oleh HDL. Dalam plasma kolesterol 

tersebut diubah menjadi ester- ester kolesterol dan bergerak ke inti HDL, 

meninggalkan permukaan lipoprotein bebas untuk menerima lebih banyak 

kolesterol. HDL mentransport kolesterol kembali ke hati. Sebagian kolesterol ini 

bersiklus kembali ke dalam VLDL, tetapi sebagian besar tampak masuk ke dalam 

empedu dan dieksresi dalam faeses (Murray et al 2006 dalam Fanani, 2015).  

Flynn and Wang (2015) memaparkan bahwa ketika kadar total kolesterol 

serum meningkat maka secara otomatis diikuti dengan peningkatan kadar LDL 

serum karena komponen terbesar LDL adalah kolesterol, begitupun sebaliknya 

bila kadar total kolesterol menurun maka diikuti dengan penurunan kadar LDL 

serum. Hal tersebut diakibatkan proses efluks kolesterol dari jaringan 

ekstrahepatik dan aliran darah oleh HDL menuju hati menyebabkan penurunan 



 

kadar kolesterol jaringan ekstrahepatik, yang mana kolesterol merupakan bahan 

baku dan komponen utama molekul LDL. Selain itu, Murray et al (2006) 

menambahkan bahwa dengan diangkutnya kolesterol oleh HDL menuju hati, 

maka kolesterol di hati akan disekresikan baik secara langsung atau diubah 

terlebih dahulu menjadi garam empedu, sehingga sintesis lipoprotein tinggi 

kolesterol dalam hati menjadi lebih terkontrol. Penjelasan lain yang dipaparkan 

oleh Sitori (2006), HDL mampu menjaga LDL dari proses oksidasi yang mana 

bila LDL teroksidasi dan pada akhirnya akan membentuk sel busa maka akan 

mempersulit HDL untuk mengangkut kolesterol, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa peran HDL adalah mengangkut kolesterol dari jaringan ekstrahepatik dan 

pembuluh darah menuju hati serta menjaga LDL dari proses oksidasi.  

 

Mekanisme penghambatan oksidasi LDL oleh HDL dapat dilihat pada Gambar 

2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Mekanisme penghambatan oksidasi LDL oleh HDL 

Sumber : www.wikipedia.org 

 

 

 

2.2.2 High Density Lipoprotein (HDL) 

HDL merupakan lipoprotein berdensitas tinggi. Hal ini dikarenakan 

komposisi terbanyak dalam lipoprotein tersebut adalah fosfolipid dan protein. 

Fungsi dan peran utama lipoprotein jenis ini berlawanan dengan LDL, yaitu 

seperti yang disebutkan oleh Yang and Koo (1997) bahwa HDL memiliki fungsi 

http://www.wikipedia.org/


 

utama untuk melakukan effluks kolesterol, yaitu memindahkan kolesterol dari 

jaringan ekstrahepatik dan aliran darah yang dibawa oleh lipoportein jenis lain 

untuk dikirim ke hati yang kemudian diekskresikan baik sebagai kolesterol atau 

diubah terlebih dahulu menjadi garam empedu, sehingga kadar kolesterol serum 

menjadi menurun. Hal tersebut membuat HDL sering disebut juga sebagai 

kolesterol baik. Maka dari itu untuk menjaga tubuh dari resiko penyakit jantung 

koroner, maka perlu untuk meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL 

dalam darah dengan cara mengkonsumsi bahan-bahan pangan yang memiliki 

senyawa-senyawa bioaktif yang dapat meningkatkan kadar HDL dan 

menurunkan kadar LDL (Murray et al, 2006). 

 

2.2.3 Trigliserida 

Trigliserida yang merupakan salah satu komponen dalam lipoprotein ini 

adalah polimer yang tersusun atas molekul gliserol dan 3 asam lemak yang 

berikatan melalui ikatan ester. Ketika tubuh mendapatkan asupan trigliserida, 

maka molekul ini diemulsifikasi bersama dengan lipida lainnya dengan garam 

empedu dan membentuk misel, hal ini dikarenakan trigliserida dan lipida lainnya 

bersifat non-polar, sedangkan enzim lipase lebih cenderung polar, sehingga 

perlu diemulsifikasi. Setelah trigliserida dipecah menjadi gliserol dan asam-asam 

lemak bebas, kemudian masuk ke dalam intestinal usus halus yang kemudian 

disatukan kembali menjadi trigliserida dan bersama molekul kolesterol, fosfolipid, 

asam lemak bebas, dan protein membentuk lipoprotein kilomikron untuk 

diedarkan melalui pembuluh darah. Trigliserida dalam tubuh merupakan lipida 

dalam bentuk simpanan di dalam jaringan adiposi sebagai cadangan energi, 

sehingga bila tubuh memerlukan tambahan sumber energi, maka ikatan ester 

pada trigiliserida dipotong oleh enzim lipase dan asam-asam lemak yang 

dilepaskan tersebut kemudian dioksidasi untuk menghasilkan energy dalam 

bentuk ATP (Murray et al, 2006). 

 

 

2.3 Labu Kuning 

 Di Indonesia, labu kuning memiliki nama yang cukup dikenal, yaitu waluh. 

Waluh (Cucurbita) mencakup sekelompok tumbuhan merambat anggota suku 

labu-labuan. Genus ini mencakup 4 spesies, yaitu Cucurbita argyrosperma, 

Cucurbita maxima, Cucurbita moschata, dan Cucurbita pepo. Tumbuhan ini 



 

berasal dari benua amerika, namun saat ini sudah tersebar di banyak tempat 

yang memiliki iklim hangat tak terkecuali wilayah asia tenggara termasuk 

Indonesia. Secara umum, labu kuning biasanya dipanen pada sekitar bulan Juli. 

Kondisi khusus yang sangat tepat untuk menumbuhkan labu kuning adalah tanah 

yang bersuhu sekitar 150C dan kandungan memiliki air yang cukup banyak 

(Riyanto, 2015). Flesh (daging buah) adalah bagian terbesar dan terbanyak yang 

menyusun keseluruhan buah labu kuning (Riyanto, 2015). Gambar buah labu 

kuning jenis Cucurbita moschata dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.4 Labu Kuning Cucurbita moschata 

      (Franklyn, 2011) 

 

Masih menurut Riyanto (2015), labu kuning diketahui mengandung 

banyak senyawa-senyawa bioaktif. Salah satu senyawa bioaktif utama pada labu 

kuning adalah senyawa antioksidan karotenoid terutama beta-karoten yang juga 

sebagai pigmen utama pemberi warna kekuningan pada labu kuning. Senyawa 

beta-karoten tersebut merupakan antioksidan utama pada labu kuning, yang 

mana flesh (daging buah) labu kuning adalah bagian buah yang paling banyak 

mengandung senyawa beta-karoten yang terlihat dari warnanya yang 

kekuningan. Carvlaho et al (2014) mengungkapkan bahwa kandungan 

karotenoid yang terdapat pada labu kuning tersebut mudah mengalami degradasi 

yaitu akibat isomerisasi dan oksidasi selama pemasakan. 

 Selain beta-karoten, senyawa antioksidan lainnya yang terkandung dalam 

labu kuning adalah senyawa-senyawa dari golongan fenol dan juga tannin serta 

senyawa antioksidan lainnya dengan jumlah kecil. Senyawa bioaktif lainnya 

adalah serat pangan yang telah diketahui bahwa serat dapat menurunkan 



 

berbagai resiko penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes, konstipasi 

(sembelit), dan penyakit lainnya. 

 Berikut tabel yang menunjukkan kandungan dalam 100 gram daging buah 

labu kuning (Cucurbita moschata) mentah. 

 

Tabel 2.3. Komposisi kimia dari 100 gram labu kuning (Cucurbita moschata)  

Nutrien Kadar 

Air 88,72 gram 

Kalori 34 kkal 

Lemak 5,13 gram 

Protein 6,95 gram 

Karbohidrat (gula) 79,2 gram 

Serat 1,5 gram 

Kalium 350 mg 

Fosfor 23 mg 

Besi 0,58 mg 

Natrium 4 mg 

Magnesium 14 mg 

Kalsium 28 mg 

Copper 0,055 mg 

Mangan 0,168 mg 

Vitamin C 12,3 mg 

Vitamin A (beta-karoten) 230 µg 

Lutein zeaxanthin 38 µg 

Vitamin B1 (tiamin) 0,097 mg 

Vitamin B2 (riboflavin) 0,027 mg 

Vitamin B3 (niasin) 0,8 mg 

Vitamin B6 (piridoksin) 0,082 mg 

Vitamin E (Tokoferol) 0,12 mg 

Asam Folat 22 mikrogram 

Sumber : USDA Nutrient Database 

2.4 Beta Karoten 

 Beta karoten adalah salah satu senyawa antioksidan larut lemak dan juga 

sebagai pigmen yang memberikan warna kekuningan hingga kemerahan pada 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Senyawa ini diklasifikasikan sebagai anggota 



 

dari kelompok senyawa karotenoid. Molekul senyawa ini disusun dari isoprenoid 

yang memiliki beberapa ikatan rangkap dengan gugus cincin siklik pada kedua 

ujung hidrokarbon tersebut (Arnum, 1998). Struktur beta-karoten dapat dilihat 

pada Gambar 2,5. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Molekul beta-karoten 

(Anonim, 2007) 

 

Lietz et al (2012) menyatakan bahwa di alam, beta karoten merupakan 

sumber utama diet sebagai precursor pembentuk vitamin A (provitamin A) 

dengan enzim β,beta-carotene-15,15’-monooxygenase sebagai katalisator yang 

mana enzim tersebut akan memotong molekul beta-karoten pada pusat 

molekulnya, sehingga akan dihasilkan 2 molekul vitamin A. Estiasih (2013) 

menyatakan bahwa keberadaan karotenoid pada umumnya dan beta-karoten 

khususnya berada dalam bentuk bebas dalam jaringan tanaman sebagai kristal 

atau padatan amorf yang larut dalam media lemak. Beta-karoten juga dapat 

membentuk ikatan ester dengan molekul asam lemak. Karotenoid khususnya 

beta-karoten tidak stabil dalam sistem lemak jenuh, melainkan lebih stabil dalam 

lemak tidak jenuh karena lemak tak jenuh lebih mudah teroksidasi daripada beta-

karoten. 

Beta-karoten dikenal sebagai precursor vitamin A yang merupakan 

vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Biesalski et al (2007) 

mengungkapkan bahwa senyawa-senyawa karotenoid khususnya beta-karoten 

diserap pada duodenum dalam usus halus tepatnya oleh reseptor B1 yang juga 

merupakan reseptor penyerapan vitamin E. Setiap molekul  beta-karoten yang 

akan diserap pada duodenum usus halus dapat dikatalisis oleh enzim β,beta-

karoten 15,15’-monooksigenase menjadi dua molekul vitamin A. Tammihardjo 

(2002) menyatakan bahwa tingkat efektifitas penyerapan beta-karoten 

bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor keberadaan 

senyawa tersebut, apakah berada dalam kondisi komoditas pangan yang masih 

mentah, telah diproses, ataukah tersuplementasi. Faktor lainnya adalah senyawa 



 

matriks yang melindungi sel penyimpan beta-karoten, genetik, tingkat kecernaan 

lemak, dan beberapa faktor lainnya. 

Beta-karoten diketahui juga memiliki aktivitas antioksidan yang telah 

dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Russel (2002). Senyawa antioksidan adalah senyawa yang memiliki 

kemampuan untuk mendonorkan elektronnya kepada senyawa radikal bebas dan 

agen pro-oksidan untuk menetralkan sifat radikal dari senyawa radikal bebas dan 

pro-oksidan tersebut. Karena kemampuan beta-karoten yang dapat bertindak 

sebagai antioksidan, maka salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

penurunan kadar beta-karoten dalam suatu bahan pangan adalah proses 

oksidasi. Faktor yang sangat berperan penting dalam proses oksidasi terhadap 

beta-karoten tersebut adalah faktor lingkungan seperti cahaya, panas, serta 

keberadaan pro-oksidan (Estiasih, 2013), sehingga perlu dilakukan penanganan-

penanganan untuk meminimalisir terjadinya oksidasi terhadap senyawa beta-

karoten yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Yanuwardana et al (2013) 

menambahkan bahwa hasil proses oksidase terhadap beta-karoten akan 

menghasilkan senyawa hidroksi beta-karoten, semi-karoten, aldehid, dan 

hidroksi-neokaroten.  

Pemisahan beta-karoten dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah 

satunya adalah menggunakan kolom kormatografi dengan menggunakan pelarut 

non-polar seperti misalnya petroleum eter, heksana, dan pelarut non-polar 

lainnya mengingat sifat beta-karoten yang lebih cenderung larut lemak (Kidmose 

et al, 2005). 

Haile et al (2015) menjelaskan dalam laporan penelitiannya bahwa 

blansing bisa menjaga stabilitas beta-karoten dibandingkan bahan tanpa 

perlakuan, hal ini dikarenakan proses panas menginaktifkan enzim-enzim 

pengoksidasi seperti peroksidase dan lipoksigenase yang bisa mengoksidasi 

beta-karoten sehingga degradasi beta-karoten dapat diminimalisir dan dihambat. 

Selain itu, perendaman dalam larutan asam sitrat juga mampu menjaga stabilitas 

beta-karoten, hal ini dikarenakan suasana asam membuat enzim-enzim 

pengoksidasi tersebut menjadi terdenaturasi sehingga menurunkan aktivitasnya 

dan implikasinya adalah degradasi beta-karoten dapat diminimalisir dan 

dihambat. 

 

 



 

2.5 Serat Pangan 

 Serat pangan diketahui dapat mengontrol kadar LDL dalam darah. Serat 

pangan merupakan polisakarida non-pati sebagai komponen dinding sel 

tanaman yang bersifat resisten terhadap enzim-enzim pencernaan tubuh 

manusia. Hal tersebut dikarenakan tubuh manusia tidak memiliki enzim yang 

mampu mendegradasi ikatan pada polimer serat pangan. Serat pangan banyak 

terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan (Ambrose 

and Barua, 2004). Kritchevsky et al (2010) menyatakan bahwa serat pangan 

dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan kelarutannya dalam air, yaitu 

serat larut (pektin, gum, beta-glucan, dan lainnya) dan serat tak larut (lignin, 

selulosa, hemiselulosa, dan lainnya). Serat larut merupaan serat yang memiliki 

kemampuan untuk mengontrol kadar LDL dalam tubuh yang lebih baik daripada 

serat tak larut karena beberapa sifat-sifat nya yang tidak dimiliki oleh serat tak 

larut seperti kemampuan untuk membentuk semacam gel yang mampu 

memerangkap kolesterol dan garam empedu. 

 Eastwood (2003) dalam bukunya mengungkapkan bahwa serat dapat 

berperan untuk memperlambat jalan makanan pada lambung, menghambat 

penyerapan kembali garam empedu pada ileum, mengikat kolesterol dan garam 

empedu, serta mengambat penyerapan nutrien pada jejunum. 

Andersson et al (2003) menjelaskan bahwa proses water blanching 

menyebabkan degradasi dan perubahan struktur pektin pada dinding sel. 

Perubahan struktur tersebut diakibatkan oleh terputusnya jembatan kalsium yang 

menghubungkan dan menguatkan antar molekul-molekul pektin selama proses 

water blanching sehingga molekul-molekul pektin pada dinding sel tersebut 

menjadi lebih labil dan mudah mengalami hidrolisis parsial. Hal tersebut 

diperparah dengan sifat kelarutannya dalam air sehingga pektin dari bahan 

banyak yang hilang akibat terlarut ke dalam air blansing. Walaupun demikian, 

perendaman dalam larutan asam sitrat tidak lebih banyak menurunkan kadar 

serat kasar dari bahan terutama pektin daripada perlakuan water blanching, hal 

tersebut dikarenakan meskipun asam sitrat dapat mengikat kalsium yang 

terdapat pada jembatan garam dari senyawa kalsium pektat sehingga 

menurunkan kekompakkan struktur pektin pada dinding sel, namun tidak sampai 

merusak struktur dinding sel secara total terutama pektin dan senyawa-senyawa 

serat lainnya penyusun dinding sel sebagaimana yang dapat terjadi bila bahan 

dilakukan water blanching, sehingga kadar serat kasar pada tepung hasil 



 

perendaman dalam larutan asam sitrat lebih tinggi daripada tepung hasil pre-

treatment water blanching. 

 

2.6 Tepung Labu Kuning 

 Penepungan suatu komoditas pangan bertujuan utama untuk membuat 

suatu bentuk produk yang ringkas, tidak membutuhan ruang penyimpanan yang 

besar, mudah untuk diolah menjadi berbagai produk olahan pangan, serta 

memperpanjang umur simpan. Hal tersebut dikarenakan bahan yang 

ditepungkan mengalami beberapa proses seperti pengeringan yang dapat 

mengurangi sebagian besar kandungan air serta proses penggilingan yang dapat 

membuat material bahan menjadi partikel-partikel kecil yang halus (Anita, 2006). 

 Buah labu kuning merupakan salah satu bahan yang mengandung 

karbohidrat dan serat yang cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan berbagai macam produk olahan, salah satunya tepung 

labu kuning. Menurut Anita (2006) yang telah mencoba mencoba membuat 

tepung labu kuning melalui percobaannya, dilaporkan bahwa tepung labu kuning 

memiliki cita ras dan aroma yang khas dengan perpaduan rasa yang cukup 

manis dan sedikit gurih. Warna yang dihasilkan pun cukup menarik, yaitu kuning 

muda. Hal ini sangat mendukung bila tepung labu kuning tersebut nantinya 

diaplikasikan ke berbagai macam bentuk produk olahan pangan. Hal tersebut 

dikuatkan dengan adanya kandungan senyawa-senyawa bioaktif seperti 

antioksidan dan serat yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh 

sehingga tepung labu kuning tidak hanya aplikatif untuk berbagai produk olahan 

pangan tetapi juga memiliki efek fungsional terhadap tubuh. Gambar tepung labu 

kuning yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Gambar 2.6. Tepung labu kuning 

    (Anonim, 2013) 



 

2.7 Blansing 

 Blansing adalah salah satu metode pengolahan pendahuluan yang biasa 

diterapkan terhadap berbagai macam komoditas pangan sebelum dilakukan 

proses pengolahan utama seperti pembekuan, pengalengan, pengeringan, atau 

yang lainnya dengan suhu berkisar antara 70 hingga 1000C selama 1 hingga 10 

menit. Tujuan utama dilakukannya blansing adalah untuk inaktivasi enzim 

penyebab perubahan kualitas bahan, modifikasi tekstur, mempertahankan 

warna, rasa, dan nilai nutrisi, serta mengurangi kadar air. Tujuan lainnya adalah 

untuk membunuh sel vegetatif mikroba, eliminasi residu insektisida, dan 

mengurangi aroma kurang sedap. Metode blansing yang paling banyak dilakukan 

adalah blansing yang menggunakan air (water blanching) sebagai media 

pemanasan (Estiasih dan Ahmadi, 2009).  

 Masih menurut Estiasih dan Ahmadi (2009), water blanching adalah 

proses blansing yang dilakukan dengan menggunakan air sebagai medium 

pemanasannya. Suhu yang biasa digunakan adalah beriksar antara 70-1000C. 

Kelebihan metode ini adalah air blansing dapat ditambahkan senyawa tambahan 

seperti natrium bikarbonat untuk mempertahankan warna bahan, namun 

kelemahannya adalah efesiensi panasnya hanya dapat mencapai sekitar 60%. 

Selain itu kelemahannya adalah air yang digunakan pada proses blansing 

berpotensi menjadi medium pertumbuhan mikroba yang baik dan menyebabkan 

penurunan nilai nutrisi dan zat yang larut air karena terlarut pada air blansing 

tersebut. 

Kalvsinkov (2008) menyatakan dalam laporan penelitiannya bahwa 

enzim-enzim pada bahan pangan terutama yang menyebabkan perubahan 

warna, aroma, dan nutrisi yang tidak diinginkan selama pengolahan utama perlu 

untuk diiinaktivasi terlebih dahulu. Enzim-enzim yang umumnya dijadikan 

sebagai parameter kecukupan termal pada proses blansing adalah enzim-enzim 

pengoksidasi seperti peroksidase, katalase, dan lipoksidase. Hal tersebut 

dikarenakan enzim-enzim yang telah disebutkan diatas memiliki tingkat resistensi 

terhadap panas yang paling tinggi jika dibandingkan dengan enzim-enzim jenis 

lainnya. Pada labu kuning (Cucurbita moschata), enzim-enzim pengoksidasi yang 

terbanyak adalah peroksidase, sehingga penentuan waktu dan suhu blansing 

yang tepat untuk dapat menginaktivasi enzim tersebut secara maksimal tanpa 

menyebabkan kerusakan perlu dilakukan. Menurut hasil penelitian yang telah 

dilakukan Goncalves et al (2009), untuk mendapatkan hasil penurunan enzim 



 

peroksidase yang maksimal dengan tetap berupaya meminimalisir kerusakan 

yang tak diinginkan pada labu kuning, maka diperlukan proses blansing dengan 

suhu 90OC selama 5,8 menit atau dengan suhu 950C selama 3,9 menit. 

Sama halnya dengan proses termal lainnya, proses blansing juga dapat 

menyebabkan beberapa perubahan pada berbagai karakteristik bahan. Blansing 

dapat menghasilkan perubahan tekstur yang tak diinginkan berupa pelunakan 

jaringan. Hal tersebut dikarenakan panas yang dihasilkan pada proses blansing 

dapat merusak sel secara irreversible. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut 

adalah cairan sel keluar dan akibatnya sel akan mengalami penurunan tekanan 

turgor sehingga jaringan akan terlihat menjadi lemas dan lunak (Kalsvsinkov, 

2008).  

Perubahan lainnya yang dapat ditimbulkan adalah warna. Perubahan 

warna tersebut diakibatkan karena pigmen warna yang terdapat pada bahan 

tersebut mengalami kerusakan atau degradasi akibat panas yang dihasilkan 

pada proses blansing. 

 

2.8 Perendaman Larutan Asam Sitrat 0,1% 

 Ardiansyah et al (2006) menyatakan bahwa perendaman adalah salah 

satu metode pre-treatment yang banyak diterapkan pada berbagai komoditas 

pangan sebelum diproses lebih lanjut karena metode tersebut cenderung mudah 

dilakukan dan tidak menghabiskan biaya yang banyak. Proses perendaman 

tersebut dapat dilakukan dengan merendam bahan pada air atau bisa juga 

dengan merendam bahan pada larutan asam organik seperti asam asetat, asam 

asetat, asam sitrat, natrium bikarbonat, dan zat asam organk lainnya. 

Penambahan zat-zat asam tersebut dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu 

seperti mempertahankan tingkat penurunan komponen-komponen tertentu pada 

bahan terutama antiosidan, pigmen warna, dan lainnya. 

Pongjanta et al (2011) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa zat-

zat asam organik yang dapat digunakan untuk perendaman adalah asam laktat, 

asam asetat, asam sitrat, dan asam-asam organik lainnya, namun jenis asam 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah asam sitrat karena asam 

tersebut murah dan cenderung mudah ditemukan di pasaran. Erawati (2006) 

mengungkapkan bahwa asam sitrat berfungsi sebagai pengatur keasaman dan 

juga sebagai buffer yang dapat menjaga kestabilan pH. Selain itu dapat juga 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah oksidasi yang dapat 



 

menyebabkan perubahan-perubahan yang tak diinginkan seperti missal 

pencoklatan. Asam sitrat juga berfungsi sebagai penurun pH lingkungan menjadi 

dibawah titik isoelektrik enzim-enzim pro-oksidasi sehingga dapat mendenaturasi 

enzim-enzim pro-oksidase tersebut dan menurunkan aktivitasnya. 

Lebih lanjut, Pongjanta et al (2011) menjelaskan bahwa konsentrasi asam 

sitrat yang digunakan pada proses perendaman labu kuning adalah sebesar 

0,1%. Yanuwardana et al (2013) menambahkan penjelasan dari hasil 

penelitiannya bahwa semakin tinggi konsentrasi zat asam yang digunakan 

memberikan pengaruh nyata terhadap rendemen produk dibandingkan dengan 

perendaman yang tanpa larutan asam. Perendaman pada konsentrasi sekitar 

0,1% memiliki rendemen terutama antioksidan yang lebih tinggi daripada 

konsentrasi 0% karena larutan asam tersebut dapat menurunkan pH lingkungan 

menjadi dibawah titik isoelektrik enzim-enzim pengoksidasi seperti peroksidase 

dan lainnya sehingga menyebabkan terdenaturasinya enzim-enzim tersebut dan 

mengakibatkan penurunan reaksi oksidasi oleh enzim-enzim tersebut terhadap 

antioksidan bahan. Namun bila konsentrasi dinaikkan menjadi 1% dan lebih, 

pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan dan cenderung sama saja dengan 

penggunaan konsentrasi 0,5% terhadap penghambatan kerusakan beta-karoten 

karena sama-sama sudah dapat mendenaturasi dan menginaktivasi enzim-enzim 

pro-oksidase.  

Hidayati (2008) menambahkan bahwa pada komponen-komponen 

tertentu seperti kadar glukosa, maka semakin tinggi konsentrasi larutan asam 

pada perendaman justru akan semakin menurunkan kadar pati sampel. Hal 

tersebut karena semakin tinggi konsentrasi zat asam maka semakin banyak 

polisakarida yang terhidrolisis dan terlarut pada air  rendaman.  

Penelitian yang juga telah dilakukan Rahmawati et al (2014) menunjukan 

bahwa semakin lama perendaman dengan larutan asam maka akan 

menghasilkan rendemen antioksidan yang lebih tinggi daripada perendaman 

dengan waktu yang lebih singkat, hal tersebut karena waktu yang ditempuh 

selama perendaman tersebut telah banyak menginaktivasikan enzim-enzim pro-

oksidase oleh zat asam tersebut. Hidayati (2008) menambahkan bahwa pada 

komponen-komponen tertentu seperti kadar glukosa, maka semakin lama waktu 

perendaman dengan larutan asam tersebut justru akan semakin menurunkan 

kadar pati sampel. Hal tersebut karena semakin lama perendaman maka 

semakin banyak polisakarida yang terhidrolisis dan terlarut pada air  rendaman. 



 

Sedangkan untuk komponen serat, lama perendaman tidak banyak berpengaruh 

terhadap kadar rendemen serat karena moelkul amilosa pati lebih mudah 

terpecah daripada amilopektin sehingga saat hidrolisis asam berlangsung maka 

yang mengalami penurunan hanyalah amilosa (pati) bahan. Penelitian tersebut 

juga menyimpulkan bahwa perendaman selama 120 menit menghasilkan 

rendemen yang tertinggi pada tepung labu kuning dibandingkan dengan lama 

perendaman lainnya. 

 

2.9 Mekanisme Penurunan Kadar Total Kolesterol, trigliserida, LDL serta 

Peningkatan Kadar HDL oleh Serat Pangan dan Antioksidan 

 

 Juhel et al, (2010) mengungkapkan bahwa telah banyak dilakukan 

penelitian untuk membuktikan pengaruh serat pangan terhadap penurunan kadar 

kolesterol dalam darah, namun hingga saat ini masih terdapat perdebatan 

mengenai tingkat penurunan kolesterol oleh berbagai jenis serat larut, namun 

secara keseluruhan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai 

jenis serat larut mampu menurunkan kadar total kolesterol dan kolesterol LDL. 

Tidak hanya itu, ternyata kolesterol HDL juga mengalami penurunan walaupun 

hanya sedikit, namun menurut Thereapleton et al (2013) hal tersebut tidak 

dipermasalahkan karena yang terpenting adalah kolesterol total dan LDL dapat 

diturunkan secara signifikan, sedangkan kolesterol HDL dapat dinaikkan dengan 

bantuan zat lain dari bahan pangan seperti asam-asam lemak omega yang 

terdapat dalam minyak zaitun dan sumber-sumber lainnya. 

 Terdapat beberapa mekanisme bagaimana serat larut mampu 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Eastwood (2003) mengungkapkan 

bahwa serat memiliki kemampuan untuk bersifat resisten terhadap hidrolisis oleh 

enzim-enzim pencernaan sehingga di dalam lambung akan membentuk padatan 

tak tercerna, hal tersebut dikarenakan organ-organ pada sistem pencernaan 

tidak dapat menghasilkan enzim-enzim yang mampu menghidrolisis ikatan-ikatan 

β-glikosida yang terdapat pada polimer serat. Murray et al (2006) menambahkan 

bahwa serat juga memiliki kemampuan untuk mengikat senyawa-senyawa garam 

empedu pada lambung, yang mana sejatinya garma-garam empedu pada 

lambung digunakan untuk proses emulsifikasi senyawa-senyawa lipid dan 

turunannya supaya dapat dihidrolisis oleh enzim lipase dan kemudian diserap ke 

dalam usus halus. Sisa penggunaan garam empedu setelah proses emulsifikasi 



 

tersebut selanjutnya menuju usus halus dan diserap di dalam ileum yang 

kemudian sebanyak 98-99% nya dikembalikan ke dalam hati untuk diregulasi, 

sehingga hanya sebagian kecil garam empedu yang lolos absorbsi pada ileum 

dan dibuang melalui feses. Hal tersebut menjadi berkebalikan bila serat 

dikonsumsi, karena kemampuan serat yang dapat mengikat kolesterol dan garam 

empedu menyebabkan garam empedu dan kolesterol pada lambung terikat oleh 

serat dan terbawa menuju usus besar yang kemudian terbuang melalui feses. 

Hal yang demikian mengakibatkan hanya sedikit garam empedu yang diserap 

dan dikembalikan ke dalam hati. Banyaknya garam empedu yang terbuang dan 

tidak dikembalikan ke hati menyebabkan persediaan garam empedu pada 

kantong empedu menjadi menurun sedangkan di sisi lain garam empedu sangat 

dibutuhkan untuk emulsifikasi senyawa lipid yang dikonsusmi. Untuk 

menanggulangi hal tersebut maka tubuh diperintahkan untuk mengambil 

kolesterol-kolesterol baik yang berada pada aliran darah maupun sel-sel tubuh 

yang kemudian ditransfer menuju hati untuk dijadikan sebagai bahan baku 

sintesis garam empedu, sehingga secara tidak langsung kadar kolesterol serum 

menurun. Mekanisme pengikatan kolesterol dan garam empedu dapat dilihat 

pada Gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme pengikatan kolesterol dan garam empedu 

 

              Sumber : www.pinterest.com 

 

 Eastwood (2009) mengungkapkan bahwa mekanisme lainnya yang dapat 

terjadi adalah karena serat larut tidak tercerna, akibatnya adalah serat larut 

tersebut akan utuh hingga usus besar dan kemudian difermentasikan oleh 

bakteri usus besar yang menghasilkan beberapa gas seperti hydrogen, karbon 

http://www.pinterest.com/


 

dioksida, metana, serta asam-asam lemak rantai pendek seperti asam asetat, 

asam butirat, dan asam propionant yang diketahui bahwa asam propionate akan 

dimetabolisme di dalam hati dan dapat digunakan untuk menekan produksi asam 

lemak pada hati. Perlu diketahui bahwa kolesterol disintesis dari asetil Ko-A yang 

merupakan hasil perombakan asam lemak. Fermentasi 40-50 gram karbohidrat 

kompleks termasuk serat pangan akan menghasilkan sekitar 400-500 mmol total 

asam lemak rantai pendek yang terdiri dari 240-300 mmol asam asetat serta 80-

100 mmol asam propionate dan asam butirat. 

 Almatsier (2009) juga mengungkapkan bahwa mekanisme lain yang 

cukup masuk akal adalah karena ketahanan terhadap enzim pencernaan yang 

baik, serat larut akan lebih lama menetap dalam lambung sehingga dapat 

memperlambat waktu pengosongan lambung. Dampaknya adalah timbulnya rasa 

kenyang yang lebih lama. Rasa kenyang tersebut dapat menghilangkan selera 

makan orang tersebut untuk sementara waktu sehingga dapat membatasi 

asupan makan khususnya bahan makanan yang mengandung kolesterol atau 

lemak yang cukup tinggi. 

 Salah satu bahan pangan yang tinggi serat adalah labu kuning yang 

mana Elmahdwi et al (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa bagian 

pulp dari labu kuning yang diekstrak menggunakan pelarut air mampu 

menurunkan profil lipid tikus putih. Disebutkan dalam literatur lain bahwa pulp 

labu kuning mengandung serat pangan yang cukup tinggi yang mampu 

menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL pada tikus putih tersebut. 

Selain itu, Fanani et al (2015) menjelaskan dalam hasil penelitiannya 

bahwa Polisakarida larut air yang viscous dapat menunda bahkan mengganggu 

absorpsi nutrisi seperti karbohidrat, protein dan lipid dalam usus halus. Kerja 

enzim lipase akan terhambat dengan adanya makanan yang kaya serat dan/atau 

pati resisten. Efek ini merupakan kelebihan polisakarida larut air yang viscous, 

karena dampak baiknya menyebabkan penundaan absorpsi dan meningkatkan 

toleransi glukosa sehingga menurunkan kadar glukosa serum, serta menurunkan 

kadar kolesterol darah. Penundaan absorpsi karbohidrat mengakibatkan kadar 

glukosa postprandial menurun sehingga insulin diekskresikan secara perlahan. 

Sekresi insulin merangsang aktfitas enzim HMG-KoA reduktase. Menurunnya 

sekresi insulin berakibat pada berkurangnya sintesis kolesterol oleh enzim HMG-

KoA reduktase. Namun, jika kadar gula darah tinggi maka ekskresi insulin 

meningkat, akan meningkatkan aktifitas HMGKoA reduktase sekaligus 



 

meningkatkan biosintesis kolesterol. Jadi serat larut mempunyai efek 

menurunkan kolsterol darah melalui mekanisme toleransi glukosa, disamping 

juga menurunkan glukosa dan lipid secara umum.  

 Heiman et al (2014) melaporkan pada hasil penelitiannya bahwa serat 

serta karbohidrat-karbohidrat lainnya yang tak tercerna akan memasuki usus 

besar dan akan difermentasi oleh mikroflora usus besar. Hasil fermentasi 

tersebut adalah dihasilkannya senyawa-senyawa asam lemak rantai pendek 

seperti asam asetat, asam butirat, dan asam propionat, serta gas metana dan 

hidrogen. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa asam-asam lemak rantai 

pendek tersebut mampu menurunkan lipolisis trigliserida dengan mekanisme 

berupa penghambatan terhadap isoproterenol dan adenosine deaminase yang 

mana oleh Morimoto et al (2001) disebutkan bahwa isoproterenol dan adenosine 

deaminase secara normal bekerja sebagai agen stimulan dalam proses lipolisis. 

Lebih lanjut Heiman et al (2014) menyebutkan bahwa secara normal 

isoproterenol dan adedonsine deaminase bekerja dengan mekanisme berupa 

peningkatan konsentrasi cAMP (cylcic adenosine monophosphate) yang 

berimplikasi pada peningkatan aktivasi terhadap protein kinase A (PKA) dan 

hormone-sensitive lipase (HSL) untuk menstimulasi proses lipolisis. Efek dari 

penghambatan proses lipolisis tersebut adalah mengontrol kadar asam lemak 

bebas yang dikeluarkan dari jaringan-jaringan adiposa ke dalam aliran darah. 

Heiman et al (2014) juga memaparkan bahwa senyawa-senyawa asam 

lemak rantai pendek yang dihasilkan dari fermentasi mikroflora usus besar 

terhadap polisakarida tak tercerna juga dapat meningkatkan aktivitas β-oksidasi. 

Lebih lanjut Brown et al (2002) mengungkapkan dalam laporan penelitiannya 

bahwa peningkatan aktivitas β-oksidasi berkaitan dengan peningkatan ekspresi 

gen PPARα yang mengatur proses β-oksidasi. Peningkatan ekspresi gen PPARα 

tersebut berkaitan dengan peningkatan aktivitas GPR41/GPR43 baik yang 

terdapat pada hati maupun jaringan otot oleh asam asetat dan asam butirat yang 

mana GPR41/GPR43 mempengaruhi tingkat kerja dari PPARα secara 

berbanding lurus.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Mekanisme peningkatan aktivitas proses β-oksidasi oleh asam asetat dan 

asam propionat dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

Gambar 2.8 Mekanisme peningkatan aktivitas β-oksidasi yang dipicu oleh asam 

asetat dan asam butirat 

        Sumber : www.nature.com/nrendo/journal 

 

2.10 Pengujian in-vivo 

 In-vivo dalam bahasa latin berarti ‘dalam organisme hidup’, hal ini 

berkaitan dengan pengujian yang dilakukan menggunakan organisme hidup 

sebagai subjek percobaan, yaitu hewan. Pengujian secara in-vivo ini dlakukan 

untuk menguji sifat metabolisme dari suatu zat serta pengaruhnya terhadap 

jaringan hidup.  Pengujian in-vivo ini biasanya dilakukan sebelum diujikan secara 

klinis pada manusia. Hal tersebut dikarenakan untuk melihat efek yang dapat 

ditimbulkan dari pengujian tersebut apakah berpotensi menimbulkan efek yang 

berbahaya. Setelah pengujian pada in-vivo dinyatakan aman dari dampak 

negatif, barulah dapat diujikan secara klinis pada manusia untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih mendekati kepada kenyataan yang sebenarnya (Dayu, 

2014).  

 Hewan coba yang digunakan sebagai subjek percobaan in-vivo ini adalah 

berbagai jenis hewan yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan manusia 

http://www.nature.com/nrendo/journal


 

baik dari segi jaringan tubuh, organ, dan sistem metabolisme sehingga hasil 

pengujian yang didapatkan bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dari apa 

yang terdapat pada tubuh manusia. Keuntungan uji in-vivo ini diantaranya adalah 

cenderung lebih murah dan mudah untuk dilakukan serta kondisi metabolisme 

subjek percobaan mendekati kondisi yang sebenarnya dari metabolisme manusia 

sehingga tingkat keakuratan yang dihasilkan uji in-vivo lebih tinggi daripada uji in-

vitro. Selain itu, keunggulan lainnya adalah keragaman subjek penelitian dapat 

diminimalisir, variabel penelitian mudah dikontrol, daur hidup yang relatif pendek 

sehingga dapat dilakukan penelitian yang bersifat multigenerasi, pemilihan jenis 

hewan yang dapat disesuaikan dengan kepekaan hewan tersebut terhadap 

materi penelitian yang akan dilakuan, dan dapat dilakuan pada penelitian yang 

beresiko tinggi (Dayu, 2014).  

Jenis hewan yang biasa digunakan sebagai subjek percobaan 

diantaranya adalah tikus, hamster, primata, kelinci, katak, dan hewan lainnya. 

Dari contoh hewan yang disebutkan diatas, tikus adalah hewan subjek yang 

paling banyak digunakan karena ukuran tubuhnya yang kecil sehingga lebih 

mudah dikondisikan, memerlukan biaya yang lebih murah, serta cukup 

menggambarkan kondisi tubuh yang sesungguhnya dari manusia. Gambar tikus 

Rattus norvegicus jantan dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Gambar 2.9. Rattus norvegicus 

              Anonim, 2009 

 

Tikus putih yang digunakan sebagai subjek percobaan adalah dari jenis 

Rattus norvegicus jantan yang berwarna putih yang nenek moyangnya berasal 

dari daerah Norwegia. Beberapa sifat dari tikus Rattus norvegicus adalah 



 

nocturnal (aktif di malam hari dan tidur di siang hari), tidak memiliki kantung 

empedu, hati yang berlobus, tidak dapat mengeluarkan isi perutnya (muntah), 

mudah stress akibat beberapa kondisi tertentu, dan tidak pernah berhenti tumbuh 

walaupun kecepatan pertumbuhannya menurun setelah berumur 100 hari. Sifat 

fisik dan fisiologis lainnya adalah ekornya tidak berbulu dengan panjang 85% dari 

panjang tubuhnya, berat badan jantan dewasa sebesar 300-500 gram dan betina 

dewasa sebesar 200-400 gram, memiliki 4 kaki dengan masing-masing memiliki 

5 hari, suhu tubuh antara 35,9 hingga 37,50C, detak jantung mencapai 250 

hingga 600 kali per menit, respirasi sebanyak 66-144 kali per menit, kebutuhan 

air minum mencapai 24-60 ml/hari atau 10-12 ml/100 gram berat badan/hari, 

kebutuhan pakan mencapai 15-30 gram/hari atau 5-6 gram/100 gram berat 

badan/hari, dan masa hidup sekitar 2,5-3,5 tahun (Dayu, 2014). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pilot Plan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, Laboratorium Nutrisi 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, dan Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Kota Malang. Penelitian akan dilakuan mulai dari 

bulan Desember 2015 hingga Mei 2016. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

a. Pembuatan Tepung Labu Kuning 

 

Peralatan yang digunakan meliputi pengering kabinet otomatis, slicer, disk 

mill, kompor gas, dandang alumunium, timbangan, termometer, ayakan 80 mesh, 

stopwatch, baskom plastik, baskom stainless steel, spatula, pisau stainless steel, 

dan kantong plastik. 

 

b. Pengujian In-Vivo 

 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengondisian tikus 

meliputi bak plastik berukuran 45 cm x 35,5 cm x 14,5 cm, penutup kandang tikus 

dari kawat berukuran 36,5 cm x 28 cm x 15,5 cm, botol air minum, sekam, dan 

sarung tangan kain. Alat untuk pembuatan ransum pakan tikus meliputi 

timbangan digital, baskom plastik, spatula, dan gelas ukur. 

Alat untuk pengondisian hiperkolesterol meliputi jarum sonde dan spuit. 

Alat untuk pengambilan dan penyimpanan sampel darah meliputi hematokrit 

untuk pengambilan darah, dan tabung sentrifuge untuk menyimpan sampel 

darah. Alat untuk pemeriksaan serum darah meliputi tabung ependorf, sentrifuge, 

kuvet, mikrotip, mikropipet, vortex, spektrofotometer, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, pipet ukur, beaker glass, bola hisap, dan spatula. 

 



 

3.2.2  Bahan Penelitian 

a. Pembuatan Tepung Labu Kuning 

Bahan yang digunakan meliputi buah labu kuning spesies Cucurbita 

moshcata dengan berat ± 1,5 kg yang diperoleh di beberapa pasar di Kota 

Malang, Jawa timur dan air untuk water blanching. Selain itu juga digunakan 

asam sitrat untuk membuat larutan asam yang digunakan pada proses 

perendaman. 

b. Pengujian In-Vivo 

 

Bahan yang digunakan meliputi tikus Rattus norvegicus jantan sebagai 

subjek percobaan dan tepung labu kuning. Bahan untuk pengondisian tikus 

meliputi air  minum dan formula pakan yang meliputi tepung kasein, sukrosa, 

tepung pati maizena, minyak kedelai, CMC (Carboxy Methyl Cellulose) dan 

dekstrin. Bahan pengondisian hiperkolesterol menggunakan kolesteol murni, 

asam kolat, otak sapi, dan minyak babi. Analisa profil lipid menggunakan reagen 

DiaSys (Diagnostic Systems).  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Pengujian efek hipokolesterolemik secara in-vivo ini menggunakan pakan 

tepung labu kuning hasil perlakuan terbaik pada pembuatan tepung labu kuning 

menurut beberapa referensi penelitian serupa yang sudah ada sebelumnya. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Tersarang 

(Nested Design) yang terdiri dari 2 faktor dengan pengulangan sebanyak empat 

kali. 

 Faktor 1 adalah kelompok tikus yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu : 

K- = Kelompok tikus normal yang hanya diberi pakan comfeed (kontrol negatif) 

K+ = Kelompok tikus hiperolesterol yang diberi pakan comfeed (kontrol positif) 

P1   = Kelompok tikus hiperkolesterol yang diberi pakan modifikasi comfeed 

dengan subtitusi 25% tepung labu kuning kontrol (tanpa perlakuan) 

P2  =  Kelompok tikus hiperkolesterol yang diberi pakan modifikasi comfeed 

dengan subtitusi 25% tepung labu kuning hasil perlakuan water blanching 

pada suhu 900C selama 6 menit 

P3  =  Kelompok tikus hiperkolesterol yang diberi pakan modifikasi comfeed 

dengan subtitusi 25%tepung labu kuning hasil perlakuan perendaman 

dengan larutan asam sitrat 0,1% selama 60 menit 



 

Faktor 2 adalah jangka waktu perubahan profil lipid darah tikus. Pada 

faktor ini, terdapat 4 level yaitu : 

T0  =  Minggu ke-0 pengambilan darah dan analisa profil lipid darah tikus 

T1  =  Minggu ke-2 pengambilan darah dan analisa profil lipid darah tikus 

T2  =  Minggu ke-4 pengambilan darah dan analisa profil lipid darah tikus 

 

3.3.1 Pelaksanaan Penelitian Pendahuluan 

  Penelitian pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan 

identifikasi labu kuning, pembuatan tepung labu kuning, dan analisa sifat kimia 

dan antioksidan tepung labu kuning. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut. 

 

1. Identifikasi bahan baku labu kuning 

 

Pemilihan / sortasi labu kuning sesuai dengan persyaratan fisik labu 

kuning yang dibutuhkan untuk pengujian 

 

2. Pembuatan tepung labu kuning kontrol (tanpa perlakuan) 

 

Pembuatan tepung labu kuning kontrol ini adalah tepung labu kuning yang 

dibuat dari labu kuning yang melalui tahapan proses penepungan tanpa diberi 

perlakuan khusus. Setelah bagian kulit dikupas dan dihilangkan bagian jonjot 

serta bijinya, selanjutnya daging buah labu kuning dipotong menjadi ukuran yang 

lebih kecil menggunakan slicer. Selanjutnya potongan-potongan tersebut 

dikeringkan dengan pengering kabinet otomatis pada suhu 600C selama 9 jam. 

Setelah menjadi kering, selanjutnya ditepungkan menggunakan dishmill dan 

disaring menggunakan ayakan 80 mesh hingga dihasilkan tepung labu kuning 

dengan ukuran partikel yang halus sesuai standar fisik partikel tepung, yaitu 

antara 70-100 mesh. 

 

3. Pembuatan tepung labu kuning dengan perlakuan water blanching pada 

suhu 900C selama 6 menit 

 

Pembuatan tepung labu kuning dengan perlakuan water blanching sama 

dengan membuat tepung labu kuning kontrol, hanya saja setelah dilakukan 



 

pemotongan daging bauah labu kuning menggunakan slicer, maka potongan-

potongan tersebut dilakukan blansing terlebih dahulu. Perlakuan water blanching 

dilakukan dengan merendam potongan-potongan daging labu kuning tersebut 

dalam dandang berisi air yang kurang-lebih sebanyak 2,5 liter air dan dipanaskan 

pada suhu 900C selama 6 menit. Setelah dilakukan blansing, selanjutnya barulah 

dilakukan proses pengeringan dengan pengering kabinet otomatis pada suhu 

600C selama 9 jam dan terakhir dilakukan penepungan menggunakan dishmill 

hingga ukuran partikel tepung labu kuning yang dihasilkan menjadi halus, yaitu 

berukuran 80 mesh. 

 

4. Pembuatan tepung labu kuning dengan perlakuan perendaman 

menggunakan larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit 

 

Pembuatan tepung labu kuning dengan perlakuan perendaman 

menggunakan larutan asam sitrat 0,1% sama dengan membuat tepung labu 

kuning kontrol, hanya saja setelah dilakukan pemotongan daging bauah labu 

kuning menggunakan slicer, maka potongan-potongan tersebut dilakukan 

perendaman menggunakan larutan asam sitrat 0,1% terlebih dahulu selama 90 

menit. Setelah dilakukan perendaman dengan larutan asam sitrat 0,1%, 

selanjutnya barulah dilakukan proses pengeringan dengan pengering kabinet 

otomatis pada suhu 600C selama 9 jam dan terakhir dilakukan penepungan 

menggunakan dishmill hingga ukuran partikel tepung labu kuning yang dihasilkan 

menjadi halus, yaitu berukuran 80 mesh. 

 

3.3.2    Populasi dan Sampel Percobaan 

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan perhitungan jumlah 

sampel sebagai berikut :   

     

Keterangan : P adalah jumlah perlakuan 

   n adalah banyaknya sampel pada tiap kelompok perlakuan (Sudigdo, 1995) 

Jadi besar sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah :  

    5 (n-1) ≥ 15 

        5n-5 ≥ 15 

           5n ≥ 20 

             n ≥ 4 

P (n-1) ≥ 15 



 

Dari perhitungan di atas didapatkan angka 4, maka dalam penelitian ini 

diperlukan minimal 4 ekor tikus dalam setiap kelompok perlakuan. Sehingga, 

jumlah sampel yang diperlukan untuk 5 perlakuan yaitu minimal sebanyak 20 

ekor tikus wistar. 

 

3.3.3    Pelaksanaan Penelitian Utama  

Pengujian ini meliputi pengujian in-vivo dan analisis profil lipid darah tikus. 

3.3.3.1 Pengondisian Hewan dan Persiapan Percobaan 

Tikus Rattus norvegicus jantan dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan 

yang mana dalam setiap kelompok terdapat 4 ekor tikus sehingga total terdapat 

20 ekor tikus. Berikut adalah rincian kelima kelompok perlakuan tersebut. 

K- = Kelompok tikus normal yang hanya diberi pakan comfeed (kontrol negatif) 

K+ = Kelompok tikus hiperolesterol yang diberi pakan comfeed (kontrol positif) 

P1   = Kelompok tikus hiperkolesterol yang diberi pakan modifikasi comfeed 

dengan subtitusi 25% tepung labu kuning kontrol (tanpa perlakuan) 

P2  =  Kelompok tikus hiperkolesterol yang diberi pakan modifikasi comfeed 

dengan subtitusi 25% tepung labu kuning hasil perlakuan water blanching 

pada suhu 900C selama 6 menit 

P3  =  Kelompok tikus hiperkolesterol yang diberi pakan modifikasi comfeed 

dengan subtitusi 25%tepung labu kuning hasil perlakuan perendaman 

dengan larutan asam sitrat 0,1% selama 60 menit 

 

Seluruh tikus tersebut ditempatkan ke dalam kandang secara individual 

serta diberi makan dan minum secara ad libitum. Pakan yang diberikan adalah 

sebanyak ± 20 gram/kg BB. Berat badan tikus dan sisa pakan ditimbang setiap 

hari menggunakan timbangan digital. Tikus-tikus tersebut diadaptasikan selama 

seminggu dengan masing-masing menerima pakan comfeed.  

Setelah melewati masa adaptasi, tikus kelompok K+ hingga P3 

dikondisikan mengalami hiperkolesterol dengan pemberian 0,2 g/kg BB kolesterol 

murni, 0,025 g/kg BB asam kolat, dan 2 ml minyak babi secara force feeding 

menggunakan metode sonde selama 11 hari. Setelah melewati masa 

pengondisian, maka masuk minggu 0, yaitu dimulainya masa perlakuan yang 

mana tikus kelompok K- (kelompok negatif) dan kelompok K+ (kelompok positif) 

diberi pakan comfeed, sedangkan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) diberi 

pakan modifikasi comfeed dengan subtitusi 25% tepung labu kuning sesuai 



 

perlakuan dan diberikan hingga akhir masa perlakuan, yaitu minggu 4 sebelum 

pengambilan darah terakhir. Substitusi tepung perlakuan sebanyak 25% 

terhadap pakan comfeed ditentukan berdasarkan hasil sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Hachiro (2011) yang melakukan pengujian tentang pengaruh 

komposisi tepung labu kuning yang disubstitusikan ke dalam adonan sebagai 

pengganti tepung terigu terhadap sifat organoleptik dan tingkat penerimaan 

konsumen dari 5 jenis produk inovasi kue. Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa produk kue yang disubstitusikan sebanyak 25% tepung labu kuning 

dari total kebutuhan tepung terigu memiliki sifat fisik terbaik serta tingkat 

penerimaan konsumen yang terbanyak. 

Penentuan profil lipid serum dilakukan pada minggu 0, 2, dan 4. Sampel 

darah diambil secara retro orbital pleksus dan dimasukkan ke dalam microtube 

yang berukuran 1,5 ml, lalu disentrifugasi pada 4000 rpm di suhu ruang selama 

10 menit. Maka terbentuk 2 lapisan bagian atas (serum) dan bagian bawah (sel-

sel darah merah). Bagian serum diambil untuk selanjutnya dianalisa profil lipid 

darahnya yang meliputi kadar total kolesterol, kolesterol LDL, kolesterol HDL, 

dan trigliserida. 

 

3.3.3.2    Analisis Tepung Labu Kuning dan Profil Lipid Darah Tikus 

 

1. Analisis Kimia Tepung Labu Kuning 

Analisis kimia tepung labu kuning meliputi analisis proksimat yang terdiri 

dari kadar air, protein, lemak, abu, serat kasar, dan karbohidrat serta aktivitas 

antioksidan metode DPPH, kadar total karotenoid, dan kadar total fenol 

 

2. Analisis Total Kolesterol (metode CHOD-PAP) 

Prinsip pengukuran total kolesterol adalah secara enzimatis kalorimetri 

berdasarkan reaksi di bawah ini. 

    

Kolesterol ester + H2O Kolesterolesterase Kolesterol + asam lemak 

Kolesterol + O2 Kolesterol oksidase Kolesterol-3-one + H2O 

       2H2O2 + 4-aminoantipyrine + fenol Peroksidase quenonimie+ 4H2O  

 

3. Analisis Trigliserida (Metode GPO-PAP) 



 

Prinsip analisis ini yaitu penentuan adar trigliserida setelah pemisahan enzimatis 

dengan lipoprotein lipase. Indikator yang digunakan yaitu chinonimine yang 

terbentuk dengan katalisis peroksidase. 

 

4. Analisis kadar HDL  

Kadar HDL ditentukan secara by different dengan rumus : 

Kadar HDL = Total kolesterol – (LDL + TG/5) 

Dengan asumsi bahwa TG/5 merupakan VLDL 

 

3.3.4    Analisis Data Statistik 

Data hasil pengamatan dianalisis statistik menggunakan ANOVA 

(Anaylsis of Variance) dengan selang kepercayaan sebesar 95% menggunakan 

aplikasi pengolah data minitab dengan uji lanjut turkey method . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.4. Diagram Alir Penelitian 

3.4.1 Diagram Alir Pembuatan Tepung Labu Kuning Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Labu Kuning 

Kontrol (tanpa perlakuan) 
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-Aktivitas antioksidan 

 



 

 

 

 

3.4.2 Diagram Alir Pembuatan Tepung Labu Pre-treatment Water Blanching 

Suhu 900C selama 6 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Labu kuning Pre-treatment 

Water Blanching Suhu 900C selama 6 menit 
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3.2.3 Diagram Alir Pembuatan Tepung Labu Kuning Pre-treatment 

Perendaman Larutan Asam Sitrat 0,1% selama 90 menit 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Labu kuning Pre-treatment 

Perendaman Larutan Asam Sitrat 0,1% selama 90 menit 
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3.4.4 Diagram Alir Pengujian In Vivo Efek Hipokolesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Masa pengondisian hiperkolesterolemia selama 14 hari dengan pemberian 

kolesterol murni, asam kolat, dan minyak babi terhadap kelompok K+, P1, P2, 

dan P3 

 

Masa adaptasi selama 7 hari dengan pemberian pakan comfeed dan  

air minum secara ad libitum serta penimbangan berat badan dan sisa pakan tikus 

setiap hari 

Masa perlakuan selama 28 hari dengan pemberian 

perlakuan sesuai kelompok perlakuan 

 

Pengambilan sampel darah menggunakan 

hematokrit dengan metode retro orbital plexus  

pada minggu 0, 2, dan 4 dalam masa perlakuan 

Persiapan alat, bahan dan 20 ekor tikus wistar 

jantan 

Analisa Data 

Analisa Profil Lipid 
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                 Gambar 3.4. Diagram Alir Proses Pengujian In Vivo Efek 

Hipokolesterolemik 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Kimia Tepung Labu Kuning 

 Pengujian kimia yang dilakukan terhadap ketiga jenis sampel labu kuning 

meliputi pengujian proksimat, aktivitas antioksidan, fenol, dan total karotenoid. 

Pengujian proksimat yang dilakukan meliputi kadar air, protein, serat kasar, 

lemak, abu, dan karbohidrat. Hasil pengujian karakteristik kimia terhadap ketiga 

jenis sampel tepung labu kuning disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kandungan Kimia Tepung Labu Kuning 

Kandungan  

Literatur *(a) Hasil Penelitian 

Tepung 

Labu 

Kuning  

Tepung 

Labu 

Kuning I 

Tepung 

Labu 

Kuning II  

Tepung 

Labu 

Kuning III 

Air                (g/100 g) 7,57  7,83  8,06  9,14  

Protein         (g/100 g) 8,35 5,43 5,36 5,64  

Karbohidrat  (g/100 g) 69,80 77,61  78,55  77,34  

Lemak          (g/100 g) 2,90  4,06 3,09  3,28  

Abu               (g/100 g) 6,61  6,20  4,94  4,60 

Serat Kasar  (g/100 g) 5,61  13,06  7,48 10,18  

Fenol            (g/100 g) - 197,57  201,70  274,68  

Total Karotenoid          

(µg/100 g) 
111,20  88,22  95,22 116,02 

IC 50 (ppm) - 11.401  7.385,70  6.937,20  

 

*(a) : Kulaitine et al (2014) 



 

Keterangan   : Tepung Labu Kuning I    = Tepung labu kuning kontrol (tanpa perlakuan) 

           Tepung Labu Kuning II   = Tepung labu kuning dengan pre-treatment 

water blanching pada suhu 90
0
C selama 6 

menit 

                        Tepung Labu Kuning III = Tepung labu kuning dengan pre-treatment 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% 

 

A. Kadar Air 

 Penentuan kadar air menggunakan metode pengeringan dalam oven 

pada suhu 1050C menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kadar air tepung 

labu kuning kontrol sebesar 7,83 gram/100 gram, sedangkan tepung labu kuning 

dengan pre-treatment water blanching pada 900C selama 6 menit adalah sebesar 

8,06 gram/100 gram, dan tepung labu kuning dengan pre-treatment perendaman 

larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit adalah sebesar 9,14 gram/100 gram.  

  

B. Kadar Karbohidrat 

 Penentuan kadar karbohidrat dari ketiga sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan perhitungan by difference dari kadar air, kadar lemak, kadar 

abu, dan kadar serat pangan yang telah ditentukan dari ketiga sampel. Pengujian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat tepung labu 

kuning kontrol adalah sebesar 77,61 gram/100 gram, tepung labu kuning pre-

treatment water blanching pada 900C selama 6 menit adalah sebesar 78,55 

gram/100 gram, dan tepung labu kuning dengan pre-treatment berupa 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit adalah sebesar 

77,34 gram/ 100 gram.  

 

C. Kadar Protein 

 Pengujian kadar protein terhadap ketiga sampel dilakukan dengan 

metode kjedahl. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel tepung labu kuning 

kontrol, tepung labu kuning dengan water blanching pada 900C selama 6 menit, 

dan tepung labu kuning dengan perendaman larutan asam sitrat 0,1% selama 90 

menit masing-masing memiliki kadar protein sebesar 5,43 gram /100 gram, 5,36 

gram /100 gram, dan 5,64 gram /100 gram.  

  



 

 

D.  Kadar Lemak 

 Pengujian kadar lemak dalam penelitian ini menggunakan metode 

ekstraksi soxhlet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar lemak tepung labu 

kuning tanpa pre-treatment adalah sebesar 4,06 gram/ 100 gram, tepung labu 

kuning dengan pre-treatment water blanching pada 900C selama 6 menit adalah 

sebesar 3,09 gram/ 100 gram, dan tepung labu kuning dengan pre-treatment 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit adalah sebesar 

3,28 gram/ 100 gram.  

  

E.  Kadar Abu 

 Pengujian kadar abu dilakukan dengan memanaskan ketiga jenis sampel 

dalam tanur pengabuan pada suhu 5000C. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

kadar abu tepung labu kuning tanpa pre-treatment adalah sebesar 6,20 gram/ 

100 gram, tepung labu kuning dengan pre-treatment water blanching pada 900C 

selama 6 menit sebesar 4,94 gram/ 100 gram, dan tepung labu kuning dengan 

pre-treatment perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit 

adalah sebesar 4,60 gram/ 100 gram.  

  

F.  Kadar Serat Kasar 

Serat kasar merupakan komponen yang banyak ditemukan pada dinding 

sel tanaman yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan jenis 

lainnya. Hasil analisis kadar serat kasar pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

kadar serat kasar sampel tepung labu kuning tanpa pre-treatment adalah 13,19 

gram/100 gram ,serat kasar pada tepung labu kuning dengan pre-treatment 

water blanching pada 900C selama 6 menit sebesar 7,48 gram/100 gram, dan 

serat kasar pada tepung labu kuning dengan perendaman dalam larutan asam 

sitrat 0,1% selama 90 menit adalah sebesar 10,18 gram/100 gram.  

 

G.  Kadar Total Fenol 

Pengujian fenol dalam penelitian ini menggunakan pengujian dengan 

reagen folin-ciocalteau. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar total fenol 



 

sampel tepung labu kuning tanpa pre-treatment adalah sebesar 197,57 ppm, 

total fenol pada tepung labu kuning dengan pre-treatment water blanching pada 

900C selama 6 menit sebesar 201,67 ppm, dan total fenol pada tepung labu 

kuning dengan perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit 

adalah sebesar 274,68 ppm.  

 

H.  Kadar Total Karotenoid 

Pengujian total karotenoid dalam penelitian ini menggunakan metode 

ekstraksi senyawa karotenoid dengan pelarut petroleum eter dalam corong 

pemisah. Senyawa karotenoid terutama beta-karoten pada labu kuning 

merupakan senyawa yang sangat penting, karena selain berperan sebagai 

pemberi warna kuning juga sebagai antioksidan dan pro-vitamin A bagi tubuh 

manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar total karotenid sampel tepung 

labu kuning tanpa pre-treatment adalah sebesar 88,22 µg/100 g, total karotenoid 

pada tepung labu kuning dengan pre-treatment water blanching pada 900C 

selama 6 menit sebesar 95,22 µg/100 g, dan total karotenoid pada tepung labu 

kuning dengan perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit 

adalah sebesar 116,02 µg/100 g. 

 

I.  Aktivitas Antioksidan 

Pengujian aktivitas antioksidan dalam penelitian ini dengan cara 

mereaksikan sampel dengan reagen DPPH dan menginkubasinya yang 

kemudian diamati intensitas cahayanya menggunakan spektrofotometer. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan sampel tepung labu kuning 

tanpa pre-treatment adalah sebesar 11.401 ppm, aktivitas antioksidan pada 

tepung labu kuning dengan pre-treatment water blanching pada 900C selama 6 

menit sebesar 7.385,7 ppm, dan aktivitas antioksidan pada tepung labu kuning 

dengan perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit adalah 

6.937,2 ppm.  

 

4.2       Konsumsi Pakan Tikus 

 

 Pakan yang diberikan adalah secara ad libitum, yaitu membebaskan 

hewan uji untuk memakan pakan yang disediakan. Jumlah asupan yang 



 

dikonsumsi tikus wistar per ekor per hari ditentukan dengan cara menimbang 

sisa pakan tikus setiap hari selama masa perlakuan yang kemudian didapatkan 

nilainya dari selisih antara jumlah pakan yang diberikan dengan sisa pakan tiap 

ekor setiap harinya. Grafik rerata konsumsi pakan tikus setiap minggu dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

    

       Gambar 4.1 Grafik perubahan rerata konsumsi pakan setiap minggu selama masa 

perlakuan 

Keterangan :  K-  : Tikus normal 
           K+ : Tikus hiperkolesterolemia 
           P1 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol  

P2 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching suhu 
90

0
C selama 6 menit 

P3 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman larutan 
asalm sitrat 0,1% selama 90 menit 

 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa relatif tidak terjadi perubahan tingkat 

konsumsi pakan oleh kelima kelompok perlakuan. Penjelasan lebih rinci dari 

perubahan rerata konsumsi pakan dari tiap kelompok tiap minggunya dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Perubahan rerata konsumsi pakan tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

(gram/kg BB) 

Kelompok Perlakuan n 

Minggu ke- 

0 2 4 

Normal + Pakan standar 4 19,93 ± 0,11
a 

19,50 ± 0,13
a 

19,69 ± 0,11
a
 

HK + Pakan standar 4 19,91 ± 0,14
a
 19,59 ± 0,28

a
  19,65 ± 0,26

a
 

HK + Tepung Labu Kuning 

Kontrol 

4 19,27 ± 0,74
a
 19,45 ± 0,48

a 
 19,83 ± 0,14

a
 

HK + Tepung Labu Kuning Water 

Blanching 90
0
C selama 6 menit 

4 19,62 ± 0,58
a
 19,60 ± 0,32

a 
 19,76 ± 0,13

a
 

HK + Tepung Labu Kuning 

Perendaman Larutan Asam Sitrat 

0,1%selama 90 menit 

3 19,41 ± 1,02
a 

19,67 ± 0,08
a 

19,58 ± 0,34
a 

  
 Keterangan : 1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap kelompok perlakuan 

2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dari semua waktu 
pengambilan sampel darah dalam satu kelompok perlakuan (p<0,05) 

3. n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4. HK = Hiperkolesterol 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rerata jumlah konsumsi pakan dari kelima 

kelompok perlakuan pada setiap minggunya tidak terjadi perubahan yang 

signifikan (P>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah 

pada pemberian pakan yang dilakukan terhadap hewan coba yang mana semua 

hewan coba dari masing-masing kelompok mengkonsumsi pakan dengan jumlah 

yang cenderung seragam antar individunya dan mengkonsumsi pakan dengan 

jumlah yang cenderung sama pada setiap minggunya. Seperti yang telah 

diketahui bahwa dalam sebuah penelitian yang menggunakan hewan coba 

dimana suatu sampel perlakuan diberikan dengan cara mensubtitusikan ke 

dalam pakan yang biasa dikonsumsi tikus seringkali menimbulkan suatu masalah 

berupa menurunya konsumsi pakan oleh hewan coba. Hal tersebut menurut 

Fanani dkk (2015) disebabkan karena hewan coba tersebut selama masa 

pemeliharaan sejak lahir hingga memasuki masa-masa yang matang untuk 

dijadikan sebagai objek penelitian diberikan pakan konsumsi yang biasa 

diberikan secara komersial kepada hewan-hewan coba tersebut sehingga hewan 

coba tersebut sudah sangat terbiasa dan teradaptasi terhadap jenis pakan yang 

diberikan tersebut. Selanjutnya ketika hewan-hewan coba tersebut dijadikan 

sebagai objek penelitian yang mana hewan-hewan coba tersebut diberikan 

pakan perlakuan yang disubtitusikan ke dalam pakan yang dikonsumsi maka 



 

sangat berpotensi untuk mengalami penurunan tingkat konsumsi pakan karena 

bisa jadi hal tersebut dipengaruhi oleh flavor-flavor tertentu yang dihasilkan oleh 

pakan perlakuan yang disubtitusikan yang mana flavor-flavor tersebut tidak 

disukai oleh hewan-hewan coba sehingga dapat menurunkan tingkat akurasi 

hasil penelitian. Rerata jumlah konsumsi pakan oleh kelima kelompok perlakuan 

selama 4 minggu masa perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Rerata konsumsi pakan tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan n 

Rerata 

Konsumsi 

Pakan 

(gram) 

Normal + Pakan standar 4 19,71 ± 0,22
a 

HK + Pakan standar 4 19,72 ± 0,17
a
 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol 4 19,52 ± 0,29
a
 

HK + Tepung Labu Kuning Water Blanching 90
0
C selama 6 

menit 

4 19,66 ± 0,09
a
 

HK + Tepung Labu Perendaman Larutan Asam Sitrat 

0,1%selama 90 menit 

3 19,53 ± 0,13
a 

 
Keterangan :  1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap perlakuan 

2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata antar kelompok 
perlakuan (p<0,05) 

3.  n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4.  HK = Hiperkolesterol 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jenis pakan perlakuan yang diberikan 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan (P>0,05) terhadap jumlah pakan 

yang dikonsumsi oleh kelima kelompok perlakuan selama 4 minggu masa 

perlakuan. Tingkat konsumsi pakan oleh hewan coba merupakan suatu hal yang 

penting pada sebuah penelitian yang mengujikan suatu sampel perlakuan 

melalui substitusi terhadap pakan yang biasa dikonsumsi oleh hewan coba. Hal 

tersebut dikarenakan bila terjadi perbedaan pada parameter  hasil pengujian 

yang diamati maka dapat diasumsikan bahwa hasil pengujian tersebut bukanlah 

disebabkan oleh perbedaan tingkat konsumsi pakan, melainkan disebabkan oleh 

perbedaan perlakuan yang diberikan.  

 

4.3      Perubahan Berat Badan Tikus Setelah Pemberian Perlakuan 

 Berat badan dari setiap individu pada semua kelompok dilakukan dengan 

menimbangnya setiap hari selama 4 minggu masa perlakuan setelah mencapai 



 

kondisi hiperkolesterolemia. Grafik rerata konsumsi pakan tikus setiap minggu 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

    

Gambar 4.2 Grafik perubahan berat badan tikus setiap minggu selama masa perlakuan 

 

Keterangan :  K-  : Tikus normal 
           K+ : Tikus hiperkolesterolemia 
           P1 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol  

P2 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching suhu 
90

0
C selama 6 menit 

P3 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman larutan 
asalm sitrat 0,1% selama 90 menit 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semua kelompok perlakuan mengalami 

perubahan berat badan dengan besaran yang berbeda-beda. Penjelasan lebih 

rinci dari perubahan rerata berat badan dari tiap kelompok tiap minggunya dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Perubahan rerata berat badan tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan n 

Minggu ke- 

0 2 4 

Normal + Pakan standar 4 201,3 ± 3,88
a
 194,5 ± 4,11

a 
189,9 ± 8,18

a
 

HK + Pakan standar 4 168,1 ± 7,11
b
 172,3 ± 8,26

ab
  173,3 ± 6,67

a
 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol 4 142,1 ± 21,38
a
 143,2 ± 35,54

a
 151,8 ± 31,52

a
 

HK + Tepung Labu Kuning Water 

Blanching 90
0
C selama 6 menit 

4 159,7 ± 12,01
b
 169,2 ± 11,98

a 
 171,6 ± 9,73

a
 

HK + Tepung Labu Kuning 

Perendaman Larutan Asam Sitrat 

0,1%selama 90 menit 

3 161,8 ± 14,46
a 

160,4 ± 17,34
a 

163,3 ± 7,83
a 

  
 Keterangan : 1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap kelompok perlakuan 

2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dari semua waktu 
pengambilan sampel darah dalam satu kelompok perlakuan (p<0,05) 

3. n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4. HK = Hiperkolesterol 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rerata berat badan kelompok tikus normal, 

kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning kontrol 

dan kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% tidak mengalami perubahan yang 

signifkan (P>0,05) dalam setiap minggunya, sedangkan perubahan rerata berat 

badan yang terjadi pada kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan biasa 

dan kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning water 

blanching suhu 900C selama 6 menit terjadi secara signifikan (P<0,05). Dapat 

dilihat bahwa kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan standar 

mengalami kenaikan berat badan sejak minggu 0 hingga minggu 4, yang mana 

pada minggu 0 dengan rerata berat badan sebesar 168,1 gram meningkat 

menjadi 172,3 gram pada minggu 2 dan kembali meningkat menjadi 173,3 gram, 

begitu pula yang terjadi pada kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan 

tepung labu kuning water blanching suhu 900C selama 6 menit mengalami 

kenaikan berat badan sejak minggu 0 hingga minggu 4, yang mana pada minggu 

0 dengan rerata berat badan sebesar 159,7 gram meningkat menjadi 169,2 gram 

pada minggu 2dan kembali meningkat menjadi 171,6 pada minggu 4. 

Pengingkatan yang signifikan pada kedua kelompok tersebut disebabkan karena 



 

dalam masing-masing kelompok tersebut terdapat dua individu hewan coba yang 

mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan sementara individu 

lainnya dalam kelompok tersebut cenderung tetap sehingga menyebabkan 

perbuahan rerata berat badan dari masing-masing kelompok tersebut menjadi 

signfikan. 

Hasil tersebut bertolak-belakang dengan penjelasan Herawati (2010) 

yang memaparkan bahwa konsumsi bahan pangan yang lebih tinggi kandungan 

seratnya sebagaimana yang terdapat pada pakan tepung labu kuning hasil water 

blanching suhu 900C selama 6 menit dapat menurunkan berat badan karena sifat 

serat yang resisten terhadap enzim-enzim pencernaan dapat menghambat 

penyerapan senyawa-senyawa nutrisi lainnya seperti gula, lemak, kolesterol 

sehingga kalori yang diserap pun menjadi lebih rendah. Namun hal tersebut 

dapat dibantah karena faktor yang menentukan berat badan tidak hanya 

konsumsi bahan pangan yang dapat menghambat penyerapan nutrisi, tetapi juga 

terdapat faktor-faktor lainnya. Diantara faktor yang paling berpengaruh adalah 

jumlah pakan yang dikonsumsi. Djokovic (2012) mengungkapkan bahwa kondisi 

stress juga bisa berpengaruh pada dua kemungkinan, yaitu naiknya berat badan 

dan menurunnya berat badan. Naiknya berat badan pada sebagian orang akibat 

stress dikarenakan orang yang stress tersebut memilih makan untuk 

menghilangkan rasa stressnya, sedangkan ada pula sebagian orang yang justru 

mengalami penurunan berat badan karena stress yang dialami orang tersebut 

menurunkan nafsu makan. 

Rerata perubahan berat badan selama 4 minggu dari setiap kelompok 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Perubahan berat badan tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan n 

Perubahan 

Berat Badan 

(Minggu 4 – 

Minggu 0) 

(gram) 

Normal + Pakan standar 4 -11,42 ± 10,04
b 

HK + Pakan standar 4 + 5,27 ± 3,54
ab 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol 4 + 9,76 ±10,88
a 

HK + Tepung Labu Kuning Water Blanching 90
0
C selama 6 

menit 

4 + 11,9 ± 5,81
a
 

HK + Tepung Labu Perendaman Larutan Asam Sitrat 

0,1%selama 90 menit 

3 - 1,47 ± 8,4
ab

 



 

 
Keterangan :  1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap perlakuan 

2. tanda + menunjukkan pertambahan berat badan dan tanda – 
menunjukkan penurunan berat badan  

3. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata antar kelompok 
perlakuan (p<0,05) 

4.  n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
5.  HK = Hiperkolesterol 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan besarnya perubahan berat badan dari rerata 4 

tikus dalam setiap kelompok perlakuan sejak minggu 0 hingga 4 yang didapatkan 

dari hasil selisih berat badan pada minggu 4 dan minggu 0. Hasil yang tercantum 

menunjukkan bahwa kenaikan berat badan tertinggi adalah kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning hasil water blanching 

pada suhu 900C selama 6 menit yaitu sebesar 11,9 gram, sedangkan kenaikan 

berat badan terendah adalah kelompok tikus normal yaitu sebesar -11,4 gram 

yang berarti bahwa rerata berat badannya justru menurun. Terjadinya penurunan 

berat badan yang cukup signifikan dibanding kelompok lainnya dapat disebabkan 

oleh kondisi stres sebagaimana yang dipaparkan olej Djokovic (2012), baik stres 

terhadap kondisi lingkungan, maupun akibat penanganan yang diberikan 

terhadap hewan-hewan coba tersebut. Kondisi tersebut seringkali tidak bisa 

disamakan dengan invididu-individu lainnya baik dalam satu kelompok perlakuan 

maupun dengan kelompok perlakuan lain karena setiap individu hewan coba 

memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda baik kondisi metabolisme tubuh, 

pengaruh suatu penyakit yang diidap, tingkat kesehatan organ, kondisi psikis, 

dan respon tubuh terhadap lingkungan 

 

4.4  Pengujian Kadar Total Kolesterol Serum 

 

 Pengujian kadar total kolesterol dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan jenis pre-treatment pada tepung labu kuning terhadap kadar total 

kolesterol serum darah tikus wistar. Grafik perubahan kadar total kolesterol 

serum selama 4 minggu masa perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

 



 

 

 

Gambar 4.3 Grafik perubahan kadar kolesterol total serum tikus setiap minggu selama 

masa perlakuan 

 

Keterangan :  K-  : Tikus normal 
           K+ : Tikus hiperkolesterolemia 
           P1 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol  

P2 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching suhu 
90

0
C selama 6 menit 

P3 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman larutan 
asalm sitrat 0,1% selama 90 menit 

 

 Gambar 4.3 menunjukkan perubahan rerata total kolesterol serum sejak 

minggu 0 hingga minggu 4 dari setiap kelompok perlakuan. Tampak pada grafik 

tersebut bahwa semua kelompok perlakuan mengalami penurunan kadar 

kolesterol serum namun dengan besaran perubahan yang berbeda diantara 

kelima kelompok tersebut. Penjelasan lebih rinci dari perubahan kadar kolesterol 

total serum dari kelima kelompok perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Perubahan kadar kolesterol total serum setiap minggu selama 4 minggu masa 

perlakuan (mg/dl) 

Kelompok Perlakuan N 

Minggu ke- 

0 2 4 

Normal + Pakan standar 4 180,79 ± 15,31
a 

190,71 ± 12,43
a 

187,50 ± 32,58
a 

HK + Pakan standar 4 201,99 ± 24,98
a 

205,36 ± 22,96
a 

202,52 ± 21,23
a 

HK + Tepung Labu 

Kuning Kontrol 

3 202,65 ± 22,93
a 

193,81 ± 9,29
a 

184,76 ± 11,98
a 

HK + Tepung Labu 

Kuning Water Blanching 

90
0
C selama 6 menit 

4 205,63 ± 12,44
a 

192,50 ± 10,52
ab 

176,43 ± 24,20
b 

HK + Tepung Labu 

Kuning Perendaman 

Larutan Asam Sitrat 

0,1%selama 90 menit 

3 204,86 ± 13,27
a 

193,81 ± 10,72
ab 

168,10 ± 18,20
b
 

  
 Keterangan : 1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap kelompok perlakuan 

2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dari semua waktu 
pengambilan sampel darah dalam satu kelompok perlakuan (p<0,05) 

3. n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4. HK = Hiperkolesterol 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kelompok tikus normal, kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan standar, dan kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning kontrol tidak mengalami 

perubahan rerata kadar kolesterol total serum secara signifikan selama 4 minggu 

masa perlakuan (P>0,05). Tabel 4.6 juga menunjukkan bahwa kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning hasil water blanching 

pada suhu 900C selama 6 menit mengalami penurunan kadar kolesterol total 

secara signifikan (P<0,05), yang mana pada minggu 0 kadar kolesterol total 

sebesar 205,63 mg/dl, kemudian menurun menjadi 192,5 mg/dl pada minggu 2 

dan kembali menurun menjadi 176,43 mg/dl pada minggu 4. Kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning hasil perendaman dalam 

larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit juga mengalami penurunan kadar 

kolesterol total secara signifikan (P<0,05), yang mana pada minggu 0 kadar 

kolesterol total sebesar 204,86 mg/dl, kemudian menurun menjadi 193,81 mg/dl 

pada minggu 2 dan kembali menurun menjadi 168,1 mg/dl pada minggu 4. 

Besarnya perubahan kadar kolesterol total serum dari kelima kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 



 

Tabel 4.7 Perubahan kolesterol total serum selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan 
Perubahan Total 

Kolesterol 

(mg/dl) 

Persentase  

(%) 

Normal + Pakan standar      6,70 ± 35,11
a 

3,71 

HK + Pakan standar      0,51 ± 39,21
a 

0,26 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol   -16,45 ± 16,23
b 

11,73 

HK + Tepung Labu Kuning Water Blanching 90
0
C 

selama 6 menit 

  -29,21 ± 13,26
b 

14,2 

HK + Tepung Labu Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

  -36,76 ± 17,85
b 

17,94 

 
Keterangan :  1.  Tanda – menunjukkan penurunan kadar kolesterol total serum  

          2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata antar kelompok 
perlakuan (p<0,05) 

 

Tabel 4.7 memperlihatkan perbedaan tingkat perubahan kadar kolesterol 

total dari kelima kelompok perlakuan dengan perubahan yang signifikan (P<0,05) 

berdasarkan hasil uji ANOVA menggunakan aplikasi minitab dengan uji lanjut 

turkey method. Tampak bahwa ketiga kelompok perlakuan yang diberikan pakan 

perlakuan berupa tepung labu kuning baik tepung labu kuning kontrol, tepung 

labu kuning water blanching pada 900C selama 6 menit, maupun tepung labu 

kuning perendaman larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit kesemuanya 

berbeda nyata terhadap dua kelompok perlakuan kontrol yang tidak diberikan 

pakan tepung labu kuning namun tidak berbeda nyata terhadap sesama 

kelompok perlakuan yang diberikan pakan perlakuan tepung labu kuning. Tabel 

4.7 juga menunjukkan bahwa penurunan tertinggi dialami oleh tikus 

hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil perendaman dalam 

larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit yang mengalami penurunan kadar 

kolesterol total selama 4 minggu sebesar 42,65 mg/dl atau sebesar 20,81%. 

Perubahan kadar total kolesterol tertinggi berikutnya adalah kelompok tikus 

hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil water blanching pada 

900C selama 6 menit yang mengalami penurunan kadar kolesterol total selama 4 

minggu sebesar 29,20 mg/dl atau sebesar 14,2%, kemudian kelompok tikus 

hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning standar yang mengalami 

penurunan kadar kolesterol total selama 4 minggu sebesar 23,78 mg/dl atau 

sebesar 11,73%, kemudian kelompok tikus hiperkolesterol dengan pakan biasa 

yang mengalami kenaikan sebesar 0,51 mg/dl atau sebesar 0,26%, dan yang 



 

terendah adalah kelompok tikus normal yang mengalami kenaikan kadar 

kolesterol total sebesar 6,7 mg/dl atau sebesar 3,71%.  

Terjadinya perbedaan tingkat penurunan kadar kolesterol total serum 

pada kelima kelompok tikus tersebut adalah disebabkan dari faktor pakan yang 

dikonsumsi. Dapat terlihat dari data karakteristik kimia ketiga jenis tepung labu 

kuning yang dihasilkan pada Tabel 4.1 yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukkan perbedaan kadar dari masing-masing komponen kimiawi pada 

ketiga jenis tepung labu kuning tersebut. Dari semua komponen kimiawi yang 

dianalisis, serat kasar dan antioksidan khususnya senyawa karotenoid dan fenol 

memegang peranan utama dalam penurunan kadar kolesterol serum. 

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa kelompok tikus normal dan tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan biasa justru cenderung mengalami 

peningkatan kadar kolesterol selama 4 minggu masa perlakuan. Hal tersebut 

dikarenakan pakan yang dikonsumsi hanyalah pakan biasa yang lebih rendah 

kandungan serat dan antioksidan dibandingkan dengan 3 kelompok perlakuan 

lainnya yang diberikan pakan biasa dengan subtitusi sebanyak 25% pakan 

perlakuan berupa 3 jenis tepung labu kuning yang mengandung kadar serat dan 

antioksidan yang lebih tinggi. Terlihat bahwa kelompok tikus hiperkolesterolemia 

yang diberi pakan biasa dengan subtitusi 25% tepung labu kuning hasi 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit dengan kadar 

serat kasar, total fenol, dan total karoten yang tertinggi menghasilkan penurunan 

kadar kolesterol total serum yang tertinggi diantara 4 kelompok lainnya, dan 

tampak pula bahwa semakin tinggi kadar serat kasar, total fenol, dan total 

karotenoid maka penurunan kadar kolesterol total serum pada hewan coba 

semakin tinggi. 

 Murray et al (2006) memaparkan bahwa selain memiliki kemampuan 

untuk bersifat resisten terhadap enzim-enzim pencernaan, serat juga memiliki 

kemampuan untuk mengikat senyawa-senyawa garam empedu pada lambung,  

yang mana garam-garam empedu pada lambung digunakan untuk proses 

emulsifikasi senyawa-senyawa lipid dan turunannya supaya dapat dihidrolisis 

oleh enzim lipase dan kemudian diserap ke dalam usus halus. Secara normal 

garam empedu yang telah digunakan untuk proses emulsifikasi pada pencernaan 

lipid tersebut akan diserap kembali dalam ileum dan dikembalikan ke dalam hati 

untuk digunakan kembali, sedangkan bila garam empedu dan kolesterol diikat 

oleh serat yang kemudian sebagian besar dibuang melalui feses maka kantung 



 

empedu akan mengalami kekurangan persediaan garam empedu untuk proses 

esterifikasi, sehingga tubuh diperintahkan untuk mengambil kolesterol dari aliran 

darah maupun jaringan ekstrahepatik untuk disintesis menjadi garam empedu di 

hati sehingga secara tidak langsung menurunkan kadar kolesterol serum. 

 Penurunan kadar kolesterol juga disebabkan oleh kenaikan kadar HDL 

yang mana kenaikan kadar HDL tersebut dipengaruhi oleh komponen 

antioksidan yang salah satunya adalah senyawa fenol yang terkandung dalam 

tepung labu kuning. Hernaez et al (2016) mengungkapkan pada hasil 

penelitiannya mengenai pengaruh komponen fenol terhadap HDL bahwa 

komponen-komponen fenol dapat meningkatkan aktivitas dan kadar HDL. 

Byrdwell et al (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa senyawa-senyawa fenol 

dapat menjaga HDL dari proses oksidasi terhadap komponen lipid dan apo A-1 

dalam HDL yang menyebabkan penurunan sifat fungsional dari HDL yang mana 

penurunan sifat fungsional HDL dapat mengurangi kapasitas dan kemampuan 

HDL untuk melakukan efluks kolesterol dari jaringan ekstrahepatik dan aliran 

darah ke hati. Dengan terjaganya stabilitas HDL oleh komponen-komponen 

antioksidan seperti fenol maka dapat menjaga stabilitas kemampuan efluks 

kolesterol dari jaringan dan aliran darah ke hati secara maksimal.  

 Penurunan trigliserida serum juga menurunkan kadar kolesterol serum. 

Hal tersebut seperti yang disebutkan oleh Heiman et al (2016) disebabkan 

karena asam-asam lemak rantai pendek seperti asam asetat, asam propionat, 

dan asam butirat yang dihasilkan dari proses fermentasi terhadap serat dan 

karbohidrat yang tak tercerna dapat meningkatkan proses oksidasi trgiliserida 

untuk dijadikan sebagai sumber energi. Selain itu, dalam penelitian Heiman et al 

(2016) juga disebutkan bahwa ketiga jenis asam-asam lemak rantai pendek 

tersebut dapat menurunkan proses lipolisis trigliserida menjadi asam-asam 

lemak. Telah diketahui bahwa asam lemak merupakan bahan baku sintesis 

kolesterol oleh enzim utama berupa HMG-KoA reduktase, sehingga 

meningkatnya aktivitas oksidasi terhadap lipid pada jaringan menjadi sumber 

energi dan penurunan aktivitas lipolisis trigliserida dapat mengontrol sintesis 

kolesterol. 

 

4.5 Pengujian Kadar Trigliserida Serum 

 



 

 Pengujian kadar trigliserida dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan jenis pre-treatment pada tepung labu kuning terhadap kadar 

trigliserida serum darah tikus wistar. Grafik perubahan kadar trigliserida serum 

selama 4 minggu masa perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.4.  

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik perubahan kadar trigliserida serum tikus setiap minggu selama masa 

perlakuan 

 

Keterangan :  K-  : Tikus normal 
           K+ : Tikus hiperkolesterolemia 
           P1 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol  

P2 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching suhu 
90

0
C selama 6 menit 

P3 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman larutan 
asalm sitrat 0,1% selama 90 menit 

 Gambar 4.4 menunjukkan perubahan rerata trigliserida serum sejak 

minggu 0 hingga minggu 4 dari setiap kelompok perlakuan. Tampak pada grafik 

tersebut bahwa semua kelompok perlakuan mengalami perubahan kadar 

trigliserida serum namun dengan besaran perubahan yang berbeda diantara 

kelima kelompok tersebut. Penjelasan lebih rinci dari perubahan kadar total 

kolesterol serum dari kelima kelompok perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0  2  4  

TR
IG

LI
SE

R
ID

A
 S

ER
U

M
 (

M
G

/D
L)

 

MINGGU 

K- K+ P1 P2 P3



 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Perubahan kadar trigliserida serum tikus setiap minggu selama 4 minggu masa 

perlakuan (mg/dl) 

Kelompok Perlakuan n 

Minggu ke- 

0 2 4 

Normal + Pakan standar 4 107,76 ± 38,3
a 

118,21 ± 39,86
a 

107,07 ± 32,19
a 

HK + Pakan standar 4 152,80 ± 42,47
a 

157,40 ± 37,89
a 

161,40 ± 33,01
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Kontrol 

3 178,40 ± 27,12
a 

164,10 ± 12,02
a 

152,20 ± 15,58
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Water Blanching 90
0
C selama 

6 menit 

4 151,60 ± 13,83
a 

138,60 ± 16,52
ab

 127,70 ± 21,72
b 

HK + Tepung Labu Kuning 

Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

3 162,60 ± 12,92
a 

151,10 ± 8,98
a 

130,20 ± 5,94
b 

  
 Keterangan : 1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap kelompok perlakuan 

2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dari semua waktu 
pengambilan sampel darah dalam satu kelompok perlakuan (p<0,05) 

3. n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4. HK = Hiperkolesterol 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa kelompok tikus normal, kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan standar, dan kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning kontrol tidak mengalami 

perubahan rerata kadar trigliserida serum secara signifikan selama 4 minggu 

masa perlakuan (P>0,05). Kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan 

tepung labu kuning hasil water blanching pada suhu 900C selama 6 menit 

mengalami penurunan kadar trigliserida secara signifikan (P<0,05), yang mana 

pada minggu 0 kadar trigliserida sebesar 151,58 mg/dl, kemudian menurun 

menjadi 138,59 mg/dl pada minggu 2 dan kembali menurun menjadi 127,75 

mg/dl pada minggu 4. Kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan tepung 

labu kuning hasil perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit 

juga mengalami penurunan kadar kolesterol total secara signifikan (P<0,05), 

yang mana pada minggu 0 kadar kolesterol total sebesar 162,63 mg/dl, 

kemudian menurun menjadi 151,09 mg/dl pada minggu 2 dan kembali menurun 



 

menjadi 130,22 mg/dl pada minggu 4. Besarnya perubahan kadar trigliserida 

serum dari kelima kelompok perlakuan selama 4 minggu masa perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

 

 

Tabel 4.9 Perubahan kadar trigliserida serum tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan 
Perubahan 

Trigliserida 

(mg/dl) 

Persentase  

(%) 

Normal + Pakan standar       -0,62 ± 7,94
a 

0,58 

HK + Pakan standar        4,66 ± 23,35
a 

3,05 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol     -22,56 ± 17,27
b 

12,64 

HK + Tepung Labu Kuning Water Blanching 90
0
C 

selama 6 menit 

    -24,08 ± 17,00
b 

15,59 

HK + Tepung Labu Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

    -28,75 ± 11,38
b 

17,68 

 
Keterangan :  1.  Tanda – menunjukkan penurunan kadar trigliserida serum  

          2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata antar kelompok 
perlakuan (p<0,05) 

 

Tabel 4.9 memperlihatkan perbedaan tingkat perubahan kadar trigliserida 

serum dari kelima kelompok perlakuan dengan perubahan yang signifikan 

(P<0,05) berdasarkan hasil uji ANOVA menggunakan aplikasi minitab dengan uji 

lanjut tukey method. Tampak bahwa ketiga kelompok perlakuan yang diberikan 

pakan perlakuan berupa tepung labu kuning baik tepung labu kuning kontrol, 

tepung labu kuning water blanching pada 900C selama 6 menit, maupun tepung 

labu kuning perendaman larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit kesemuanya 

berbeda nyata terhadap dua kelompok perlakuan kontrol yang tidak diberikan 

pakan tepung labu kuning namun tidak berbeda nyata terhadap sesama 

kelompok perlakuan yang diberikan pakan perlakuan tepung labu kuning. Tabel 

4.9 juga menunjukkan bahwa penurunan kadar trigliserida serum tertinggi dialami 

oleh tikus hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil perendaman 

dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit yang mengalami penurunan 

kadar trigliserida serum selama 4 minggu sebesar 28,75 mg/dl atau sebesar 

27,68%. Penurunan kadar trigliserida serum tertinggi berikutnya adalah kelompok 

tikus hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil water blanching 

pada 900C selama 6 menit yang mengalami penurunan kadar trigliserida serum 

selama 4 minggu sebesar 24,08 mg/dl atau sebesar 15,59%, kemudian 



 

kelompok tikus hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning standar yang 

mengalami penurunan kadar trigliserida serum selama 4 minggu sebesar 22,56 

mg/dl atau sebesar 12,64%, kemudian kelompok tikus normal yang mengalami 

penurunan trigliserida serum sebesar 0,62 mg/dl atau sebesar 0,58%, dan yang 

terendah adalah kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan biasa yang 

justru mengalami kenaikan trigliserida serum sebesar 4,66 mg/dl atau sebesar 

3,05%.  

Terjadinya perbedaan tingkat penurunan kadar trigliserida serum pada 

kelima kelompok tikus tersebut adalah disebabkan dari faktor pakan yang 

dikonsumsi. Dapat terlihat dari data karakteristik kimia ketiga jenis tepung labu 

kuning yang dihasilkan pada Tabel 4.1 yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukkan perbedaan kadar dari masing-masing komponen kimiawi pada 

ketiga jenis tepung labu kuning tersebut. Dari semua komponen kimiawi yang 

dianalisis, serat kasar dan antioksidan khususnya senyawa karotenoid dan fenol 

memegang peranan utama dalam penurunan kadar trigliserida serum. 

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa kelompok tikus normal hanya 

mengalami penurunan kadar trigliserida sebesar 0,62 mg/dl selama 4 minggu 

masa perlakuan dan kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan biasa 

justru cenderung mengalami peningkatan kadar trigliserida. Hal tersebut 

dikarenakan pakan yang dikonsumsi hanyalah pakan biasa yang lebih rendah 

kandungan serat dan antioksidan dibandingkan dengan 3 kelompok perlakuan 

lainnya yang diberikan pakan biasa dengan subtitusi sebanyak 25% pakan 

perlakuan berupa 3 jenis tepung labu kuning yang mengandung kadar serat dan 

antioksidan yang lebih tinggi. Terlihat bahwa kelompok tikus hiperkolesterolemia 

yang diberi pakan biasa dengan subtitusi 25% tepung labu kuning hasi 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit dengan kadar 

serat kasar, total fenol, dan total karoten yang tertinggi menghasilkan penurunan 

kadar trigliserida serum yang tertinggi diantara 4 kelompok lainnya, dan tampak 

pula bahwa semakin tinggi kadar serat kasar, total fenol, dan total karotenoid 

maka penurunan kadar trigliserida serum pada hewan coba semakin tinggi. 

 Heiman et al (2014) melaporkan pada hasil penelitiannya senyawa-

senyawa asam lemak rantai pendek seperti asam propionat, asam butirat, dan 

asam asetat hasil fermentasi mikroflora usus besar terhadap polisakarida tak 

tercerna dapat menghambat proses lipolisis sehingga dapat mengontrol asam-

asam lemak yang dikeluarkan dari jaringan adiposa ke aliran darah. Heiman et al 



 

(2014) dalam penelitiannya juga melaporkan bahwa asam asetat, asam butirat, 

dan asam propionat dapat menjaga kesehatan jaringan adiposa sehingga 

kemampuan jaringan adiposa untuk memetabolisme dan memproses lipid dapat 

terjaga dengan baik, namun mekanisme secara jelas belum diketahui dengan 

pasti. Selain itu asam propionat dan asam butriat juga dapat meningkatkan 

sensitifitas insulin dan perlindungan terhadap peningkatan resiko obesitas dan 

insulin resisten akibat penumpukan trigliserida dan kolesterol dalam jaringan 

salah satunya melalui mekanisme peningkatan aktivitas β-oksidasi yang 

memproses lipid menjadi sumber energi sehingga mengontrol kadar trigliserida 

dalam jaringan dan serum. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa 

ternyata asam propionat dan asam butriat juga dapat menurunkan sintesis asam 

lemak dengan mekanisme berupa peningkatan aktivitas foforilasi dan 

penghambatan terhadap asetil KoA karboksilase sehingga hal tersebut dapat 

mengontrol sintesis asam lemak dalam jaringan. Penghambatan dan 

pengontrolan terhadap sintesis asam lemak dalam jaringan dapat berimplikasi 

terhadap pengontrolan kadar trgiliserida baik yang terdapat dalam berbagai 

jaringan ekstrahepatik ataupun trigliserida yang teradapat pada aliran darah. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewey et al (2016) menunjukkan 

bahwa asam propionat mampu meningkatkan pengambilan trigliserida dari aliran 

darah ke dalam jaringan dengan mekanisme berupa penghambatan kerja dari 

ANGPTL4 (Angiopoietin-Like 4 Protein), yaitu suatu gen yang mampu 

menghambat kerja lipoprotein lipase dalam proses penguraian trigliserida 

menjadi asam lemak dan gliserol utnuk diserap ke dalam jaringan-jaringan 

adiposa. Efek dari penghambatan ANGPTL-4 oleh asam propionat adalah 

menjaga stabilitas kerja dari enzim lipoprotein lipase dalam menguraikan 

trigliserida dalam aliran darah menjadi asam lemak dan gliserol untuk 

dimasukkan ke dalam jaringan adiposa, sehingga dapat mengontrol kadar 

trigliserida serum.  

 

4.6 Pengujian Kadar LDL Serum 

 

 Pengujian kadar LDL (Low Density Lipoprotein) dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan jenis pre-treatment pada tepung labu kuning 

terhadap kadar LDL serum darah tikus wistar. Grafik perubahan kadar trigliserida 

serum selama 4 minggu masa perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.5.  



 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik perubahan kadar LDL serum tikus setiap minggu selama masa 

perlakuan 

 

Keterangan :  K-  : Tikus normal 
           K+ : Tikus hiperkolesterolemia 
           P1 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol  

P2 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching suhu 
90

0
C selama 6 menit 

P3 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman larutan 
asalm sitrat 0,1% selama 90 menit 

 

 Gambar 4.8 menunjukkan perubahan rerata LDL serum sejak minggu 0 

hingga minggu 4 dari setiap kelompok perlakuan. Tampak pada grafik tersebut 

bahwa semua kelompok perlakuan mengalami perubahan kadar LDL serum 

namun dengan besaran perubahan yang berbeda diantara kelima kelompok 

tersebut. Penjelasan lebih rinci dari perubahan kadar LDL serum dari kelima 

kelompok perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Perubahan kadar LDL serum tikus setiap minggu selama 4 minggu masa 

perlakuan (mg/dl) 

Kelompok Perlakuan n 

Minggu ke- 

0 2 4 

Normal + Pakan standar 4 108,69 ± 6,79
a 

110,73 ± 9,14
a 

108,18 ± 11,78
a 

HK + Pakan standar 4 159,06 ± 9,55
a 

159,71 ± 5,72
a 

154,84 ± 6,84
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Kontrol 

3 151,81 ± 18,97
a 

145,79 ± 20,49
a 

139,29 ± 20,91
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Water Blanching 90
0
C 

selama 6 menit 

4 130,65 ± 25,76
a 

124,89 ± 27,32
a 

116,07 ± 37,58
ab 

HK + Tepung Labu Kuning 

Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

3 140,91 ± 4,9
a 

134,64 ± 11,86
a 

127,21 ± 11,26
ab 

  
 Keterangan :1. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dari semua waktu 

pengambilan sampel darah dalam satu kelompok perlakuan (p<0,05) 
3. n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4. HK = Hiperkolesterol 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa kelompok tikus normal, kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan standar, dan kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning kontrol tidak mengalami 

perubahan rerata kadar LDL serum secara signifikan selama 4 minggu masa 

perlakuan (P>0,05). Tabel 4.10 juga menunjukkan kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning hasil water blanching 

pada suhu 900C selama 6 menit mengalami penurunan kadar LDL secara 

signifikan (P<0,05), yang mana pada minggu 0 kadar LDL sebesar 130,65 mg/dl 

menurun menjadi 124,89 mg/dl pada minggu 2 dan kembali menurun menjadi 

116,07 mg/dl pada minggu 4. Kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan 

tepung labu kuning hasil perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 

menit juga mengalami penurunan kadar LDL secara signifikan (P<0,05), yang 

mana pada minggu 0 kadar LDL sebesar 140,91 mg/dl menurun menjadi 134,64 

mg/dl pada minggu 2 dan kembali menurun menjadi 127,21 mg/dl pada minggu 

4. Besarnya perubahan kadar LDL serum dari kelima kelompok dapat dilihat 

pada Tabel 4.11. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.11 Perubahan LDL serum tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan 

Perubahan 

 LDL  

(mg/dl) 

Persentase  

(%) 

Normal + Pakan standar -0,51±6,71
a 

0,47 

HK + Pakan standar -4,22±11,07
a 

2,65 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol -10,33±9,49
b 

6,80 

HK + Tepung Labu Kuning Water Blanching 90
0
C 

selama 6 menit 

-11,50±15,29
b 

8,80 

HK + Tepung Labu Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

-14,82±10,34
b 

10,52 

 
Keterangan :  1.  Tanda – menunjukkan penurunan kadar trigliserida serum  

          2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata antar kelompok 
perlakuan (p<0,05) 

 

Tabel 4.11 memperlihatkan perbedaan tingkat perubahan kadar LDL 

serum dari kelima kelompok perlakuan dengan perubahan yang signifikan 

(P<0,05) berdasarkan hasil uji ANOVA menggunakan aplikasi minitab dengan uji 

lanjut turkey method. Tampak bahwa ketiga kelompok perlakuan yang diberikan 

pakan perlakuan berupa tepung labu kuning baik tepung labu kuning kontrol, 

tepung labu kuning water blanching pada 900C selama 6 menit, maupun tepung 

labu kuning perendaman larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit kesemuanya 

berbeda nyata terhadap dua kelompok perlakuan kontrol yang tidak diberikan 

pakan tepung labu kuning namun tidak berbeda nyata terhadap sesama 

kelompok perlakuan yang diberikan pakan perlakuan tepung labu kuning. Tabel 

4.1 juga menunjukkan bahwa penurunan tertinggi dialami oleh tikus 

hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil perendaman dalam 

larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit yang mengalami penurunan kadar LDL 

serum selama 4 minggu sebesar 14,82 mg/dl atau sebesar 10,52%. Penurunan 

kadar LDL serum tertinggi berikutnya adalah kelompok tikus hiperkolesterol 

dengan pakan tepung labu kuning hasil water blanching pada 900C selama 6 

menit yang mengalami penurunan kadar LDL serum selama 4 minggu sebesar 

11,50 mg/dl atau sebesar 8,80%, kemudian kelompok tikus hiperkolesterol 

dengan pakan tepung labu kuning standar yang mengalami penurunan kadar 

LDL serum selama 4 minggu sebesar 10,33 mg/dl atau sebesar 6,80%, 



 

kemudian kelompok tikus normal yang mengalami penurunan LDL serum 

sebesar 4,22 mg/dl atau sebesar 2,65%, dan yang terendah adalah kelompok 

tikus hiperkolesterolemia dengan pakan biasa mengalami penurunan LDL serum 

sebesar 0,51 mg/dl atau sebesar 0,47%.  

Terjadinya perbedaan tingkat penurunan kadar LDL serum pada kelima 

kelompok tikus tersebut adalah disebabkan dari faktor pakan yang dikonsumsi. 

Dapat terlihat dari data karakteristik kimia ketiga jenis tepung labu kuning yang 

dihasilkan pada Tabel 4.1 yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan 

perbedaan kadar dari masing-masing komponen kimiawi pada ketiga jenis 

tepung labu kuning tersebut. Dari semua komponen kimiawi yang dianalisis, 

serat kasar dan antioksidan khususnya senyawa karotenoid dan fenol 

memegang peranan utama dalam penurunan kadar LDL serum. 

Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa kelompok tikus normal dan tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan biasa cenderung mengalami penurunan kadar 

LDL serum yang rendah selama 4 minggu masa perlakuan. Hal tersebut 

dikarenakan pakan yang dikonsumsi hanyalah pakan biasa yang lebih rendah 

kandungan serat dan antioksidan dibandingkan dengan 3 kelompok perlakuan 

lainnya yang diberikan pakan biasa dengan subtitusi sebanyak 25% pakan 

perlakuan berupa 3 jenis tepung labu kuning yang mengandung kadar serat dan 

antioksidan yang lebih tinggi. Terlihat bahwa kelompok tikus hiperkolesterolemia 

yang diberi pakan biasa dengan subtitusi 25% tepung labu kuning hasi 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit dengan kadar 

serat kasar, total fenol, dan total karoten yang tertinggi menghasilkan penurunan 

kadar LDL serum yang tertinggi diantara 4 kelompok lainnya, dan tampak pula 

bahwa semakin tinggi kadar serat kasar, total fenol, dan total karotenoid maka 

penurunan kadar LDL serum pada hewan coba semakin tinggi. 

Heiman et al (2014) dan Dewey et al (2016) memaparkan bahwa produksi 

asam-asam lemak rantai pendek seperti asam propionat, asam butirat, dan asam 

asetat hasil fermentasi oleh mikroflora usus besar dapat menurunkan kadar 

trigliserida serum dengan berbagai mekanisme baik dengan peningkatan 

pengangkutan trigliserida serum ke dalam jaringan, peningkatan aktivitas β-

oksidasi, maupun mekanisme lainnya. Dampak penurunan kadar trigliserida 

serum tersebut diduga berimplikasi terhadap penurunan sintesis VLDL oleh hati, 

yang mana telah diketahui bahwa komponen dan bahan baku utama VLDL 

adalah trigliserida yang menyusun sebesar 95% komponen VLDL. Frans et al 



 

(2016) mengungkapkan bahwa hasil pengecilan ukuran VLDL setelah proses 

transfer trigliserida VLDL ke jaringan-jaringan ekstrahepatik akan dihasilkan 

partikel yang semakin tinggi persentase kadar kolesterol bebas dan kolesterol 

esternya, yaitu partikel IDL dan LDL. Sehingga Murray et al (2006) 

menyimpulkan bahwa jumlah partikel LDL dipengaruhi secara langsung oleh 

jumlah partikel VLDL, karena satu partikel VLDL akan menghasilkan satu partikel 

LDL yang dihasilkan dari proses hidrolisis terhadap VLDL, maka dengan 

diturunkan atau dikontrolnya produksi VLDL oleh hati akan menurunkan jumlah 

partikel LDL yang dihasilkan.  

 

4.7  Pengujian Kadar HDL Serum 

 
 Pengujian kadar HDL (High Density Lipoprotein) dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan jenis pre-treatment pada tepung labu kuning 

terhadap kadar HDL serum darah tikus wistar. Grafik perubahan kadar trigliserida 

serum selama 4 minggu masa perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

 

 

Gambar 4.6 Grafik perubahan kadar HDL serum tikus 

Keterangan :  K-  : Tikus normal 
           K+ : Tikus hiperkolesterolemia 
           P1 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol  

P2 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching suhu 
90

0
C selama 6 menit 

P3 : Tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman larutan 
asalm sitrat 0,1% selama 90 menit 
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 Gambar 4.6 menunjukkan perubahan rerata HDL serum sejak minggu 0 

hingga minggu 4 dari setiap kelompok perlakuan. Tampak pada grafik tersebut 

bahwa semua kelompok perlakuan mengalami perubahan HDL serum namun 

dengan besaran perubahan yang berbeda diantara kelima kelompok tersebut. 

Penjelasan lebih rinci dari perubahan kadar HDL serum dari kelima kelompok 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Perubahan kadar HDL serum tikus setiap minggu selama 4 minggu masa 

perlakuan 

Kelompok Perlakuan n 

Minggu ke- 

0 2 4 

Normal + Pakan standar 4 38,06 ± 7,36
a 

37,63 ± 6,02
a 

39,10 ± 6,12
a 

HK + Pakan standar 4 22,13 ± 7,91
a 

23,84 ± 13,04
a 

23,52 ± 13,02
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Kontrol 

3 22,26 ± 8,89
a 

27,25 ± 8,21
 

31,65 ± 8,60
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Water Blanching 90
0
C 

selama 6 menit 

4 20,75 ± 12,87
c 

28,24 ± 13,95
b 

36,68 ± 13,08
a 

HK + Tepung Labu Kuning 

Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

3 34,02 ± 9,48
c 

40,62 ± 7,91
b 

63,76 ± 7,97
a 

  
 Keterangan : 1.  Data merupakan rerata dari 4 tikus dalam setiap kelompok perlakuan 

2. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dari semua waktu 
pengambilan sampel darah dalam satu kelompok perlakuan (p<0,05) 

3. n = Jumlah tikus dalam setiap kelompok 
4. HK = Hiperkolesterol 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa kelompok tikus normal, kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan standar, dan kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning kontrol tidak mengalami 

perubahan rerata kadar HDL serum secara signifikan selama 4 minggu masa 

perlakuan (P>0,05). Kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan tepung 

labu kuning hasil water blanching pada suhu 900C selama 6 menit mengalami 

peningkatan HDL secara signifikan (P<0,05), yang mana pada minggu 0 kadar 

HDL sebesar 20,75 mg/dl meningkat menjadi 28,24 mg/dl pada minggu 2 dan 

kembali menurun menjadi 38,68 mg/dl pada minggu 4. Kelompok tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan tepung labu kuning hasil perendaman dalam 

larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit juga mengalami peningkatan kadar 



 

HDL serum secara signifikan (P<0,05), yang mana pada minggu 0 kadar HDL 

sebesar 34,02 mg/dl meningkat menjadi 40,62 mg/dl pada minggu 2 dan kembali 

meningkat menjadi 63,76 mg/dl pada minggu 4. Besarnya perubahan kadar HDL 

serum dari kelima kelompok dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Perubahan HDL serum tikus selama 4 minggu masa perlakuan 

Kelompok Perlakuan 

Perubahan 

 HDL  

(mg/dl) 

Persentase  

(%) 

Normal + Pakan standar      1,05 ± 1,63
a 

2,76 

HK + Pakan standar      1,39 ± 8,22
a 

6,28 

HK + Tepung Labu Kuning Kontrol      9,41 ± 1,32
b 

42,27 

HK + Tepung Labu Kuning Water Blanching 90
0
C 

selama 6 menit 

   17,93 ± 1,29
b 

86,41 

HK + Tepung Labu Perendaman Larutan Asam 

Sitrat 0,1%selama 90 menit 

   29,74 ± 1,64
c 

87,42 

 

Keterangan :  1. Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata antar kelompok 
perlakuan (p<0,05) 

 

Tabel 4.13 memperlihatkan perbedaan tingkat perubahan kadar HDL 

serum dari kelima kelompok perlakuan dengan perubahan yang signifikan 

(P<0,05) berdasarkan hasil uji ANOVA menggunakan aplikasi minitab dengan uji 

lanjut turkey method. Tampak pada tabel bahwa kelompok perlakuan yang 

diberikan pakan perlakuan berupa tepung labu kuning kontrol dan tepung labu 

kuning water blanching pada 900C selama 6 menit keduanya berbeda nyata 

terhadap dua kelompok perlakuan kontrol yang tidak diberikan pakan tepung 

labu kuning dan juga berbeda nyata terhadap kelompok yang diberikan tepung 

labu kuning perendaman larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit, sedangkan 

kelompok yang diberikan tepung labu kuning perendaman larutan asam sitrat 

0,1% selama 90 menit berbeda nyata terhadap keempat kelompok perlakuan 

lainnya. Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa kenaikan kadar HDL serum 

tertinggi dialami oleh tikus hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit yang mengalami 

peningkatan kadar HDL serum selama 4 minggu sebesar 29,74 mg/dl atau 

sebesar 87,42%. Peningkatan kadar HDL serum tertinggi berikutnya adalah 

kelompok tikus hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning hasil water 

blanching pada 900C selama 6 menit yang mengalami peningkatan kadar HDL 



 

serum selama 4 minggu sebesar 17,93 mg/dl atau sebesar 86,41%, kemudian 

kelompok tikus hiperkolesterol dengan pakan tepung labu kuning kontrol yang 

mengalami peningkatan kadar HDL serum selama 4 minggu sebesar 9,41 mg/dl 

atau sebesar 42,27%, kemudian kelompok tikus normal yang mengalami 

kenaikan HDL serum sebesar 1,39 mg/dl atau sebesar 6,28%, dan yang 

terendah adalah kelompok tikus hiperkolesterolemia dengan pakan biasa 

mengalami penurunan LDL serum sebesar 1,05 mg/dl atau sebesar 2,76%.  

Terjadinya perbedaan tingkat kenaikan kadar HDL serum pada kelima 

kelompok tikus tersebut adalah disebabkan dari faktor pakan yang dikonsumsi. 

Dapat terlihat dari data karakteristik kimia ketiga jenis tepung labu kuning yang 

dihasilkan pada Tabel 4.1 yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan 

perbedaan kadar dari masing-masing komponen kimiawi pada ketiga jenis 

tepung labu kuning tersebut. Dari semua komponen kimiawi yang dianalisis, 

serat kasar dan antioksidan khususnya senyawa karotenoid dan fenol 

memegang peranan utama dalam kenaikan kadar HDL serum. 

Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa kelompok tikus normal dan tikus 

hiperkolesterolemia dengan pakan biasa cenderung mengalami peningkatan 

HDL serum yang rendah selama 4 minggu masa perlakuan. Hal tersebut 

dikarenakan pakan yang dikonsumsi hanyalah pakan biasa yang lebih rendah 

kandungan serat dan antioksidan dibandingkan dengan 3 kelompok perlakuan 

lainnya yang diberikan pakan biasa dengan subtitusi sebanyak 25% pakan 

perlakuan berupa 3 jenis tepung labu kuning yang mengandung kadar serat dan 

antioksidan yang lebih tinggi. Terlihat bahwa kelompok tikus hiperkolesterolemia 

yang diberi pakan biasa dengan subtitusi 25% tepung labu kuning hasi 

perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% selama 90 menit dengan kadar 

serat kasar, total fenol, dan total karoten yang tertinggi menghasilkan 

peningkatan kadar HDL serum yang tertinggi diantara 4 kelompok lainnya, dan 

tampak pula bahwa semakin tinggi kadar serat kasar, total fenol, dan total 

karotenoid maka peningkatan kadar HDL serum pada hewan coba semakin 

tinggi. 

Hernaez et al (2016) mengungkapkan pada hasil penelitiannya mengenai 

pengaruh komponen fenol terhadap HDL bahwa komponen-komponen fenol 

dapat meningkatkan aktivitas dan kadar HDL. Byrdwell et al (2015) lebih lanjut 

menjelaskan bahwa senyawa-senyawa fenol dapat menjaga HDL dari proses 

oksidasi terhadap komponen lipid dan apo A-1 dalam HDL yang menyebabkan 



 

penurunan sifat fungsional dari HDL yang mana penurunan sifat fungsional HDL 

dapat mengurangi kapasitas dan kemampuan HDL untuk melakukan efluks 

kolesterol dari jaringan ekstrahepatik dan aliran darah ke hati. Dengan terjaganya 

stabilitas HDL oleh komponen-komponen antioksidan seperti fenol maka dapat 

menjaga stabilitas kemampuan efluks kolesterol dari jaringan dan aliran darah ke 

hati secara maksimal. 

Brydwell et al (2015) mengungkapkan bahwa senyawa-senyawa 

antioksidan seperti fenol dan karotenoid selain dapat menjaga komponen-

komponen lipid dalam HDL juga dapat meningkatkan ekspresi gen ABCA-1 

(ATP-Binding Membrane Cassete System-1), yang mana fungsi utama ABCA-1 

adalah memfasilitasi pengambilan kolesterol dari jaringan ke HDL yang telah 

terikat pada reseptor SR-B1 (reseptor yang spesifik terhadap pengikatan Apo-A1 

pada HDL) di permukaan jaringan, sehingga hal tersebut secara tidak langsung 

dapat meningkatkan akivitas pengambilan kolesterol dari jaringan ke HDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perbedaan pre-treatment yang diberikan pada proses penepungan 

labu kuning memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

semua parameter profil lipid (kadar total kolesterol, kadar LDL, kadar 

HDL, kadar trigliserida) tikus wistar jantan kondisi 

hiperokolesterolemia. 

2. Pre-treatment berupa perendaman dalam larutan asam sitrat 0,1% 

selama 90 menit menghasilkan tepung labu kuning dengan efek 

hipokolesterolemik terbaik yang dapat menurunkan kadar total 

kolesterol serum sebesar 42,65 mg/dl, menurunkan kadar trigliserida 

serum sebesar 28,75 mg/dl, menurunkan kadar LDL serum sebesar 

14,82 mg/dl, dan meningkatkan kadar HDL serum sebesar 29,74 

mg/dl selama 4 minggu masa perlakuan dengan substitusi sebanyak 

25% terhadap pakan yang diberikan 

 

5.2 Saran 

 Masa pengujian efek hipokolesterolemik diperpanjang dan waktu 

pengambilan sampel darah hewan uji diperbanyak. Selain itu perlu dilakukan 

percobaan dengan jumlah subtitusi tepung labu kuning yang lebih banyak 

terhadap pakan hewan uji untuk mengetahui lebih jauh seberapa besar efek 

hipokolesterolemik yang dihasilkan oleh 3 jenis tepung labu kuning pada 

percobaan ini. Perlu pula dilakukan pengujian intensitas warna pada ketiga jenis 

tepung untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap 

pencoklatan Pengujian kadar total karotenoid dan serat larut yang terdapat pada 

air rendaman blansing ataupun asam sitrat juga perlu dilakukan. Selain itu juga 

dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode lain. Perlu juga 

dilakukan pengujian kadar kolesterol ataupun garam empedu pada feses untuk 



 

mengkorelasikannya dengan kemampuan serat untuk mengikat serat dan 

membuangnya bersama feses serta pengujian short chain fatty acid (SCFA) 

pada usus halus untuk mengetahui lebih pasti seberapa besar SCFA yang 

dihasilkan dari proses fermentasi serat dan karbohidrat tak tercerna lainnya oleh 

mikroflora usus besar.  
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisis Karakteristik Kimiawi 

 

1.     Analisis Kadar Air Metode Oven (AOAC. 1990) 
1. Cawan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 105° selama 24 jam. 

lalu didinginkan dalam desikator selama 30 menit. 

2. Cawan ditimbang menggunakan neraca analitik. Sampel sebanyak 2-5 

gram dimasukkan ke dalam cawan. 

3. Kemudian cawan serta sampel ditimbang dengan neraca analitik. Cawan 

berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 3-5 jam. 

4. Selanjutnya cawan berisi sampel didinginkan dalam desikator, kemudian 

ditimbang. 

5. Penimbangan diulangi hingga diperoleh bobot konstan (selisih bobot ≤ 0,2 

mg). 

Perhitungan : 

Kadar air (% b/b)= 
                                                  

          
 x 100% 

 

2.      Analisis Kadar Abu (Sudarmadji. 1997) 

1. Cawan pengabuan dikonstankan dalam oven 105°C selama 24 jam. 

2. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sampel sebanyak 2-3 gram 

ditimbang dalam cawan tersebut. 

3. Cawan yang berisi sampel padat diarangkan sampai tidak berasap. 

Pengabuan dilakukan dalam tanur pada suhu 600°C selama tujuh jam. 



 

4. Cawan yang berisi sampel didinginkan dalam desikator, kemudian 

ditimbang dengan neraca analitik hingga bobotnya tetap. 

Kadar abu (%)= 
                

                   
x 100% 

 

3.      Analisis Kadar Lemak Metode Soxhlet ( AOAC, 1990) 

1. Labu lemak yang akan digunakan dalam alat ektraksi soxhlet dikeringkan 

dalam oven selama satu jam. 

2. Didinginkan di dalam desikator kemudian ditimbang. 

3. Sampel ditimbang sebanyak dua gram kemudian dibungkus dengan 

kertas saring kemudian dikeringkan pada suhu 150°C selama ± satu jam. 

4. Selongsong kertas tersebut dimasukkan ke dalam alat soxhlet yang telah 

dihubungkan ke labu lemak. 

5. Ekstraksi lemak dengan petroleum eter dilakukan selama ± enam jam. 

Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan 

dalam oven pada suhu 105°C. 

6. Didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang hingga bobotnya 

konstan. 

Kadar lemak (%)= 
     

 
x 100 

Keterangan: 

w= bobot sampel 

w1= bobot labu lemak+ lemak hasil ektraksi (g) 

w2= bobot labu lemak kosong (g) 

 

4. Analisis Kadar Protein Metode Kjeldahl (Sudarmadji, 1997) 

1.  Bahan yang telah dikeringkan ditimbang 1 gram, dimasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl. 

2 Ditambah ½ butir tablet Kjeldahl dan ditambahkan 15 ml H2SO4. 

3 Didestruksi selama 1-2 jam sampai terbentuk cairan yang berwarna jernih. 

kemudian didinginkan ± 30 menit. 

4 Ditambahkan 25 ml akuades dingin dan 3 tetes indicator PP kemudian 

ditambahkan 100 ml larutan NaOH 30% atau sampai sampel berwarna 

coklat. 



 

5 Sampel didestilasi selama 3 menit dan destilat ditampung di dalam 

erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan jenuh asam borat 3% dan 3 tetes 

indikator metal red. 

6 Dilakukan titrasi dengan HCl 0,1 N yang telah distandarisasi sampai 

terbentuk warna oranye. kemudian dihitung % protein, 

Kadar N (%)= 
                                            

                   
 

Kadar Protein (%)= %Nx Faktor konversi 

 

 

 

 

 

5.  Analisis Kadar Serat Kasar 

 

1. Sampel ditimbang satu gram dan diektraksi lemaknya dengan metode 

soxhlet. Jika sampel sedikit mengandung lemak. tidak perlu dilakukan 

pengeringan dan ektraksi lemaknya, 

2.  Pindahkan bahan ke dalam Erlenmeyer. kemudian ditambahkan 200 ml 

H2SO4 0,225 N (1,25 ml H2SO4 pekat dalam 100 ml aquades). 

1. Didihkan dengan pendingin balik selama 60 menit. 

2. Suspensi disaring melalui kertas saring halus dan residu yang tertinggal 

dalam kertas saring dicuci dengan aquades mendidih. 

3. Cucilah residu dalam kertas saring sampai air cucian tidak bersifat asam 

lagi (uji dengan kertas lakmus). 

4. Pindahkan secara kuantitaif residu dari kertas saring ke dalam erlenmeyer 

kemudian ditambahkan NaOH 0,313 N sebanyak 200 ml, 

5. Didihkan dengan pendingin balik sekama 60 menit 

6. Sampel disaring menggunakan kertas saring yang telah dikeringkan dan 

diketahui beratnya. 

7. Residu dalam kertas saring dicuci menggunakan 20 ml K2SO4 10%. 

aquades mendidih hingga netral. dan 15 ml alkohol. Residu beserta kertas 

saring dikeringkan dalam oven bersuhu 105°C selama 1-2 jam. 

Kadar serat (%)= 
   

 
x 100% 

Keterangan: 



 

a= bobot residu dalam kertas saring yang telah dikeringkan (g) 

b= bobot kertas saring awal 

w= berat sampel 

 

6. Analisa Kadar Karbohidrat dengan Metode By Different (Winarno, 2004) 

Analisa kadar karbohidrat dilakukan dengan menggunakan metode by 

different. Perhitungan karbohidrat by different adalah penentuan karbohidrat 

dalam bahan makanan secara kasar. dimana rumus yang digunakan adalah: 

Kadar karbohidrat = 100% - ( air+ abu+ lemak+ protein) (% 
 

 
 ) 

 

 

 

 

7. Total karoten 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram dan ditempatkan pada tube 

sentrifuse. 

2. Ditambahkan 5 ml petroleum eter dan 5 ml aseton. 

3. Lalu divortex dan disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama lima 

menit yang kemudian terbentuk dua lapisan yaitu lapisan kuning jernih 

dan endapan sampel. 

4. Larutan kuning jernih dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. sedangkan 

endapan yang masih berada pada tube sentrifuse kembali ditambahkan 5 

ml petroleum eter dan 5 ml aseton. 

5. Divortex agar homogen dan kembali disentrifuse dengan kecepatan 3000 

rpm selama 5 menit. 

6. Lapisan kuning jernih kembali dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. 

7. Lapisan kuning jernih dipindahkan ke corong pemisah. 

8. Dibilas dengan 15 ml aquades sebanyak 3 kali. 

9. Cairan berwarna kuning yang terbentuk dipindahkan ke dalam tabung 

reaksi dan ditambahkan Na2SO4 yang berfungsi untuk mengikat air 

sehingga terbentuk dua lapisan yang jernih dan agak keruh. 

10. Larutan yang jernih diencerkan hingga 10 ml. 

11. Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 450 nm. 

12. Dihitung total karoten dengan rumus 



 

Total karoten = 
         

    
     

 

Keterangan: A = absorbansi 

                    V = volume total ekstrak sampel ( ml) 

                        
   = 2,592 ( koefisien β karoten pada petroleum eter) 

                    P = massa sampel ( gram) 

 

8.   Analisis Total Fenol ( modifikasi Turkmen et al., 2005) 

1. 0,5 gram sampel tepung labu kuning diekstrak menggunakan 25 ml 

metanol kemudian dimaserasi selama empat jam. 

2. Ekstrak sampel kemudian disaring dan diambil filtratnya. 

3. 0,2 ml filtrate ekstrak sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 0,2 

ml sebagai blanko. 

4. Ditambahkan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5% lalu diikuti 1 ml reagen Folin 

Ciocalteu kemudian divortex agar homogen. 

5. Diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. 

6. Diukur absorbansi pada panjang gelombang 765 nm. 

 

- Penentuan kurva standar 

 

1. Pertama dibuat larutan stok dengan konsentrasi 1000 ppm ( 10 mg asam 

galat/ 10 ml aquades. 

2. Larutan stok diencerkan menjadi beberapa konsentrasi yaitu 20. 30. 40. 

50. dan 60 ppm. 

3. Larutan pada setiap konsentrasi dan aquades sebagai blanko dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,2 ml. 

4. Ditambahkan reagen 1 ml Folin Ciocalteu dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5% 

kemudian divortex. 

5. Diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. 

6. Diukur absorbansi pada panjang gelombang 765 nm. 

7. Kuva standar dibuat dengan memplotkan konsentrasi dengan absorbansi 

larutan standar asam galat,. Persamaan reaksi yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut 

y= ax + b 

Total fenol = 
        

 
 



 

Keterangan: x = konsentrasi fenol hasil perhitungan kurva standar 

                    V = volume ekstrak yang digunakan 

                    fp = factor pengenceran 

                    m = massa sampel yang digunakan 

 

9.  Uji Antioksidan dengan Metode DPPH (Molyneux, 2004 yang 

dimodifikasi) 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram. ditambah/dilarutkan ke dalam 

metanol 98% dalam labu ukur 50 ml (larutan 10,000ppm). 

2. Diencerkan dengan konsentrasi 8000. 7000. 6000. 5000. 4000  ppm. 

3. Tiap-tiap konsentrasi diambil sebanyak 2ml dan dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi. 

4. Ditambahkan DPPH sebanyak 1ml. 

5. Divortex hingga homogen. 

6. Didiamkan pada tempat gelap selama 30menit. 

7. Diukur absorbansi panjang gelombang 517 nm. 

8. Dihitung % aktivitas antioksidannya dengan rumus : 

                       

 (
                                    

                  
)        

 

9. Setelah didapat nilai % aktivitas antioksidannya. selanjutnya dihitung nilai 

IC50 dan EC50. 

 

Lampiran 2. Perhitungan Pakan  

 Jumlah pakan comfeed untuk 1 kelompok perlakuan (4 ekor hewan uji) per 

hari = 46 gram 

 Kadar protein 100 gram comfeed = 19 gram 

 Kadar protein sampel : 1. Tepung labu kuning kontrol      = 5,6 gram 
                                      2. Tepung labu kuning water blanching  = 5,36 gram 
                                      3. Tepung labu kuning perendaman       = 5,64 gram 
                                          larutan asam sitrat 0,1%                     

 Kadar protein dalam 46 gram comfeed (untuk 1 kelompok perlakuan) : 
  

   
 x 46 = 8,74 gram 

 

 Perhitungan isoprotein untuk setiap kelompok : 
 
1. Kelompook P0 = 75% comfeed + 25% tepung labu kuning kontrol 

  = 6,56      + 1,43 



 

  = 7,99 gram 
Sehingga perlu ditambahkan kasein sebanyak  
 = 8,74 – 7,99 
 = 0,75 gram 
 

2. Kelompok P1  = 75% comfeed + 25% tepung labu kuning water 
blanching 
  = 6,56      + 1,34 
  = 7,9 gram 
Sehingga perlu ditambahkan kasein sebanyak  
 = 8,74 – 7,9 
 = 0,84 gram 

 

3. Kelompok P1  = 75% comfeed + 25% tepung labu kuning perendaman 
larutan as. sitrat 
  = 6,56      + 1,41 
  = 7,97 gram 
Sehingga perlu ditambahkan kasein sebanyak  
 = 8,74 – 7,97 
 = 0,77 gram 

 

 

 

Lamiran 3. Prosedur Analisis Profil lipid 

1. Diagram Alir Analisis Total Kolesterol (DiaSys, 2012) 

 1.  0,01 ml serum + 1 ml reagen kolesterol 

2. Dicampur 

3 Diinkubasi pada suhu 200C selama 20 menit 

4 Dibaca absorbansi pada λ 500 nm 

 

2.    Diagram Alir Analisis Kadar Trigliserida (DiaSys, 2012) 

 1. 0,01 ml serum + 1 ml reagen trigliserida 

2. Dicampur 

3. Diinkubasi pada suhu 200C selama 20 menit 

4. Dibaca absorbansi pada λ 500 nm 

 

3. Diagram Alir Analisis LDL (DiaSys, 2012) 

 1.   0,01 ml serum + 1 ml reagen LDL 

2. Dicampur 

3. Diinkubasi pada suhu 200C selama 20 menit 

4. Dibaca absorbansi pada λ 500 nm 

 



 

4. Komposisi Reagen Kolesterol 

Komposisi Konsentrasi 

Good’s buffer    (pH 6,7) 50 mmol/L 

Phenol 5 mmol/L 

4-aminoantipyrine 0,3 mmol/L 

Cholesterol esterase ≥ 200 U/L 

Cholesterol oxidase ≥ 50 U/L 

Peroksidase ≥ 3 kU/L 

Standar 200 mg/dL (5,2 mmol/L) 

  Sumber : DiaSys 

   Kadar kolesterol (mg/dL) = 
                 

                  
 x 200 mg/dL 

 

 

5. Komposisi Reagen Trigliserida 

 

Komposisi Konsentrasi 

Good’s buffer    (pH 7,2) 50 mmol/L 

4-chlorophenol 4 mmol/L 

ATP 2 mmol/L 

Glycerokinase 15 mmol/L 

Cholesterol oxidase ≥ 0,4 KU/L 

Peroksidase ≥ 2 U/L 

Lipoprotein Lipase ≥ 4 kU/L 

4-aminoantipyrine 0,5 mmol/L 

Glycerol-3-phosphate-

oxidase 

≥ 4 kU/L 

Standar 200 mg/dL (2,3 mmol/L) 

    Sumber : DiaSys 

     Kadar Trigliserida (mg/dL) = 
                 

                  
 x 150 mg/dL 



 

 

Lampiran 4. Data Hasil Pengamatan Pengujian In-Vivo Efek 

Hipokolesterolemik Tepung Labu Kuning Terhadap Profil Lipid 

Hewan Uji 

1. Absorbansi Kolesterol 

 Minggu 

 0 2 4 

Standar 0,151 0,14 0,141 

Individu  

K-1 0,122 0,121 0,111 

K-2 0,135 0,137 0,16 

K-3 0,139 0,141 0,139 

K-4 0,15 0,135 0,115 

K+1 0,177 0,123 0,124 

K+2 0,131 0,147 0,137 

K+3 0,151 0,143 0,159 

K+4 0,151 0,162 0,147 

P11 0,155   

P12 0,177 0,142 0,139 

P13 0,145 0,129 0,125 

P14 0,137 0,136 0,124 

P21 0,161 0,13 0,139 

P22 0,143 0,127 0,106 

P23 0,164 0,14 0,137 

P24 0,153 0,142 0,112 

P31    

P32 0,166 0,143 0,126 



 

P33 0,151 0,128 0,103 

P34 0,147 0,136 0,124 

 
 
2. Absorbansi Trigliserida 

 Minggu 

 0 2 4 

Standar 0,095 0,092 0,091 

Individu  

K-1 0,083 0,085 0,079 

K-2 0,092 0,098 0,081 

K-3 0,06 0,065 0,061 

K-4 0,038 0,042 0,039 

K+1 0,082 0,09 0,1 

K+2 0,073 0,072 0,068 

K+3 0,134 0,126 0,116 

K+4 0,098 0,108 0,098 

P11 0,092   

P12 0,094 0,098 0,085 

P13 0,12 0,095 0,089 

P14 0,125 0,109 0,103 

P21 0,093 0,082 0,076 

P22 0,102 0,092 0,096 

P23 0,104 0,094 0,073 

P24 0,085 0,072 0,065 

P31    

P32 0,105 0,093 0,083 



 

P33 0,094 0,087 0,076 

P34 0,11 0,098 0,078 

 
3. Absorbansi LDL 

 Minggu 

 0 2 4 

Standar 0,151 0,14 0,141 

Individu  

K-1 0,137 0,132 0,129 

K-2 0,119 0,118 0,099 

K-3 0,127 0,119 0,121 

K-4 0,122 0,108 0,117 

K+1 0,191 0,179 0,172 

K+2 0,196 0,173 0,168 

K+3 0,171 0,172 0,171 

K+4 0,181 0,164 0,156 

P11 0,113   

P12 0,191 0,178 0,173 

P13 0,187 0,159 0,149 

P14 0,151 0,134 0,128 

P21 0,196 0,178 0,185 

P22 0,133 0,116 0,113 

P23 0,134 0,117 0,104 

P24 0,144 0,127 0,098 

P31   0 0 

P32 0,162 0,156 0,148 



 

P33 0,159 0,131 0,124 

P34 0,17 0,148 0,139 

 
 
4. Hasil Perhitungan HDL 

 Minggu 

 0 2 4 

Standar 0,151 0,14 0,141 

Individu  

K-1 47,31 45,70 47,41 

K-2 30,00 31,95 33,43 

K-3 35,09 34,38 35,83 

K-4 39,82 38,47 39,73 

K+1 25,31 24,07 21,72 

K+2 10,46 9,21 10,32 

K+3 28,04 40,84 41,47 

K+4 24,69 21,24 20,56 

P11 33,14 0,00 0,00 

P12 33,00 35,07 37,50 

P13 11,57 13,68 16,38 

P14 13,22 18,50 20,14 

P21 31,64 36,28 40,10 

P22 7,91 10,05 15,45 

P23 11,44 14,47 17,36 

P24 32,01 36,16 37,81 

P31    

P32 24,84 31,11 33,43 



 

P33 43,78 46,87 49,24 

P34 33,43 37,88 39,60 

 
5. Data Berat Badan 

 Minggu 

 0 2 4 

Individu  

K-1 198,6 199 199,4 

K-2 198,4 190,9 194,4 

K-3 203,9 192,6 181 

K-4 206,1 198,5 186,6 

K+1 164,4 166,2 168,9 

K+2 160,4 165,5 170,2 

K+3 176,5 183,1 183,3 

K+4 170,9 174,6 170,9 

P11 121,3 113,9 127,6 

P12 158,5 179,9 184,9 

P13 126,1 114,6 122,3 

P14 162,4 169,4 172,5 

P21 154,5 160,1 164,7 

P22 147,6 157,6 161,8 

P23 160,9 179,6 180,5 

P24 175,8 179,5 179,4 

P31 137,2   

P32 152,6 153,4 156,7 

P33 171,1 180,1 161,3 



 

P34 161,8 147,6 171,3 

 
 
Lampiran 5. Hasil Analisis ANOVA menggunakan Aplikasi Minitab  

1. Perubahan kadar kolesterol 
 

PENGARUH PAKAN PERLAKUAN TERHADAP KADAR KOLESTEROL SERUM 

 

General Linear Model: Kadar Kolesterol versus Minggu; Kelompok  
 

 

Analysis of Variance for Kadar Kolesterol, using Adjusted SS for Tests 

 

Source            DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu             2     79,0     99,6    49,8  0,15  0,863 

Kelompok(Minggu)  12   8358,1   8358,1   696,5  2,08  0,043 

Error             39  13090,3  13090,3   335,6 

Total             53  21527,5 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu   N   Mean  Grouping 

4       18  193,8  A 

0       18  193,6  A 

2       18  190,8  A 

 

Kelompok   N   Mean  Grouping 

k+        12  203,3  A 

p1         9  193,7  A 

p2        12  191,5  A 

p3         9  188,9  A 

k-        12  186,3  A 

 

Minggu  Kelompok  N   Mean  Grouping 

4       k+        4  217,1  A 

0       p1        3  212,0  A B 

2       k+        4  202,5  A B 

2       k-        4  202,5  A B 

0       p3        3  201,4  A B 

0       p2        4  196,7  A B 

4       p2        4  190,3  A B 

0       k+        4  190,2  A B 

4       p3        3  188,7  A B 

4       k-        4  188,6  A B 

2       p2        4  187,5  A B 

2       p1        3  185,0  A B 

4       p1        3  184,3  A B 

2       p3        3  176,7  A B 

0       k-        4  168,0    B 

 

PERUBAHAN KOLESTEROL SETIAP MINGGU 

 

Kelompok tikus normal 

 

Analysis of Variance for Kadar Kolesterol, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2   204,8   204,8   102,4  0,30  0,750 

Individu   3  2312,6  2312,6   770,9  2,27  0,181 

Error      6  2039,1  2039,1   339,9 

Total     11  4556,6 

 



 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

2       4  190,7  A 

4       4  187,5  A 

0       4  180,8  A 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + pakan standar 

 

Factor    Type   Levels  Values 

Minggu    fixed       3  0; 2; 4 

Individu  fixed       4  k+1; k+2; k+3; k+4 

 

 

Analysis of Variance for Kadar Kolesterol, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2      44      44      22  0,02  0,981 

Individu   3    5758    5758    1919  1,69  0,267 

Error      6    6811    6811    1135 

Total     11   12613 

 

S = 33,6916   R-Sq = 46,00%   R-Sq(adj) = 1,00% 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       4  203,3  A 

2       4  202,5  A 

4       4  198,9  A 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol 

 

Analysis of Variance for Kadar Kolesterol, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2   480,1   480,1   240,1  1,78  0,279 

Individu   2  1493,8  1493,8   746,9  5,55  0,070 

Error      4   538,0   538,0   134,5 

Total      8  2511,9 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       3  202,7  A 

2       3  193,8  A 

4       3  184,8  A 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching 

 

 

Analysis of Variance for Kadar Kolesterol, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2  1711,3  1711,3   855,7  5,42  0,045 

Individu   3  1605,7  1605,7   535,2  3,39  0,095 

Error      6   948,1   948,1   158,0 

Total     11  4265,1 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       4  205,6  A 

2       4  192,5  A B 

4       4  176,4    B 



 

 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + pakan standar perendaman larutan 

asam sitrat 0,1% 

 

Analysis of Variance for Kadar Kolesterol, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Minggu     2  2135,02  2135,02  1067,51  13,02  0,018 

Individu   2   916,82   916,82   458,41   5,59  0,069 

Error      4   327,94   327,94    81,99 

Total      8  3379,78 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       3  204,9  A 

2       3  193,8  A B 

4       3  168,1    B 

 

Rerata perubahan kolesterol selama 4 minggu 

 

Analysis of Variance for Perubahan Kolesterol, using Adjusted SS for 

Tests 

 

Source    DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Individu   3    707,0  1520,0   506,7  0,60  0,631 

Kelompok   4   5893,9  5893,9  1473,5  1,74  0,028 

Error     10   8481,1  8481,1   848,1 

Total     17  15082,0 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Kelompok  N    Mean  Grouping 

k-        4    6,70  A 

k+        4    0,51  A 

p1        3  -23,78   B 

p2        4  -29,20   B 

p3        3  -42,65   B 

 

 

2. Perubahan kadar trigliserida 
 

PENGARUH PAKAN PERLAKUAN TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA SERUM 

General Linear Model: Kadar Trigliserida versus Minggu; Kelompok  
 

Analysis of Variance for Kadar Trigliserida, using Adjusted SS for Tests 

 

Source            DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu             2   2012,9   2349,8  1174,9  1,49  0,238 

Kelompok(Minggu)  12  21622,5  21622,5  1801,9  2,28  0,026 

Error             39  30790,5  30790,5   789,5 

Total             53  54425,8 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu   N   Mean  Grouping 

0       18  150,6  A 

2       18  146,7  A 

4       18  134,9  A 

 

Kelompok   N   Mean  Grouping 

p1         9  164,9  A 

k+        12  157,2  A 



 

p3         9  148,0  A 

p2        12  139,3  A B 

k-        12  111,0    B 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  Kelompok  N   Mean  Grouping 

0       p1        3  178,4  A 

2       p1        3  164,1  A 

0       p3        3  162,6  A 

2       k+        4  161,4  A 

4       k+        4  157,4  A 

0       k+        4  152,8  A 

4       p1        3  152,2  A 

0       p2        4  151,6  A 

2       p3        3  151,1  A 

2       p2        4  138,6  A 

4       p3        3  130,2  A 

4       p2        4  127,7  A 

2       k-        4  118,2  A 

0       k-        4  107,8  A 

4       k-        4  107,1  A 

 

PERUBAHAN PER MINGGU 

 

Kelompok tikus normal 

 

Analysis of Variance for Trigliserida, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS       F      P 

Minggu     2    311,5    311,5   155,7    5,08  0,051 

Individu   3  12073,7  12073,7  4024,6  131,29  0,000 

Error      6    183,9    183,9    30,7 

Total     11  12569,1 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N    Mean  Grouping 

2       4  118,21  A 

0       4  107,76  A 

4       4  107,07  A 

 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + pakan standar 

 

Analysis of Variance for Trigliserida, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

Minggu     2    149,9    149,9    75,0   0,48  0,643 

Individu   3  12041,1  12041,1  4013,7  25,45  0,001 

Error      6    946,2    946,2   157,7 

Total     11  13137,2 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

2       4  161,4  A 

4       4  157,4  A 

0       4  152,8  A 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + Tepung labu kuning kontrol 

 

Analysis of Variance for Trigliserida, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 



 

Minggu     2  1034,3  1034,3   517,1  3,48  0,133 

Individu   2  1560,8  1560,8   780,4  5,25  0,076 

Error      4   594,9   594,9   148,7 

Total      8  3189,9 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       3  178,4  A 

2       3  164,1  A 

4       3  152,2  A 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching 

 

Analysis of Variance for Trigliserida, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2  1139,05  1139,05  569,53  5,89  0,038 

Individu   3  2227,67  2227,67  742,56  7,68  0,018 

Error      6   580,08   580,08   96,68 

Total     11  3946,80 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       4  151,6  A 

2       4  138,6  A B 

4       4  127,7    B 

 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + pakan standar perendaman larutan 

asam sitrat 0,1% 

 

Analysis of Variance for Trigliserida, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

Minggu     2  1619,43  1619,43  809,71  21,22  0,007 

Individu   2   413,23   413,23  206,62   5,42  0,073 

Error      4   152,62   152,62   38,15 

Total      8  2185,28 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       3  162,6  A 

2       3  151,1  A 

4       3  130,2    B 

Rerata perubahan trigliserida selama 4 minggu 

 

 

Analysis of Variance for Perubahan Trigliserida, using Adjusted SS for 

Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Individu   3  1719,7   965,3   321,8  1,25  0,344 

Kelompok   4  3225,5  3225,5   806,4  3,12  0,046 

Error     10  2581,4  2581,4   258,1 

Total     17  7526,5 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Kelompok  N    Mean  Grouping 

k+        4    4,66  A 



 

k-        4   -0,62  A 

p1        3  -22,56   B 

p2        4  -24,08   B 

p3        3  -28,75   B 

 

3. Perubahan kadar LDL 
 

PENGARUH PAKAN PERLAKUAN TERHADAP KADAR LDL SERUM 

 

General Linear Model: Kadar LDL versus Minggu; Kelompok  
 
Factor            Type   Levels  Values 

Minggu            fixed       3  0; 2; 4 

Kelompok(Minggu)  fixed      15  k-; k+; p1; p2; p3; k-; k+; p1; p2; p3; 

k-; 

                                 k+; p1; p2; p3 

 

 

Analysis of Variance for Kadar LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source            DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu             2    855,8    660,1   330,0  0,99  0,381 

Kelompok(Minggu)  12  16683,8  16683,8  1390,3  4,16  0,021 

Error             38  12685,7  12685,7   333,8 

Total             52  30225,3 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu   N   Mean  Grouping 

0       17  137,6  A 

2       18  135,2  A 

4       18  129,1  A 

 

Kelompok   N   Mean  Grouping 

k+        12  157,9  A 

p1         9  145,6  A B 

p3         9  134,3    B C 

p2        12  123,9      C D 

k-        11  108,7        D 

 

 

Minggu  Kelompok  N   Mean  Grouping 

2       k+        4  159,7  A 

0       k+        4  159,1  A 

4       k+        4  154,8  A B 

0       p1        3  151,8  A B 

2       p1        3  145,8  A B 

0       p3        3  140,9  A B 

4       p1        3  139,3  A B 

2       p3        3  134,6  A B 

0       p2        4  130,6  A B 

4       p3        3  127,2  A B 

2       p2        4  124,9  A B 

4       p2        4  116,1  A B 

2       k-        4  110,7    B 

4       k-        4  108,2    B 

0       k-        3  105,6    B 

 

 

Kelompok tikus normal 

 

Analysis of Variance for Kadar LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2   14,59   14,59    7,29  0,23  0,804 



 

Individu   3  612,16  612,16  204,05  6,33  0,027 

Error      6  193,46  193,46   32,24 

Total     11  820,21 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

2       4  110,7  A 

0       4  108,7  A 

4       4  108,2  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia 

 

Analysis of Variance for Kadar LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2   55,94   55,94   27,97  0,80  0,491 

Individu   3  302,31  302,31  100,77  2,89  0,125 

Error      6  209,39  209,39   34,90 

Total     11  567,65 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

2       4  159,7  A 

0       4  159,1  A 

4       4  154,8  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol 

 

Analysis of Variance for Kadar LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Minggu     2   235,36   235,36   117,68   4,81  0,086 

Individu   2  2335,69  2335,69  1167,85  47,78  0,002 

Error      4    97,77    97,77    24,44 

Total      8  2668,82 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       3  151,8  A 

2       3  145,8  A 

4       3  139,3  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching 

 

Analysis of Variance for Kadar LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2    742,9    742,9   371,4  0,39  0,692 

Individu   3  13495,7  13495,7  4498,6  4,74  0,050 

Error      6   5700,3   5700,3   950,1 

Total     11  19938,8 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N    Mean  Grouping 

2       4  124,89  A 

4       4  116,07  A 

0       4  105,64  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman 

larutan asam sitrat 0,1% 

 



 

Analysis of Variance for Kadar LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2  281,94  281,94  140,97  3,85  0,117 

Individu   2  436,41  436,41  218,21  5,96  0,063 

Error      4  146,35  146,35   36,59 

Total      8  864,70 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       3  140,9  A 

2       3  134,6  A 

4       3  127,2  A 

 

Perubahan LDL selama 4 minggu masa perlakuan 

 

 

Analysis of Variance for Perubahan LDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Individu   3   369,5   265,5    88,5  0,66  0,593 

Kelompok   4   512,9   512,9   128,2  0,96  0,469 

Error     10  1332,2  1332,2   133,2 

Total     17  2214,7 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Kelompok  N    Mean  Grouping 

k-        4   -0,51  A 

k+        4   -4,22  A 

p1        3  -10,33  A 

p3        3  -11,50  A 

p2        4  -14,82  A 

  

4. Perubahan kadar HDL 
 

PENGARUH PAKAN PERLAKUAN TERHADAP KADAR HDL SERUM 

 
General Linear Model: Kadar LDL versus Minggu; Kelompok  
 

Analysis of Variance for Kadar HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source            DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu             2   152,9   164,9    82,4  0,73  0,488 

Kelompok(Minggu)  12  2904,7  2904,7   242,1  2,14  0,036 

Error             39  4405,1  4405,1   113,0 

Total             53  7462,7 

 

 

S = 10,6279   R-Sq = 40,97%   R-Sq(adj) = 19,78% 

 

 

Least Squares Means for Kadar HDL 

 

Minggu             Mean  SE Mean 

0                 26,84    2,530 

2                 29,35    2,530 

4                 31,15    2,530 

(Minggu)Kelompok 

 0      k-        38,06    5,314 

 0      k+        22,13    5,314 

 0      p1        19,26    6,136 

 0      p2        20,75    5,314 



 

 0      p3        34,02    6,136 

 2      k-        37,62    5,314 

 2      k+        23,84    5,314 

 2      p1        22,42    6,136 

 2      p2        24,24    5,314 

 2      p3        38,62    6,136 

 4      k-        39,10    5,314 

 4      k+        23,52    5,314 

 4      p1        24,67    6,136 

 4      p2        27,68    5,314 

 4      p3        40,76    6,136 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu   N   Mean  Grouping 

4       18  31,15  A 

2       18  29,35  A 

0       18  26,84  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Kelompok   N   Mean  Grouping 

k-        12  38,26  A 

p3         9  37,80  A 

p2        12  24,22    B 

k+        12  23,16    B 

p1         9  22,12    B 

 

PERUBAHAN PER MINGGU 

 

Kelompok tikus normal 

 

Analysis of Variance for Kadar HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

Minggu     2    4,391    4,391    2,196    2,23  0,189 

Individu   3  373,506  373,506  124,502  126,37  0,144 

Error      6    5,911    5,911    0,985 

Total     11  383,808 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       4  39,10  A 

0       4  38,24  A 

2       4  37,63  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia 

 

 

Analysis of Variance for Kadar HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

Minggu     2     6,65     6,65    3,32   0,16  0,857 

Individu   3  1080,46  1080,46  360,15  17,20  0,002 

Error      6   125,62   125,62   20,94 

Total     11  1212,72 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N    Mean  Grouping 



 

2       4  23,840  A 

4       4  23,517  A 

0       4  22,125  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol 

 

Analysis of Variance for Kadar HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS       F      P 

Minggu     2   44,30   44,30   22,15   24,48  0,018 

Individu   2  786,42  786,42  393,21  434,49  0,000 

Error      4    3,62    3,62    0,90 

Total      8  834,34 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       3  34,67  A 

2       3  27,42  A 

0       3  19,26    B 

 

 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching 

 

 

 

Analysis of Variance for Kadar HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS       F      P 

Minggu     2    96,05    96,05   48,03   53,05  0,006 

Individu   3  1588,30  1588,30  529,43  584,84  0,023 

Error      6     5,43     5,43    0,91 

Total     11  1689,78 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       4  27,68    C 

2       4  28,24   B 

0       4  36,68  A 

 

Kelompok tikus Hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman 

larutan asam sitrat 0,1% 

 

 

Analysis of Variance for Kadar HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS       F      P 

Minggu     2   71,18   71,18   35,59   39,77  0,002 

Individu   2  428,29  428,29  214,15  239,29  0,050 

Error      4    3,58    3,58    0,89 

Total      8  503,06 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       3  63,76  A 

2       3  40,62  A 

0       3  34,02    B 

 

 

Perubahan HDL selama 4 minggu masa perlakuan 

 



 

 

 

Analysis of Variance for Perubahan HDL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Individu   3   46,49   33,48   11,16  0,58  0,639 

Kelompok   4  111,73  111,73   27,93  1,46  0,024 

Error     10  190,92  190,92   19,09 

Total     17  349,15 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Kelompok  N   Mean  Grouping 

p2        4  6,930    C 

p3        3  6,251   B 

p1        3  4,921   B 

k+        4  1,392  A 

k-        4  1,045  A 

 

5. Rerata Berat Badan 
 
PERUBAHAN SETIAP MINGGU 

 

Kelompok tikus normal + pakan standar 

 

Factor    Type   Levels  Values 

Minggu    fixed       3  0; 2; 4 

individu  fixed       5  k-1; k-2; k-3; K-3; k-4 

 

 

Analysis of Variance for Berat Badan, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2  261,63  262,41  131,21  2,96  0,142 

individu   4   73,57   73,57   18,39  0,42  0,793 

Error      5  221,48  221,48   44,30 

Total     11  556,68 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

0       4  201,3  A 

2       4  194,5  A 

4       4  189,9  A 

 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + pakan standar 

 

Factor    Type   Levels  Values 

Minggu    fixed       3  0; 2; 4 

individu  fixed       4  k+1; k+2; k+3; k+4 

 

 

Analysis of Variance for Berat Badan, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

Minggu     2   63,02   63,02   31,51   5,50  0,044 

individu   3  457,11  457,11  152,37  26,61  0,001 

Error      6   34,36   34,36    5,73 

Total     11  554,49 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       4  173,3  A 

2       4  172,3  A B 

0       4  168,1    B 



 

 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning kontrol 

 

Factor    Type   Levels  Values 

Minggu    fixed       3  0; 2; 4 

individu  fixed       4  p11; p12; p13; p14 

 

 

Analysis of Variance for Berat Badan, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

Minggu     2   227,6   227,6   113,8   1,99  0,218 

individu   3  7373,5  7373,5  2457,8  42,88  0,000 

Error      6   343,9   343,9    57,3 

Total     11  7945,1 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       4  151,8  A 

2       4  143,2  A 

0       4  142,1  A 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning water blanching 

 

 

Factor    Type   Levels  Values 

Minggu    fixed       3  0; 2; 4 

individu  fixed       4  p21; p22; p23; p24 

 

 

Analysis of Variance for Berat Badan, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

Minggu     2   316,83   316,83  158,41   9,95  0,012 

individu   3  1053,86  1053,86  351,29  22,06  0,001 

Error      6    95,56    95,56   15,93 

Total     11  1466,25 

 

S = 3,99082   R-Sq = 93,48%   R-Sq(adj) = 88,05% 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       4  171,6  A 

2       4  169,2  A 

0       4  159,7    B 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + tepung labu kuning perendaman 

larutan asam sitrat 0,1% 

 

Factor    Type   Levels  Values 

Minggu    fixed       3  0; 2; 4 

individu  fixed       3  p32; p33; p34 

 

 

Analysis of Variance for Berat Badan, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

Minggu     2    12,9    12,9     6,5  0,05  0,947 

individu   2   422,2   422,2   211,1  1,79  0,278 

Error      4   471,4   471,4   117,9 

Total      8   906,5 

 



 

 

S = 10,8560   R-Sq = 48,00%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

4       3  163,3  A 

0       3  161,8  A 

2       3  160,4  A 

 

Rerata selisih perubahan berat badan setiap kelompok perlakuan 

 
Factor    Type   Levels  Values 

Individu  fixed       4  1; 2; 3; 4 

Kelompok  fixed       5  k-; k+; p1; p2; p3 

 

 

Analysis of Variance for Perubahan Berat Badan, using Adjusted SS for 

Tests 

 

Source    DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Individu   3   422,39   416,24  138,75  1,78  0,209 

Kelompok   4  1348,45  1348,45  337,11  4,33  0,024 

Error     11   856,30   856,30   77,85 

Total     18  2627,14 

 

 

S = 8,82299   R-Sq = 67,41%   R-Sq(adj) = 46,66% 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Kelompok  N    Mean  Grouping 

p2        4   11,90  A 

p1        4    9,76  A 

k+        4    5,27  A B 

p3        3    1,99  A B 

k-        4  -11,42    B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

6. Konsumsi Pakan 
 
Kelompok Tikus Normal + pakan standar 

 

Analysis of Variance for Konsumsi Pakan 

 

Source    DF      SS      MS       F      P 

Minggu     2  0,3674  0,1837  13,445  0,002 

Individu   9  0,1230  0,0137 

Total     11  0,4903 

 

 

Variance Components 

 

                      % of 

Source    Var Comp.  Total  StDev 

Minggu        0,043  75,68  0,206 

Individu      0,014  24,32  0,117 

Total         0,056         0,237 

 

 

Expected Mean Squares 

 



 

1  Minggu      1,00(2) +  4,00(1) 

2  Individu    1,00(2) 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

1       4  19,93  A 

3       4  19,69  A B 

2       4  19,50    B 

 

Kelompok tikus hiperkolesterolemia + pakan standar 

 
Analysis of Variance for Konsumsi Pakan 

 

Source    DF      SS      MS      F      P 

Minggu     2  0,2419  0,1209  2,224  0,164 

Individu   9  0,4894  0,0544 

Total     11  0,7313 

 

 

Variance Components 

 

                      % of 

Source    Var Comp.  Total  StDev 

Minggu        0,017  23,42  0,129 

Individu      0,054  76,58  0,233 

Total         0,071         0,266 

 

 

Expected Mean Squares 

 

1  Minggu      1,00(2) +  4,00(1) 

2  Individu    1,00(2) 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

1       4  19,91  A 

3       4  19,65  A 

2       4  19,59  A 

 

Kelompok Tikus hiperkolesterolemia + Tepung Labu Kuning Kontrol 

Analysis of Variance for Konsumsi Pakan 

 

Source    DF      SS      MS      F      P 

Minggu     2  0,6588  0,3294  1,247  0,333 

Individu   9  2,3767  0,2641 

Total     11  3,0355 

 

 

Variance Components 

 

                      % of 

Source    Var Comp.  Total  StDev 

Minggu        0,016   5,82  0,128 

Individu      0,264  94,18  0,514 

Total         0,280         0,530 

 

 

Expected Mean Squares 

 

1  Minggu      1,00(2) +  4,00(1) 

2  Individu    1,00(2) 

 

rouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 



 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

3       4  19,83  A 

2       4  19,45  A 

1       4  19,27  A 

 

Kelompok Tikus hiperkolesterolemia + Tepung Labu Kuning water 

blanching 

Analysis of Variance for Konsumsi Pakan 

 

Source    DF      SS      MS      F      P 

Minggu     2  0,0666  0,0333  0,222  0,805 

Individu   9  1,3506  0,1501 

Total     11  1,4172 

 

 

Variance Components 

 

Source    Var Comp.   % of Total  StDev 

Minggu       -0,029*        0,00  0,000 

Individu      0,150       100,00  0,387 

Total         0,150               0,387 

 

* Value is negative, and is estimated by zero. 

 

 

Expected Mean Squares 

 

1  Minggu      1,00(2) +  4,00(1) 

2  Individu    1,00(2) 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

 

 

Minggu  N   Mean  Grouping 

3       4  19,76  A 

1       4  19,62  A 

2       4  19,60  A 

 

Kelompok Tikus hiperkolesterolemia + Tepung Labu Kuning perendaman 

asam sitrat 0,1% 

Rerata Konsumsi Pakan setiap kelompok selama 4 minggu perlakuan 

 

Factor     Type    Levels  Values 

Minggu     random       3  0; 2; 4 

Perlakuan  fixed        5  K-; K+; P1; P2; P3 

 

 

Analysis of Variance for Konsumsi Pakan, using Adjusted SS for Tests 

 

Source     DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

Minggu      2  0,04905  0,04905  0,02453  0,62  0,561 

Perlakuan   4  0,09903  0,09903  0,02476  0,63  0,656 

Error       8  0,31521  0,31521  0,03940 

Total      14  0,46329 

 

 

S = 0,198499   R-Sq = 31,96%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

Minggu 

 

 



 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Perlakuan  N   Mean  Grouping 

K+         3  19,72  A 

K-         3  19,71  A 

P2         3  19,66  A 

P3         3  19,55  A 

P1         3  19,52  A 

 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian  

 

 

     

            
 



 

    

              
 


