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RINGKASAN 

 
Pada dasarnya, manusia membutuhkan pangan sebagai sumber energi 

berupa karbohidrat, protein, dan lemak untuk dapat beraktivitas. Seiring 
perkembangan zaman, manusia lebih memilih makanan instan dan cepat saji 
yang mengandung kadar gula tinggi, total kalori tinggi namun rendah nutrisi. Hal 
ini menjadi salah satu faktor utama penyebab peningkatan kadar glukosa pada 
darah di atas nilai normal atau hiperglikemia. Peningkatan gula darah ini dapat 
menyebabkan peningkatan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) sehingga 
terjadi stres oksidatif yang lebih lanjut menyebabkan inflamasi. Oleh karena itu, 
dibutuhkan antioksidan alami seperti alga yang terdapat melimpah di Indonesia, 
namun minim pemanfaatannya. 

Pada penelitian ini akan diamati efek pemberian serbuk alga merah 
(Eucheuma cottonii) dan alga cokelat (Sargassum sp.) terhadap stres oksidatif  

dengan diet tinggi sukrosa meliputi kadar malondialdehid (MDA) serum darah 
dan kadar enzim superoksida dismutase (SOD). Penelitian dilakukan dengan 
rancangan Post Test Only Control Group Design. Tikus dibagi empat (4) 

kelompok perlakuan pakan: pakan standar (tikus normal), pakan tinggi sukrosa 
(tikus stres oksidatif), pakan tinggi sukrosa + serbuk E. cottonii dan pakan tinggi 
sukrosa + serbuk Sargassum sp. Perlakuan diberikan selama 28 hari dan pada 
akhir percobaan, tikus dilakukan euthanasia dan diambil darah dari jantung untuk 
analisa MDA dan SOD serum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan berpengaruh nyata (p<0.05) 
terhadap kadar MDA dan SOD serum. Kelompok tikus dengan pakan tinggi 
sukrosa tanpa serbuk alga memiliki kadar MDA paling tinggi (2,49 ± 0,21ng/100 
µL) dan kadar SOD paling rendah (21,80 ± 1,33  unit/100 µL).  Pemberian pakan 
tinggi sukrosa + serbuk E. cottonii, dan pakan tinggi sukrosa + serbuk 
Sargassum sp. menurunkan secara nyata kadar MDA serum masing-masing 
2,06 ± 0,25 dan 1,78 ± 0,33 ng/100 dan meningkatkan kadar SOD serum 
masing-masing 37,00 ± 5,64 dan 41,89 ± 5,46 unit/100 μL. Kadar MDA kelompok 
tikus yang diberikan pakan standar (normal) adalah yang paling rendah 1,38 ± 
0,17 ng/100 µL dan kadar SOD paling tinggi 46,43 ± 4,67 unit/100 μL.   

Diet tinggi sukrosa dapat memberikan efek stres oksidatif  yang ditandai 
dengan peningkatan kadar MDA dan penurunan kadar SOD pada tikus yang 
diberikan pakan tinggi sukrosa dibandingkan dengan tikus dengan pakan 
standar. Alga merah (Eucheuma cottomii) dan alga cokelat (Sargassum sp.) 

mampu menurunkan kadar MDA dan mempertahankan atau bahkan menaikkan 
kadar SOD pada tikus yang diinduksi stres oksidatif  dengan diet tinggi sukrosa 
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SUMMARY 

 
Humans need food as a source of energy in the form of carbohydrates, 

proteins, and fats. Modern lifestyle creates circumstances in which humans prefer 
instant food and fast food that contains high sugar, high calories but low in 
nutrients. This is one of the main factors causing elevated blood glucose levels 
above normal or hyperglycemia. The increase blood sugar level trigers glucose 
autooxidase that can lead to increased production of Reactive Oxygen Species 
(ROS) resulting in oxidative stress and further causes inflammation. Therefore, 
natural antioxidants are required to reduce the adverse effect of ROS.  Marine 
algae such as red and brown algae are abundant in Indonesia and a good source 
of bioactive compounds, but  still less utilized. 

In this study, the effects of red algae powder (Eucheuma cottonii) and brown 
algae (Sargassum sp.) malondialdehyde (MDA) levels and superoxide dismutase 

(SOD) enzyme levels in serum of oxidative-stress induced rats with high sucrose 
diet. Rats were randomly assigned into 4 groups differing in the type of diet: 
standard diet (normal group), high sucrose diet (stress-oxidative group), high 
sucrose diet + E. cottonii powder and high sucrose diet + Sargassum sp. powder. 
The treatment was given for 28 days (4 weeks). At the end of the experiment, 
blood were collected by cardiac puncture for analysis of MDA and SOD serum. 

The results showed that both algae powder significantly affected (α=0.05) 
MDA level in serum of stress oxidative induced rats with high sucrose diet  as 
much as 2,06 ± 0,25 and 1,78 ± 0,33 ng/100 μl respectively. The MDA level were 
lower than that in the control group of rats induced stress oxidative without given 
an algae powder (2,49 ± 0,21ng/100 µL) but still higher than that in the control 
group of normal rats (1,38 ± 0,17 ng/100 μl). Furthermore, both algae powders 

were able to increase significantly (α=0.05) SOD level in serum of oxidative 

stress induced rats as much as 37,00 ± 5,64and41,89 ± 5,46unit/100 μl 
respectively. The SOD level was higher than that in the control group of rats 
induced stress oxidative without given an algae powder (21,80 ± 1,33  unit/100 
µL) but still lower than that in the control group of normal rats (46,43 ± 4,67 
unit/100 μl). 

A high-sucrose diet may cause oxidative stress characterized by elevated 
MDA levels and decreased SOD levels. Red algae (Eucheuma cottonii) and 
brown algae (Sargassum sp.) lowered MDA levels and increased SOD levels in 

oxidaitve stress-induced rats with high-sucrose diet. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, manusia membutuhkan pangan sebagai sumber energi 

berupa karbohidrat, protein, dan lemak untuk dapat beraktivitas. Seiring 

perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih pangan yang cepat dan praktis, 

seperti makanan instan dan siap saji yang mengandung tinggi kalori (karbohidrat, 

lemak, protein), tetapi rendah serat, vitamin dan mineral (Smith, 2016). Hal ini 

menjadi salah satu faktor utama penyebab peningkatan kadar glukosa pada 

darah di atas nilai normal atau hiperglikemia. Peningkatan gula darah adalah 

kondisi dimana gula yang beredar dalam sistem peredaran darah tidak bisa 

dikonversi menjadi glikogen karena tingginya konsumsi gula (Naudi et al., 2012). 

Peningkatan gula darah (hiperglikemia) dapat menyebabkan peningkatan 

produksi Reactive Oxygen Species (ROS) karena beberapa mekanisme, salah 

satunya adalah adanya autooksidasi glukosa sehingga terjadi stres oksidatif . 

Stres oksidatif merupakan kondisi dimana terdapat peningkatan produksi radikal 

bebas dan penurunan antioksidan dalam tubuh (Rahman et al., 2012). Stres 

oksidatif yang terjadi secara terus menerus, akan mengakibatkan tubuh 

mengalami inflamasi sistemik. Oleh karena itu, dibutuhkan senyawa yang dapat 

menstabilkan jumlah antioksidan yang dapat menurunkan radikal bebas dalam 

tubuh. Antioksidan secara alami bisa didapatkan dari makanan yaitu sayur dan 

buah-buahan. Salah satu sumber antioksidan adalah rumput laut (alga) merah 

dan cokelat.  

Di Indonesia, keberadaan alga (seaweed) cukup melimpah, namun baru 

dimanfaatkan sebagai sumber agar-agar dan karaginan. Menurut data FAO pada 

tahun 2012, produksi seaweed (rumput laut) di Indonesia sekitar 6,5 juta ton. 

Selain itu, keanekaragaman seaweed di Indonesia merupakan yang terbesar 

dibandingkan dengan negara lain, namun hanya 20-23% yang diproses dengan 

nilai tambah (FAO, 2014). Pada umumnya, alga atau rumput laut Indonesia di 

ekspor ke luar negeri dalam bentuk rumput laut kering sebagai bahan baku 

industri. Akibatnya, nilai tambah yang dimiliki oleh rumput laut lebih banyak 

dirasakan oleh negara importir atau pengolahnya (Utomo, 2011). Upaya-upaya 

untuk mengolahnya menjadi bahan lain yang bernilai lebih tinggi perlu dilakukan, 

salah satunya adalah menjadikan rumput laut sebagai bahan utama atau 

tambahan dalam pangan fungsional.  



 

Berdasarkan penelitian Wresdiyati (2008), serbuk alga merah Eucheuma 

cottoni dapat mempertahankan profil SOD dan mencegah degenerasi sel 

hepatosit, termasuk inflamasi dan nekrosis pada jaringan hati tikus yang 

mengalami hypercholesterolemic. Selain itu, pada penelitian Wardani et al. 

(2017) menunjukkan peningkatan enzim antioksidan SOD dan GPx (Glutation 

Peroksidase), serta penurunan MDA setelah pemberian ekstrak Eucheuma 

cottoni pada jaringan hati tikus yang diberi perlakuan dengan lead acetate. Pada 

alga cokelat mengandung senyawa karotenoid berupa fucoxanthin yang dapat 

menurunkan gula darah dan konsentrasi insulin plasma dari tikus KK-Ay (model 

tikus strain dengan modifikasi gen obesitas dan hiperglikemia) bersama dengan 

penurunan TNF-α (Tumor Necrosis Factor alpha) pada mRNA (Messenger 

Ribonucleic Acid) akibat inflamasi (Maeda et al., 2007). Alga cokelat juga 

mengandung senyawa lain seperti sargachromanols yang menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang signifikan pada uji DPPH (Jang et al., 2005). 

Pengujian manfaat alga merah dan cokelat sebagai komoditas yang mampu 

berperan sebagai antiinflamasi akibat stres oksidatif dari konsumsi pangan tinggi 

sukrosa dapat dilakukan secara in vivo. Pengujian in vivo dilakukan pada hewan 

coba berupa tikus wistar jantan. Alga merah (Eucheuma cottonii) dan alga 

cokelat (Sargassum sp.) dalam bentuk serbuk diberikan pada tikus dengan cara 

dimasukkan ke dalam formula pakan sebagai serat (kandungan tertinggi pada 

alga adalah serat) dengan modifikasi diet tinggi sukrosa dari pakan standar AIN-

93M. Diharapkan pakan modifikasi diet tinggi sukrosa dapat menginduksi stres 

oksidatif  pada tikus, yang ditandai peningkatan malondialdehid dan penurunan 

superoksida dismutase pada tikus wistar.  

Malondialdehid (MDA) merupakan produk oksidasi asam lemak tidak jenuh 

yang dapat dihasilkan melalui oksidasi oleh senyawa radikal bebas. Menurut 

Rahardjani dkk (2010), MDA merupakan biomarker adanya stres oksidatif 

sehingga diharapkan terdapat penurunan kadar MDA pada penelitian ini. 

Superoksida dismutase (SOD) adalah antioksidan enzimatik yang berperan dalam 

memerangi radikal superoksida (Nurhayati dkk, 2011). Enzim ini digolongkan sebagai 

antioksidan primer yang berperan mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi senyawa yang lebih 

stabil (Darmawati et al., 2016). Kadar akhir SOD dapat menunjukkan kemampuan 

senyawa bioaktif seperti antioksidan pada alga merah dan cokelat untuk mengurangi 

atau mencegah terbentuknya radikal bebas atau stres oksidatif.  



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana diet tinggi sukrosa dapat menginduksi stres oksidatif yang 

ditandai dengan peningkatan malondialdehid (MDA) dan penurunan 

superoksida dismutase (SOD) pada tikus? 

2. Apakah serbuk alga merah (Eucheuma cottonii) dan alga cokelat 

(Sargassum sp.) dapat menurunkan kadar MDA dan meningkatkan kadar 

SOD serum tikus yang diinduksi stress oksidatif dengan diet tinggi 

sukrosa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh diet tinggi sukrosa pada stres oksidatif yang 

ditandai dengan peningkatan malondialdehid (MDA) dan penurunan 

superoksida dismutase (SOD)  

2. Mengetahui pengaruh serbuk alga merah (Eucheuma cottonii) dan alga 

cokelat (Sargassum sp.) sebagai antioksidan dan antiinflamasi pada tikus 

wistar jantan yang diinduksi dengan diet tinggi sukrosa 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk menginformasikan 

kepada masyarakat mengenai penggunaan alga merah (Eucheuma cottonii) dan 

alga cokelat (Sargassum sp.) sebagai solusi bagi penderita gula darah tinggi, 

serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat untuk 

mengembangkan industri rumput laut sebagai pangan fungsional. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Diduga pemberian serbuk alga merah (Eucheuma cottonii) dan alga cokelat 

(Sargassum sp.) pada tikus yang diinduksi stres oksidatif dengan diet tinggi 

konsumsi sukrosa dapat menurunkan kadar MDA dan meningkatkan kadar SOD 

serum darah dibandingkan tanpa pemberian serbuk alga. 

 



 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Sukrosa 

Sukrosa, atau yang umum disebut gula, merupakan disakarida yang 

terbentuk dari monomer glukosa dan fruktosa. Kedua monomer tersebut 

dihubungkan oleh ikatan glikosida. Rumus kimia sukrosa adalah C12H22O11 (ß-D-

fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside) (Praja, 2015). Struktur kimia sukrosa dapat 

dilihat pada Gambar 2.1  

 

  

 

 

Gambar 2.1 Struktur kimia sukrosa (a) dan sturuktur molekul sukrosa (b) (Praja, 2015). 

 

Menurut Koswara (2008), gula pasir atau sukrosa adalah jenis gula 

terbanyak di alam, diperoleh dari ekstraksi batang tebu, umbi, nira palem dan 

nira pohon maple (Acer saccharum). Di Indonesia, sukrosa umumnya diperoleh 

dari tanaman tebu (Saccharum officinarum) yang merupakan tanaman daerah 

tropis, serta tanaman bit (Beta vulgaris). Sukrosa merupakan pemanis yang 

banyak digunakan dalam industri pangan. Konsumsi diet tinggi sukrosa akan 

menyebabkan peningkatan glukosa darah secara cepat dan drastis, sehingga 

dibutuhkan respon cepat pula oleh tubuh untuk mengembalikan konsentrasi 

glukosa darah menjadi normal. Dalam hal tersebut dibutuhkan pelepasan insulin 

dalam jumlah besar (Linder, 2010). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya proses 

atuoksidasi gula, glikasi nonenzimatik pada protein, dan jalur poliol sorbitol 

(aldosa reduktase) yang selanjutnya mempercepat pembentukan senyawa 

oksigen reaktif (Ueno, 2002). Pembentukan senyawa oksigen reaktif tersebut 

dapat meningkatkan modifikasi lipid, DNA, dan protein pada berbagai jaringan. 

(b) (a) 



 

Modifikasi molekuler pada berbagai jaringan tersebut mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara antioksidan protektif (pertahanan antioksidan) dan 

peningkatan produksi radikal bebas. Hal itu merupakan awal kerusakan oksidatif 

yang dikenal sebagai stres oksidatif. 

 

1.2 Stres Oksidatif 

Pada dasarnya, radikal bebas oksigen dibutuhkan oleh tubuh namun ada 

sebagian radikal bebas oksigen yang harus dikeluarkan dan dihilangkan efeknya. 

Stres oksidatif merupakan kondisi dimana terdapat peningkatan produksi radikal 

bebas dan penurunan antioksidan dalam tubuh (Rahman et al., 2012). Radikal 

bebas oksigen dibentuk dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga tubuh tidak 

mampu meniadakan efeknya. Munculnya stres oksidatif pada penderita 

hiperglikemia (Gambar 2.2) dapat terjadi melalui tiga mekanisme, yakni 

autooksidasi glukosa, glikasi nonenzimatik pada protein, dan jalur poliol sorbitol 

(aldosa reduktase) (Wahyuni, 2011). 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses hiperglikemia menyebabkan stres oksidatif dan komplikasi 

(Johansen et al., 2005). 

 



 

Salah satu proses hiperglikemia menyebabkan stres oksidatif yaitu 

autooksidasi glukosa (keadaan hiperglikemi) akan secara langsung 

menyebabkan peningkatan produksi Reactive Oxygen Species (ROS). Glukosa 

dapat mengalami autooksidasi membentuk radikal-radikal hidroksil. Proses 

autooksidasi glukosa dikatalisis oleh senyawa logam dalam jumlah kecil seperti 

besi dan seng. Hasil katalisis tersebut adalah senyawa oksigen reaktif (Setiawan 

dan Suhartono, 2005). Autooksidasi glukosa terjadi pada fase I proses glikasi 

nonenzimatik pada protein yang secara alamiah masih bersifat reversibel.  Fase 

ini merupakan sumber hidrogen peroksida yang mampu menghambat Cu/ZnSOD 

(Setiawan, 2005). Selain hidrogen peroksida, radikal superoksida juga dihasilkan 

oleh proses autooksidasi glukosa tersebut. Akibat yang ditimbulkan berupa 

peningkatan aktivitas radikal superoksida serta kerusakan enzim superoksida 

dismutase. 

Selain itu, pada keadaan hiperglikemia, produksi berbagai gula pereduksi 

seperti glukosa, glukosa-6-fosfat, dan fruktosa, akan meningkat melalui proses 

glikolisis dan jalur poliol. Glukosa dalam bentuk rantai lurusnya merupakan 

aldehid yang merupakan senyawa yang mampu berikatan secara kovalen 

sehingga terjadi modifikasi protein. Reaksi pengikatan aldehid pada protein 

dikenal sebagai reaksi glikasi (Setiawan, 2005). Reaksi secara nonenzimatik 

glukosa darah dengan protein di dalam tubuh akan berlanjut sebagai reaksi 

browning (maillrad) dan oksidasi. AGEs merupakan salah satu produk sebagai 

penanda modifikasi protein sebagai akibat reaksi gula pereduksi terhadap asam 

amino. Pengikatan AGEs terhadap reseptor makrofag spesifik (RAGE) 

mengakibatkan sintesis sitokin dan faktor pertumbuhan serta peningkatan stres 

oksidatif (Johansen et al., 2005). 

Bagian kecil dari glukosa yang tidak mengalami fosforilasi memasuki jalur 

poliol, yakni jalur alternatif metabolisme glukosa. Melalui jalur ini, glukosa dalam 

sel dapat diubah menjadi sorbitol dengan bantuan enzim aldose reduktase (AR) 

(Setiawan, 2005). Enzim tersebut mengkonversi glukosa menjadi polialkohol 

sorbitol melalui reduksi gugus aldehid glukosa. Masuknya substrat (substrat flux) 

melalui jalur poliol, dapat meningkatkan kadar sorbitol dan fruktosa intraseluler, 

juga menurunkan rasio NADPH terhadap NADP+ (Johansen et al., 2005). 

Bahaya stres oksidatif yang terjadi akibat diet tinggi sukrosa dapat 

diakibatkan oleh adanya kandungan fruktosa di dalamnya. Fruktosa dikenal 

memiliki kemampuan mereduksi lebih besar dibandingkan glukosa dan reaksi 



 

pemecahan lebih mudah terjadi jika terinduksi oleh fruktosa. Dimana pada saat 

pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dapat menghasilkan ROS 

yang mengarah pada radikal bebas  (Preedy, 2012). 

 

1.3 Alga 

Alga atau yang lebih dikenal dengan rumput laut merupakan salah satu 

sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Menurut data 

FAO pada tahun 2012, produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 8,9 juta 

ton ikan dan akuakultur, sedangkan rumput laut sekitar 6,5 juta ton rumput laut. 

Selain itu, keanekaragaman rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar 

dibandingkan dengan negara lain, namun hanya 20-23% yang diproses dengan 

nilai tambah (FAO, 2014). Maka dari itu, diperlukan pemanfaatan alga di 

Indonesia, terutama untuk keperluan industri dan kesehatan karena memiliki 

kemampuan sebagai antioksidan, imunostimulan, dan aktivitas antibakteri 

(Utomo, 2011). 

Alga merupakan makhluk makroskopik yang hidup di perairan. Alga tidak 

memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga seluruh bagian alga disebut 

talus (thallus). Talus pada alga ada yang tanpa percabangan dan bercabang-

cabang dengan sifat mulai dari lunak, keras (diliputi zat kapur), seperti tulang 

rawan, hingga berserabut (Utomo, 2011). Alga hidup dengan menempel pada 

substrat (fitobintes) baik pasir, lumpur, kayu, karang mati, maupun kulit kerang. 

Alga hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Daerah 

persebarannya mulai dari perairan beriklim tropis, subtropis, hingga perairan 

dingin (FAO, 2014). 

Jumlah alga diperkirakan sekitar 9.000 spesies yang diklasifikasi menjadi 

empat kelas, yaitu: Rhodophyceae (merah), Phaeophyceae (cokelat), 

Cyanophyceae (hijau-biru) dan Chlorophyceae (hijau) (Agatonovic-Kustrin and 

Morton, 2013). Alga yang digunakan dalam penelitian ini adalah alga cokelat dan 

alga merah.  

 

1.3.1 Alga Merah (Eucheuma cottonii) 

Di Indonesia, E. cottonii telah dibudidayakan hampir di seluruh perairan 

potensial di Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. E. 

cottonii memiliki warna yang dominan terlihat berwarna merah. Senyawa yang 



 

terkandung pada alga merah adalah polisakarida, karaginan, agar, selulosa, 

monosakarida lignin, glukosa, galaktosa, dan agarose (Jung et al., 2012). 

Penampakan fisik Eucheuma cottonii dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

 

Gambar 2.3 Penampakan fisik Eucheuma cottonii (Wibowo, 2014) 

 

Penampakan fisik alga merah bervariasi mulai dari bentuk sederhana 

sampai kompleks. Pada E. cottonii, talusnya bercabang-cabang berbentuk 

silindris atau pipih, dan percabangannya tidak teratur dan kasar karena ditumbuhi 

oleh nodulla atau spine. Ujungnya runcing atau tumpul berwarna cokelat ungu 

atau hijau kuning. Spine E. cottonii  tidak teratur menutupi  thallus  dan cabang-

cabangnya (Wibowo, 2014). Taksonomi E. cottonii menurut (Anggadiredja dkk. 

2011) : 

Divisi : Rhodophyta 

Kelas : Rhodophyceae 

Ordo : Gigartinales 

Famili : Solieracea 

Genus : Eucheuma 

Species : Eucheuma cottonii 

Alga merah mengandung senyawa metabolit sekunder dalam bentuk yang 

berbeda misalnya terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid, dan alkaloid (Hermund 

et al., 2016). Penelitian Nurjanah et al. (2015) menyatakan nilai IC50 dari ekstrak 

metanol E. cottonii sebesar 105,04 ppm dan ketersediaan vitamin E sebesar 

160,01 ppm. Maharany et al. (2017) menyatakan kandungan vitamin E pada E. 

cottonii 158,07 ppm, nilai IC50 ekstrak metanol E. cottonii 106,021 ppm, dan 

terdapat beberapa senyawa fitokimia antara lain flavonoid, fenol hidrokuinon dan 

triterpenoid. 



 

1.3.2 Alga Cokelat (Sargassum sp.) 

Di Indonesia, alga cokelat Sargassum sp. merupakan salah satu jenis alga 

yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Alga cokelat mengandung metabolit 

sekunder seperti alkaloid, glikosida, tannin, dan steroid yang bermanfaat bagi 

kesehatan dan berpotensi menyembuhkan penyakit degeneratif terutama kanker 

(Padua et al., 2015). Selain itu, terdapat senyawa antioksidan (fenolik dan 

flavonoid) yang memiliki aktivitas penghambatan oksidasi LDL, Angiotensin 

Converting Enzyme (ACE), α-amilase, α-glukosidase (Nagappan et al., 2017). 

Demirel et al., (2009) menyebutkan bahwa senyawa fenol ini lebih efektif 

dibanding α- tokoferol dan hampir sebanding dengan antioksidan sintetik seperti 

butylated hydroxyanisol (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT). Taksonomi 

Sargassum (Rompas et al., 2018): 

Dunia : Chromalveolata 

Filum : Heterokontophyta 

Kelas : Phaephyceae 

Ordo : Fucales 

Famili : Sargassaeae 

Genus : Sargassum 

Species : S. muticum, S. horneri 

Jenis-jenis Sargassum sp. yang dikenal di Indonesia ada sekitar 12 spesies, 

yaitu Sargassum duplicatum, S. histrix, S. echinocarpum, S. gracilimun, 

S. obtusifolium, S. binderi, S. polycystum, S. crassifolium, S. microphylum, 

S. aquofilum, S. vulgare, dan S. polyceratium (Atmadja, 1996). Menurut 

Widyartini et al., (2012) rumput laut cokelat S. polycystum memiliki thallus 

dengan panjang sekitar 35 cm, berwarna cokelat kekuning-kuningan, mempunyai 

thallus berbentuk batang dan vesikel. Ujungnya berduri dan membulat, melekat 

pada thallus batang primer atau sekunder, dapat hidup secara bergerombol atau 

sendiri-sendiri (Utomo, 2011). 

Menurut hasil penelitian Diachanty (2017) senyawa aktif yang terdapat pada 

S.polycystum terdiri atas flavonoid, steroid dan triterpenoid dengan total fenol 

8287,18 mg GAE/g yang mencerminkan sebagai sumber antioksidan yang kuat 

dengan IC50 3,4 mg/L dan diperkuat pula dengan uji FRAP sebesar 105,357 

µmol troloks/g ekstrak serta uji CUPRAC memperoleh hasil 201 µmol troloks/g 

ekstrak. 



 

1.4 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat mencegah proses oksidasi radikal 

bebas (Darmawati et al., 2016). Radikal bebas memiliki satu atau lebih elektron 

yang tidak berpasangan pada orbital luar, sehingga mengambil molekul lain 

dalam tubuh agar dapat stabil (Perrone, 2012). Antioksidan berperan dalam 

menetralkan dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan radikal bebas dengan 

mendonorkan elektron untuk melengkapi kekurangan elektron pada radikal 

bebas, sehingga menjadi non radikal. Radikal bebas terbentuk secara terus-

menerus di dalam tubuh baik berupa proses metabolisme sel normal atau akibat 

respon terhadap pengaruh dari luar tubuh, misalnya polusi lingkungan dan 

ultraviolet (UV). Ekstrak alga dapat digunakan sebagai sumber antioksidan, yaitu 

menghambat peroksidasi lemak dan dapat mengurangi beberapa efek dari 

radikal bebas (Kurniawati et al., 2016). 

Senyawa antioksidan yang terdapat pada alga cokelat Sargassum sp. 

adalah salah satu pigmen karotenoid, yaitu fukoidan (Septiana dan Asnani, 

2012). Komponen penyusun utamanya fukoidan (Gambar 2.4) yaitu fukosa, 

sulfat, dan sedikit monosakarida lain seperti mannosa, xilosa (Vishchuk et al., 

2011). Bioaktivitas fukoidan sudah banyak diteliti, diantaranya sebagai anti tukak 

lambung, anti koagulan, imunostimulan dan antioksidan (Sinurat dan 

Kusumawati, 2017). Fucoidan atau fucoidin adalah senyawa garam kalsium dari 

karbohidrat ester sulfat dengan rumus umum C6H9O3.SO4 

 

 

 

Gambar 2.4 Model struktur fucoidan (Patankar et al., 1993) 

 

Setelah fukoidan berhasil diisolasi oleh Kylin pada tahun 1913, senyawa 

fukoidan dari alga cokelat lainnya mulai dianalisis. Hasil analisis menunjukkan 

komposisi kimia fukoidan pada alga cokelat mayoritas memiliki komponen yang 



 

kompleks, walaupun tetap ada yang sederhana (Li, 2008). Pada tahun 1993, 

Patankar et al. merevisi struktur fukoidan dari Conchie bahwa struktur utama 

fukoidan terdiri dari ikatan polimer α-(1→3) fucose dengan sulfat yang digantikan 

pada posisi C-4 pada beberapa jenis fukoidan. Fucose juga melekat pada 

polimer ini untuk membentuk titik bercabang, satu pada setiap 2-3 residu fucose 

dalam rantai (Patankar et al., 1993). 

Senyawa phlorotannin adalah senyawa polifenol yang yang banyak dijumpai 

pada alga cokelat, berkisar antara 0,74% sampai 5,06% (Samee et al., 2009). 

Phlorotannin merupakan senyawa turunan tanin yang mempunyai aktivitas 

sebagai antioksidan serta inhibitor α glukosidase dan amilase. Senyawa tanin 

dapat menekan peningkatan gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 

(Firdaus, 2011). Struktur phlorotannin dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 

  

 

 

Gambar 2.5 Struktur phlorotannin (Meslet-Cladière et al., 2013). 

 

Phlorotannin dari alga cokelat diproduksi dengan polimerisasi monomer 

phloroglucinol (kiri) ke dalam berbagai struktur, seperti eckol (kanan) (a). PKS1 

mengkatalisis pembentukan monomer phloroglucinol dari malonyl-CoA, langkah 

kunci dalam biosintesis phlorotannin (b) (Meslet-Cladière et al., 2013). Tanin ini 

tersusun atas polimerisasi floroglusinol (1,3,5-trihidroksibensen). 

Pada alga merah Eucheuma cottoni, senyawa bioaktif yang dapat berfungsi 

sebagai antioksidan adalah karaginan (kappa-karaginan) dan senyawa fenolik 

(Lim et al., 2014). Penelitian oleh Wresdiyati et al., (2008) menunjukkan 

karaginan (Gambar 2.6) memiliki sifat antioksidan, dimana pemaparan karaginan 

secara in vivo mengurangi total kolesterol, LDL (Low Density Lipoprotein) dan 

(a) (b) 



 

trigliserida, serta meningkatkan HDL (High Density Lipoprotein) dan nilai SOD. 

Hal ini disebabkan karaginan mengikat kolesterol sehingga tidak dapat disalurkan 

oleh LDL ke seluruh tubuh. 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur kappa-karaginan (Pubchem. 2018). 

 

Nama lain Eucheuma cottonii adalah Kappaphycus alvarezii, yang 

merupakan jenis kappa-karaginan.  Kappa karaginan tersusun dari (1→3) D 

galaktosa-4 sulfat dan β (1→4) 3,6 anhydro D Galaktosa. Disamping itu 

karaginan sering mengandung D Galaktosa-6 sulfat ester dan 3,6 anhydro–D 

galaktosa 2-sulfat ester. Rumus kimianya C24H36O25S2
-2

 (Pubchem, 2018).  

 

1.5 Superoksida Dismutase (SOD) 

Super Oxide Dismutase (SOD) adalah antioksidan enzimatik yang berperan 

dalam memerangi radikal superoksida. Superoksida adalah radikal bebas yaitu 

molekul yang memilki elektron tak berpasangan, sehingga sangat reaktif dan 

reaktivitasnya dapat melukai molekul di dalam tubuh. SOD mengkatalis reaksi 

reduksi anion superoksida (O2) menjadi oksigen dan hidrogen peroksida (H2O2) yang 

masih bersifat radikal namun lebih rendah dari radikal superoksida (Sugito, 2012). 

Reaksi kimia superoksida menjadi oksigen dan hidrogen peroksida dapat dilihat pada 

Gambar 2.7 



 

.  

Gambar 2.7 Perubahan superoksida menjadi oksigen dan hidrogen peroksida 

(Nurhayati, 2011) 

Dalam melawan radikal bebas, kerja enzim SOD dibantu katalase dan glutation 

peroksidase (GSH). Reaksi tersebut berlangsung sangat cepat dan hanya dibatasi 

oleh frekuensi tumbukan SOD dengan superoksida. Berdasarkan mekanismenya, 

enzim ini digolongkan sebagai antioksidan primer yang berperan mengurangi 

pembentukan radikal bebas baru dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya 

menjadi senyawa yang lebih stabil. 

 

1.6 Malondialdehid (MDA) 

Malondialdehid (MDA) merupakan produk oksidasi asam lemak tidak jenuh 

yang dapat dihasilkan melalui oksidasi oleh senyawa radikal bebas. MDA dapat 

terbentuk karena adanya stres oksidatif yaitu keadaan dimana terdapat 

ketidakseimbangan antara ROS (Reactive Oxygen Species) dengan antioksidan 

dalam tubuh. ROS yang terbentuk mampu menyerang Poly-Unsaturated Fatty 

Acid (PUFA) selama proksidasi lipid (Suarsana, 2009). Maka MDA dapat 

digunakan sebagai indeks pengukuran aktivitas radikal bebas dalam tubuh. 

Mekanisme pembentukan MDA melalui peroksidasi lipid diawali dengan 

penghilangan atom hidrogen (H) dari molekul lipid tak jenuh rantai panjang oleh 

gugus radikal hidroksil (*OH), sehingga lipid bersifat radikal. Kemudian radikal 

lipid ini bereaksi dengan atom oksigen (O2) membentuk radikal peroksil (*OO), 

yang selanjutnya menghasilkan MDA (dengan ikatan tak jenuh lebih dari tiga) 

(Yustika, 2013). Mekanisme pembentukan MDA dapat dilihat pada Gambar 2.8 



 

 

Gambar 2.8 Mekanisme pembentukan MDA (Ayala, 2014) 

 

MDA secara in vivo dihasilkan dengan dekomposisi asam arakidonat (AA) 

dan PUFA yang lebih besar sebagai produk sampingan oleh proses enzimatik 

selama biosintesis thromboxane A2 (TXA2) dan 12-l-hidroksi-5,8,10-

heptadecatrienoic acid (HHT) ) (jalur biru), atau melalui proses nonenzimatik oleh 

endoperoxides bisiklik yang dihasilkan selama peroksidasi lipid (jalur cokelat). 

Satu molekul MDA mudah termetabolisme secara enzimatik (jalur hijau). Enzim 

yang terlibat dalam pembentukan dan metabolisme MDA: siklooksigenase (1), 

prostacyclin hydroperoxidase (2), sintase tromboksan (3), aldehid dehidrogenase 

(4), dekarboksilase (5), asetil CoA sintase (6), dan siklus asam trikarboksilat. (7) 

(Ayala, 2014). 

Membran sel terdiri dari fosfolipid, glikolipid, (keduanya mengandung asam 

lemak tak jenuh) dan kolesterol. Asam lemak tak jenuh sangat peka terhadap 

radikal hidroksil sehingga mudah bereaksi dengan radikal hidroksil. Kemampuan 

radikal hidroksil ini akan membentuk reaksi rantai dengan satu atom hidrogen 



 

dari membran sel dan terbentuk peroksida lipid. Kelanjutan dari reaksi ini adalah 

terputusnya rantai asam lemah menjadi senyawa aldehid yang memiliki daya 

perusak yang tinggi terhadap sel-sel tubuh antara lain malondialdehid, 4-

hidroksinenal, etana dan pentana. Demikian pula dengan DNA dan protein juga 

mengalami kerusakan yang seringkali cukup hebat (Yoshikawa and Naito, 2002). 

 

1.7 Hewan coba 

Hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah 

Rattus norvegicus. Hewan percobaan berupa tikus ini mudah dipelihara, mudah 

diamati dan tidak memuntahkan kembali pakan yang diberikan. Selain itu, tikus 

digunakan karena dapat menunjukkan karakteristik sistem fungsional mamalia 

yang hampir sama dengan manusia.Taksonomi hewan coba tikus (Sharp and 

Villano, 2012) : 

 Kingdom : Animal 

 Phylum : Chordata 

 Class : Mammalia 

 Order : Rodentia 

 Suborder :Myomorpha 

 Family : Muridae 

 Genus :Rattus 

 Spesies :Rattus norvegicus 

 

Tikus putih (Rattus norvegicus) yang digunakan adalah tikus jantan muda 

strain wistar yang memiliki rentang usia antara 6 minggu hingga 8 minggu. Tikus 

dengan strain Wistar cocok digunakan untuk berbagai model penelitian yang 

melibatkan berbagai level toksisitas yang dapat menyebabkan kanker 

(karsinogenik) (Krinke, 2000). Tikus putih jantan galur wistar dapat memberikan 

hasil penelitian yanglebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus 

ovulasi dan kehamilan seperti pada tikus putih betina.  

Guyton dan Hall (2008) menjelaskan kondisi tingginya gula darah akan 

merangsang ventromedial hipothalamus sebagai pusat rasa kenyang, serta 

menyebabkan penurunan sekresi epinefrin oleh medula adrenal. Penurunan 

sekresi epinefrin ini akan menurunkan aktivitas fisik dalam mencari makan. 

Tingginya konsumsi sumber energi juga akan menurunkan fungsi vegetatif tubuh 



 

yang akan menimbulkan perasaan tenang pada hewan. Aktivitas ini kadang 

disamarkan oleh keadaan stres baik oleh rasa takut ataupun kesakitan, pada 

kondisi ini tubuh bukan memanfaatkan energi dari pakan, namun menggunakan 

energi yang berasal dari metabolisme cadangan energi di hati, adiposa dan otot 

(Popkin et al. 2005).



 

 

 



 

BAB III   METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pemeliharaan hewan coba dilakukan di Institut Biosains Universitas 

Brawijaya selama 5 minggu yang terdiri dari 1 minggu masa adaptasi dan 4 

minggu masa perlakuan. Pembuatan serbuk E. cottonii dan Sargassum sp. 

dilaksanakan di Laboratorium  Daya dan Mesin Pertanian  FTP dan Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Pangan THP, FTP, Universitas Brawiaya. Pembuatan 

pakan perlakuan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Pangan, THP, FTP, 

Universitas Brawiaya. Analisis kimia dan senyawa bioaktif dilaksanakan di 

Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan THP, FTP, Universitas Brawiaya. 

Analisis kadar MDA dan kadar SOD serum darah dilaksanakan di Laboratorium 

Farmakologi Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya. Penelitian berlangsung 

selama 7 bulan, mulai bulan Desember 2017 hingga Juni 2018. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Bahan utama yang digunakan yaitu alga merah E. cottonii yang diperoleh 

dari petani budidaya alga di Pantai Jumiang, Madura dan alga cokelat 

Sargassum sp. di Sumenep, Madura. Bahan penginduksi hewan coba 

yaitu sukrosa teknis yang diperoleh dari toko bahan kimia. Hewan coba 

yang digunakan adalah tikus wistar jantan (Rattus norvegicus) umur 10 

minggu dengan berat badan 150 – 200 gram.  

b. Bahan pada pengujian senyawa kimia dan bioaktif E. cottonii dan 

Sargassum sp. 

 Etanol 96% sebagai pelarut 

 Reagen Folin-Ciocalteu, larutan Na2CO3 20%, dan standar 

phloroglucinol untuk pengujian total fenol 

 Asam kuat H2SO4, basa kuat NaOH, etanol 95%, larutan K2SO4, 

aquades, kertas saring, dan aluminium foil untuk pengujian serat 

kasar 



 

c. Bahan pengujian secara in vivo adalah tikus percobaan, bubuk E. cottonii 

dan Sargassum sp., sekam, pakan standar dan pakan dengan 

penambahan alga yang telah diformulasi. 

3.2.2 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan sesuai dengan tahapan penelitian yaitu: 

a. Peralatan pembuatan bubuk E. cottonii dan Sargassum sp. 

Cabinet dryer merk Lokal, disc mill merk Damaji Deluxe, blender kering 

merk Philips, ayakan 60 mesh merk Retsch 

b. Peralatan pengujian senyawa kimia dan bioaktif E. cottonii dan 

Sargassum sp.  

 Spektrofotometer UV-VIS merk Genesys, shaker merk Elmi, vortex 

merk LW-scientific, dan glassware merk Pyrex, Schott Duran dan 

HBG untuk pengujian total fenol 

 Cup aluminium, oven merk MMM Medcenter, desikator, dan 

timbangan analitik merk Mettler Toledo untuk pengujian kadar air 

 Rangkaian refluks merk Pyrex dan kompor listrik merk Maspion 

untuk pengujian serat kasar 

c. Peralatan pengujian secara in vivo  

Kandang tikus percobaan 36 x 16 x 13 cm, tempat makan dan minum 

tikus percobaan. Sentrifuge dingin merk Hermle, tabung sentrifuge, micro 

tube, mikropipet, mikrotip untuk pengambilan serum darah pada uji MDA 

dan SOD, dan glucose tes untuk uji kadar gula darah. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian utama meliputi analisis MDA dan SOD serum darah, dan kimia 

dan biokimia senyawa bioaktif alga. Analisis senyawa bioaktif sampel alga E. 

cottonii dan Sargassum sp. terdiri dari uji total fenol dan uji cemaran logam berat 

Hg. Pengujian in vivo bertujuan untuk mengetahui pengaruh pada MDA dan SOD 

serum darah tikus wistar jantan yang diinduksi diet sukrosa.  

 

3.4 Rancangan Percobaan 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan Post Test Only 

Control Group Design. Pengambilan data dilakukan di akhir penelitian dan 



 

membandingkan hasil kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol positif dan 

kelompok kontrol negatif. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus, sehingga total 

tikus yang digunakan yaitu 20 ekor tikus setiap percobaan induksi stres oksidatif . 

 

Tabel 3.1 Rancangan percobaan kelompok tikus 

1 STD Diberi pakan standar dan tidak diberikan serbuk alga  
2 SK Diberi diet tinggi sukrosa dan tidak diberi serbuk alga 
3 SSC Diberi diet tinggi sukrosa dan diberi serbuk alga merah 
4 SSS Diberi diet tinggi sukrosa dan diberi serbuk alga cokelat 

 

3.5 Pengujian dan Analisis Data 

3.5.1 Pengeringan dan Penggilingan Alga 

Alga merah E. cottonii dan alga cokelat Sargassum sp.dicuci menggunakan 

air mengalir, lalu dijemur di bawah sinar matahari langsung sampai kering. 

Setelah itu, alga dimasukkan oven kabinet dryer dengan suhu 40±5ºC selama 5 

jam. Selanjutnya, alga dihaluskan menggunakan alat penepung disc-mill dan  

blender kering. Serbuk alga kemudian diayak menggunakan ayakan 60 mesh. 

 

3.5.2 Analisis Kimia dan Senyawa Bioakif Sampel 

Serbuk alga hasil pengayakan digunakan untuk analisis kimia dan senyawa 

bioaktif yang terdiri atas pengujian kadar air, kadar serat, total fenol, pengujian 

logam Hg. Prosedur untuk analisis tersebut secara terperinci dapat dilihat dalam 

Lampiran 2. 

 

3.5.3 Pengujian In vivo 

Pengujian in vivo bertujuan untuk mengetahui pengaruh serbuk alga merah 

E. cottonii dan sebuk alga cokelat Sargassum sp. terhadap kadar MDA dan SOD 

serta stres oksidatif  pada tikus Wistar jantan akibat diet tinggi sukrosa. 

1. Perhitungan Hewan Coba 

Pada penelitian ini, digunakan tikus wistar (Rattus norvegicus) yang dibagi 

ke dalam tiga tipe induksi stres oksidatif  dan masing-masing terdapat enam 

kelompok perlakuan. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai dengan rumus 

Frederer : 

 (P-1) (n-1) ≥ 15 



 

Keterangan : 

“P” adalah jumlah perlakuan 

‘n” adalah banyaknya sampel pada tiap kelompok perlakuan 

 

Banyaknya sampel yang dibutuhkan untuk empat kelompok perlakuan pada 

penelitian ini adalah : 

(4-1) (n-1) ≥ 15 

3 (n-1) ≥ 15 

(n-1) ≥ 5 

      n ≥ 6 

 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan diperlukan minimal 6 ekor tikus dalam 

setiap perlakuan. Apabila perlakuan yang diberikan membahayakan tikus 

sehingga dikuatirkan tidak dapat hidup sampai akhir percobaan, antisipasi 

dilakukan dengan menambahkan 10% x jumlah total tikus tiap induksi stres 

oksidatif  (10% x 24 = 2,4 ~ 3). Namun perlakuan pada penelitian tidak 

membahayakan pada tikus, sehingga tikus dapat bertahan sampai dengan akhir 

percobaan. Selain itu, prinsip penggunaan hewan coba untuk dikorbankan dalam 

penelitian adalah seminimal mungkin sehingga jumlah yang digunakan dikurangi 

1 ekor per kelompok,  5 ekor x 4 kelompok =  20 ekor. 

 

2. Masa Aklimatisasi 

Masa aklimatisasi adalah masa adaptasi hewan coba selama kurang lebih 

satu minggu sebelum menerima perlakuan (minggu ke-0). Pada masa ini, tikus 

diberi pakan berupa susu-PAP dan minum air secara ad libitum yaitu bebas 

mengakses minum sesuai kebutuhannya.  Selain itu, dijaga pula kebersihan 

tempat makan, minum, dan kandangnya. Setiap hari dilakukan perhitungan 

terhadap sisa pakan yang diberikan danpengukuran berat badan tikus. Masa 

aklimatisasi diakhiri ketika berat badan tikus sudah menunjukkan kestabilan. Hal 

ini dilakukan agar tikus yang nanti diberi perlakuan berbeda, tetap memiliki 

baseline atau awalan yang sama. 

 

3. Tahap Perlakuan atau Treatment 

Masa perlakuan terhadap tikus percobaan dilakukan selama 28 hari. Selama 

masa tersebut, tikus percobaan diberi pakan yang mengandung tinggi sukrosa 



 

dan diberi serbuk alga. Pakan yang diberikan merupakan pakan yang telah 

diformulasi mengacu pada standar AIN-93M.  

 Masa perlakuan terhadap 4 kelompok tikus percobaan dilakukan selama 

28 hari. Selama 28 hari, masing-masing kelompok perlakuan mendapat pakan 

perlakuannya masing-masing. Pakan diberikan 15 gram pada 1 minggu pertama 

perlakuan (hari ke-1 sampai hari ke-8), kemudian diberi 20 gram pada minggu 

ke-2 hingga minggu ke-4 perlakuan (hari ke-9 sampai hari ke-28) untuk 

mengantisipasi adanya kekurangan kalori yang dibutuhkan sehingga tidak 

mengkatabolisme cadangan makanan dalam tubuh. Air minum diberikan secara 

ad libitum. Sisa pakan ditimbang setiap hari, berat badan ditimbang seminggu 

sekali selama 4 minggu. Formulasi acuab formulasi pakan dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Formulasi pakan standar AIN-93M untuk tikus dewasa 

Komposisi g/kg diet 

Cornstarch 465,69 
Casein (≥85% protein) 140,00 
Dextrinized cornstarch (90-94% 
tetrasaccharides) 

155,00 

Sucrose* 100,00 
Soybean oil (no additives) 40,00 
Fiber 50,00 
Mineral mix 35,00 
Vitamin mix 10,00 
L-cystine 1,80 
Choline bitartrate (41.1% choline) 2,50 
Tert-butylhydroquinone 0,008 

Sumber : Reeves, 1993 

 

Pada Tabel 3.2 dilakukan isokalori dan isonitrogen dengan bahan pakan 

yang mudah didapatkan di Malang, Jawa Timur. Perhitungan dilakukan dengan 

pertimbangan kadar serat dan total kalori tiap jenis bahan pakan. Pada pakan 

untuk stres oksidatif diet tinggi sukrosa dilakukan penambahan sukrosa sebesar 

40% dari total seluruh pakan standar. Formulasi modifikasi pakan dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 

  

 



 

Tabel 3.3 Formulasi modifikasi pakan standar, tinggi sukrosa, dan alga 

Komposisi 

Komposisi Pakan Perlakuan (g/1000 g) 

Standar Tinggi Sukrosa 
Tinggi Sukrosa 

+ Serbuk E. 
cottonii 

Tinggi Sukrosa + 
Serbuk 

Sargassum sp. 

Pati maizena 370,41 234,74 234,74 234,74 

Susu skim 361,70 361,70 361,70 361,70 

Dekstrin 112,60 78,13 78,13 78,13 

Sukrosa 72,65 400,00 400,00 400,00 

Minyak 
kedelai 

40,00 40,00 40,00 40,00 

CMC 34,14 38,99 0 0 

Alga merah  0 0 185,97 0 

Alga coklat 0 0 0 144,33 

Mineral  6,42 6,43 6,43 6,43 

Vitamin  2,07 2,07 2,07 2,07 

Jumlah 1000,00 1162.06 1309,04 1267,40 

 

Pemberian serbuk alga dilakukan dengan mengganti komposisi CMC pada 

pakan standar dan tinggi sukrosa. Berdasarkan pakan standar AIN-93M, kadar 

serat sebanyak 50 g/kg seluruh pakan. Pada pakan standar dan tinggi sukrosa 

modifikasi, kadar serat (CMC) merupakan hasil pengurangan total serat sesuai 

AIN-93M dengan berat serat dalam  Maizena. Pada pakan dengan penambahan 

serbuk alga, komposisi serat (alga) didapatkan dari pembagian berat sisa serat 

dengan kadar serat dari alga sesuai hasil analisis kandungan kimia pada bahan 

baku. Perhitungan formulasi pakan pada Tabel 3.3 secara terperinci dapat dilihat 

pada Lampiran 1.  

 

4. Pengamatan dan Analisis Data 

Hewan coba diberi perlakuan euthanasia dengan bius kloroform sebelum 

dibedah untuk analisis, agar tikus tertidur secara perlahan pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan euthanasia dengan kloroform bertujuan agar tikus tidak 

merasakan sakit ketika dilakukan pembedahan (nekropsi) dan pengambilan 

darah. Setalah itu, darah diambil dari cardiac puncture dan dipindahkan dengan 

serum darah menggunakan sentrifuge dingin. Serum darah digunakan untuk 

analisis kadar MDA dan SOD.  

 

 



 

3.5.4 Prosedur Analisis 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisis dengan parameter sebagai 

berikut: 

1. Pengujian senyawa kimia dan biokimia sampel : total fenol, kadar air 

setelah pengeringan menggunakan cabinet dryer, kadar serat kasar, dan 

cemaran logam Hg 

2. Pengujian in vivo 

3. Pengambilan dan penyimpanan serum darah 

Darah tikus diambil melalui jantung. Darah yang telah diambil dimasukkan 

ke dalam tabung sentrifuge kemudian di-sentrifuge dengan kecepatan 

5000 rpm selama 25 menit pada suhu 4ºC. Serum darah yang telah 

terpisah dengan bagian padatan darah diambil menggunakan mikropipet 

dan dimasukkan ke dalam microtube untuk selanjutnya disimpan dalam 

deep-freezer (suhu -80ºC) sebelum diuji kadar MDA dan SOD. 

4. Pengukuran kadar MDA dan SOD serum darah 

Pengukuran kadar MDA dan SOD serum darah berdasarkan metode 

Rukmini et al (2004) yang dilakukan di Laboratorium Farmakologi 

Universitas Brawijaya. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan Analisis Varian (ANOVA) 

menggunakan program Microsoft Excel. Apabila terjadi perbedaan, maka 

dilakukan uji lanjut BNT dengan taraf 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 Diagram Alir 

3.7.1 Diagram alir pembuatan bubuk Eucheuma cottonii dan Sargassum 

sp. (Modifikasi metode Damongilala et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumput laut kering 

Dicuci dengan air tawar mengalir 

Dikeringkan pada sinar matahari selama 8-10 jam 

Dikeringkan dengan cabinet dryer (suhu 40±5ºC, 5 jam) 

Pengecilan ukuran dengan disc mill 

Dihaluskan menggunakan blender kering 

Diayak menggunakan ayakan 60 mesh 

Analisis : 

- Serat kasar 

- Kadar air 

- Logam Hg 

- Total fenol 

 

Serbuk rumput laut 



 

3.7.2 Pembuatan pakan standar (kontrol negatif)  

 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat grinder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370 g pati maizena 

361 g susu skim 

112 g dekstrin 

72 g sukrosa 

34 g CMC 

11,5 kaplet multivitamin 

 

Air 

40 g minyak kedelai 

 

Hasil 



 

3.7.3 Pembuatan pakan tinggi sukrosa (kontrol positif) 

 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat grinder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234 g pati maizena 

361 g susu skim 

78 g dekstrin 

400 g sukrosa 

38 g CMC 

11,5 kaplet multivitamin 

 

Air 

40 g minyak kedelai 

 

Hasil 



 

3.7.4 Pembuatan pakan tinggi sukrosa + serbuk alga E. cottonii 

 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat grinder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234 g pati maizena 

361 g susu skim 

78 g dekstrin 

400 g sukrosa 

11,5 kaplet multivitamin 

185 g E. cottonii 

Air 

40 g minyak kedelai 

 

Hasil 



 

3.7.5 Pembuatan pakan tinggi sukrosa + serbuk alga Sargassum sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat grinder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 g pati maizena 

361 g susu skim 

78 g dekstrin 

400 g sukrosa 

11,5 kaplet multivitamin 

144 g Sargassum sp. 

 

Air 

40 g minyak kedelai 

 

Hasil 



 

3.7.6 Diagram Alir Pengujian In Vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tikus wistar jantan berat 150 – 200 g, 

umur 10 minggu 

Diberi pakan secara ad libitum dan aklimatisasi bagi tikus 

selama 7 hari, serta penimbangan berat badan tikus 

Perlakuan SSS 
(pakan serbuk 

rumput laut cokelat) 

Perlakuan SSC 
(pakan serbuk 

rumput laut 

merah) 

Kontrol negatif 
(pakan 

standar) 

Kontrol positif 
diet tinggi 

sukrosa  

Diberi perlakuan selama 4 minggu 

Penimbangan sisa pakan (Setiap hari) dan 
penimbangan berat badan (seminggu sekali) 

 

Dilakukan euthanasia dengan kloroform dan dibedah (nekropsi) 

Diambil darah dari jantung 

Analisis : 

- kadar MDA serum 

- kadar enzim SOD 

 

Sampel 



 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah alga merah E. 

cottonii yang diperoleh dari petani budidaya alga di Pantai Jumiang, Madura dan 

alga cokelat Sargassum sp. di Sumenep, Madura. Bahan penginduksi hewan 

coba yaitu sukrosa teknis yang diperoleh dari toko bahan kimia. Alga yang 

diterima dari petani/distrubutor dalam kondisi kering tetapi masih bercampur 

dengan pengotor, sehingga perlu dilakukan pencucian. Setelah dilakukan 

pencucian, alga dikeringkan dengan sinar matahari selama 8-10 jam, dilanjutkan 

pada cabinet dryer (suhu 40±5ºC) selama 5 jam. Setelah kering, alga dipisahkan 

dari batang/ bagian yang keras agar tidak mengganggu proses penggilingan 

dengan disc mill. Setelah itu, serbuk alga diayak dan dianalisis kandungan 

kimianya, seperti kadar air, serat kasar, cemaran logam, dan total fenol. Hasil 

analisis dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Hasil analisis kandungan kimia serbuk alga 

Komponen 
E. cottonii Sargassum sp. 

Penelitian Literatur Penelitian Literatur 

Kadar air (%bk) 11,59 ± 0,47 10,55 ± 1,60a 11,30 ± 0,14 aiii9,95 ± 0,55a 

Kadar serat 

kasar (%bk) 
20,97 ± 0,77 A18,57 ± 0,15b 27,02 ± 0,41 Aiii34,71± 1,99c 

Total fenol (mg 

PGE/g sampel) 
158,08 ± 28,47 10,47 ± 1,01c 180,91 ± 13,51 23,03 ± 1,86c 

Total fenol (mg 

GAE/g sampel) 
123,84 ± 20,17 34,43 ± 0,01d 231,19 ± 27,42 69,03 ± 3,24e 

Kadar logam 

Hg 

Tidak 

terdeteksi 
< 0,01f 

Tidak 

terdeteksi 
< 0,01f 

Keterangan : Nilai diatas menunjukkan nilai rata-rata konsumsi pakan ± Standar Deviasi; 
Data merupakan rerata 3 kali ulangan.  
aMatanjun et al. (2009), bKumar et al. (2015), cAhmad et al. (2012), dFu et al. (2016), 
eCorpuz et al. (2013), f Dolorosa dkk. (2017) 

 

Dilakukan analisis bahan baku bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

bahan dan ada tidaknya potensi berdampak positif, seperti total fenol dan 

dampak negatif, seperti logam Hg pada hasil penelitian secara  in vivo. Sampel 

yang digunakan adalah serbuk alga ukuran 60 mesh. Pada ukuran serbuk 60 

mesh, diharapkan sudah tidak ada pengotor yang ikut ke dalam serbuk dan 



 

semua komponen yang dibutuhkan masih bisa lolos. Standar deviasi yang kecil 

menunjukkan keseragaman yang kecil pada data individu analisis. Hal ini 

menunjukkan data yang didapatkan pada penelitian  tidak jauh dari nilai rata-rata. 

Semakin kecil nilai standar deviasinya semakin tinggi tingkat ketelitian. 

 

4.1.1 Analisis Kadar Air 

Pada data di Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kadar air serbuk E. cottonii 

lebih tinggi dibandingkan kadar air Sargassum sp. Pada alga E. cottonii 

didapatkan rerata sebesar 11,59% dengan standar deviasi 0,47, sedangkan 

Sargassum sp. sebesar 11,30% dengan standar deviasi 0,14. Berdasarkan 

Matanjun (2009) serbuk E. cottonii memiliki kadar air sebesar 10,55% dan 

S.polycystum adalah sebesar 9,95%. Perbedaan hasil analisis kadar air pada 

alga dapat dipengaruhi oleh perbedaan komponen terbesar E. cottonii, yaitu 

kappa-karaginan yang merupakan serat (Lim, 2015). Serat terbagi menjadi serat 

larut air dan tidak larut air. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan kadar air 

pada E. cottonii. Perbedaan spesies dan varietas serta umur panen juga dapat 

mempengaruhi kadar air alga. Berdasarkan FAO, umur optimum panen alga 

adalah pada minggu ke 10-12 setelah planting untuk mendapatkan alga yang 

sudah mature, tinggi kadar karaginan, dan rendah kadar airnya.  

Selain itu, metode pengeringan dan tempat penyimpanan setelah alga 

dikeringkan dapat berpengaruh. Pada literatur Matanjun (2009) menggunakan 

metode pengeringan beku yaitu pada suhu -20OC, sedangkan pada penelitian 

menggunakan pengeringan cabinet dryer pada suhu 40 OC.  Hasil pertanian dan 

perikanan bersifat higroskopis menyerap air dari lingkungan dan melepaskan air 

ke lingkungan (Dolorosa dkk, 2017). Maka dari itu, diperlukan pengemas yang 

vakum dan lingkungan dengan kelembapan yang rendah. 

Menurut SNI 01-2801-1995 untuk produk agar-agar tepung, syarat mutu 

kadar air maksimal 17%. Selain itu, pada SNI 01-3451-1994 untuk produk 

tepung, menyatakan bahwa syarat kadar air harus dipenuhi untuk semua tingkat 

mutu (I, II, III) adalah maksimal 15%. 

 

4.1.2 Analisis Serat Kasar 

Hasil analisis pada Tabel 4.1 menunjukkan serat kasar pada alga 

Sargassum sp. lebih tinggi dibandingkan serat kasar pada alga E. cottonii. Serat 



 

kasar pada E. cottonii sebesar 20,97% dan Sargassum sp. sebesar 27,02%. 

Berdasarkan hasil penelitian Kumar (2015), kadar serat kasar pada K. alvarezzi 

sebesar 18,57%. Pada alga Sargassum sp. menurut Ahmad et al. (2012) 

terdapat serat kasar sebesar 34,71%. Perbedaan hasil analisis serat kasar dapat 

disebabkan perbedaan dalam aktivitas fotosintesis, tahap pertumbuhan, dan 

musim yang mempengaruhi waktu fotosintesis (Siddique, 2013). Aktivitas 

fotosintesis menghasilkan senyawa seperti karbohidrat dan membutuhkan 

protein, berpengaruh terhadap kadar serat yang terbentuk selama proses 

pertumbuhan. Musim mempengaruhi intensitas sinar matahari yang digunakan 

untuk fotosintesis. 

Alga merupakan komoditas yang penyusun utamanya adalah polisakarida, 

salah satunya adalah serat kasar. Polisakarida merupakan komponen dinding sel 

yang memberi kekuatan sekaligus fleksibilitas untuk mempertahankan 

keseimbangan ion (Kim dan Chojnacka, 2015). Kadar serat kasar pada penelitian 

ini diukur untuk mengetahui sumbangan serat kasar terhadap pakan yang 

diberikan pada tikus. Menurut SNI, kadar serat kasar alga yang dikeringkan 

sebesar 0,95%. 

 

4.1.3 Analisis Kadar logam Hg 

Pada data di Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tidak adanya cemaran logam 

berat mercuri (Hg) pada serbuk E. cottonii dan Sargassum sp. Berdasarkan SNI 

7387 : 2009, batasan maksimal kandungan logam berat merkuri (Hg) dalam 

pangan seperti ikan dan hasil olahannya yaitu 0.5 mg/kg. Hal ini menunjukkan 

sampel serbuk alga yang digunakan aman digunakan untuk produk pangan.  

Rumput laut memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat di 

dalam thallusnya dari lingkungan perairan tempat hidupnya (Dolorosa dkk, 2017). 

Alga tidak dapat berpindah tempat dari lingkungan perairan yang sudah 

tercemar, sehingga perlu dilakukan uji cemaran logam. Logam berat berbahaya 

karena akan terabsorbsi masuk ke dalam darah serta menyerang organ tubuh 

sehingga menyebabkan penyakit (Erariska dkk, 2015).  

 

 

 



 

4.1.4 Analisis Total Fenol 

Pengukuran total fenol terhadap suatu komoditas dilakukan untuk 

mengetahui jumlah kandungan senyawa fenolik didalamnya. Senyawa fenolik 

dapat berperan sebagai antioksidan. Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran 

total fenol terhadap 2 standar, yaitu standar asam galat dan phloroglucinol. Asam 

galat merupakan standar yang paling umum digunakan sebagai standar total 

fenol, hal ini dikarenakan asam galat merupakan senyawa fenol yang terdapat 

pada hampir seluruh tumbuhan terrestial. Phloroglucin merupakan komponen 

fenol monomer phlorotannin. Phlorotannin merupakan senyawa fenolik kelompok 

tanin yang umumnya ditemukan pada alga coklat (Wang et al., 2010) dan 

beberapa alga merah. 

Hasil analis data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kandungan total fenol 

dengan standar galat dan phloroglucinol, alga Sargassum sp. menunjukkan nilai 

yang lebih tinggi dibandingkan alga E. cottonii. Hal ini sesuai dengan literatur 

yang menyebutkan bahwa total fenol paling tinggi pada alga hijau, lalu alga 

cokelat, dan yang terakhir alga merah (Ahmad et al., 2012). Pada standar 

phloroglucinol, alga Sargassum sp. menunjukkan rerata sebesar 180,91 mg 

PGE/g sampel dan 158,08 mg PGE/g sampel pada alga E. cottonii. Berdasarkan 

penelitian Ahmad et al., (2012) rerata total fenol standar phloroglucinol pada 

ekstrak metanol dari serbuk alga E. cottonii sebesar 10,47 mg PGE/g sampel dan 

23,03 mg PGE/g sampel pada serbuk alga Sargassum sp. Pada standar galat, 

alga Sargassum sp. menunjukkan rerata sebesar 231,19 mg PGE/g sampel, 

sedangkan alga E. cottonii didapatkan rerata sebesar 123,84%. Literatur 

menyatakan rerata total fenol standar galat pada ekstrak metanol dari serbuk 

alga Sargassum sp. sebesar 69,03 mg GAE/g sampel dan 34,43 mg PGE/g 

sampel pada alga E. cottonii. 

Perbedaan kadar total fenol dapat disebabkan proses pengolahan, tempat 

penyimpanan, musim, letak geografis, dan tempat pengambilan sampel. Proses 

pengolahan dan tempat penyimpanan dapat merusak struktur fenol yang peka 

terhadap cahaya dan panas. Musim, letak geografis, dan tempat pengambilan 

sampel berhubungan dengan intensitas alga terkena cahaya matahari. 

Cahaya matahari adalah salah satu bentuk pemicu stres yang dapat 

meningkatkan biosintesis kandungan senyawa fenol pada jaringan tanaman. 

Selain itu, cahaya  matahari  memegang  peranan penting dalam anthocyanin 

biosynthetic  pathway (Reyes and Zevallos, 2007).  



 

Senyawa fenolik umumnya lebih mudah diekstrak oleh pelarut organik yang 

bersifat semi polar dan polar. Pelarut ekstrak seperti metanol cenderung 

menghasilkan nilai total fenol yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut 

organik lainnya seperti etanol dan dietil eter karena bersifat lebih polar, sehingga 

mampu mengekstrak secara optimal senyawa fenolik seperti phlorotannin yang 

bersifat hidrofilik (Matanjun et al., 2008). 

 

4.1.4 Analisis Rendemen 

Pada suatu proses pengolahan, perhitungan rendemen perlu dilakukan 

untuk mengetahui efisiensi proses yang dilakukan terhadap suatu bahan. 

Rendemen adalah presentase produk yang didapatkan dari    membandingkan 

berat awal bahan dengan berat akhirnya, sehingga dapat di ketahui kehilangan 

beratnya proses pengolahan. Hasil analisis serat kasar pada serbuk E. cottonii 

dan Sargassum sp. dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2 Rendemen serbuk alga 

Tahapan proses 
Rendemen (%) 

E. cottonii Sargassum sp. 

Setelah pengeringan matahari* 34,48 49,01 
Setelah pengeringan kabinet* 28,39 20,97 

Setelah penggilingan* 26,69 20,97 
Setelah pengayakan* 8,20 7,72 

*terhadap berat awal 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rendemen pada serbuk E. 

cottonii lebih ditinggi dibandingkan Sargassum sp. Dapat diketahui kandungan 

terbesar pada alga adalah karaginan yang berbentuk liat, sehingga sulit untuk 

dipisahkan. Selain itu, diduga suhu yang tinggi menimbulkan adanya pemutusan 

ikatan sehingga air yang mungkin terperangkap dalam ikatan tersebut keluar dan 

menyebabkan turunnya jumlah rendemen. 

 

4.2. Konsumsi Pakan Tikus Wistar 

Pakan yang diberikan pada tikus terdiri dari pakan standar hasil modifikasi 

AIN-93M, pakan modifikasi diet tinggi sukrosa, pakan modifikasi tinggi sukrosa 

dengan penambahan alga E. cottonii, dan pakan modifikasi tinggi sukrosa 



 

dengan penambahan Sargassum sp. Formulasi pakan standar modifikasi diawali 

dengan perhitungan isokalori dan isonitrogen pada pakan standar AIN-93M. 

Setelah didapatkan pakan standar modifikasi, formulasi pakan diet tinggi sukrosa 

didapatkan dengan menjadikan kadar sukrosa 40% dari total pakan. Pada pakan 

tinggi sukrosa dengan penambahan alga, jumlah alga yang diberikan didapatkan 

dari perhitungan berat serat alga dibagi kadar serat masing-masing alga. 

Formulasi pakan dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Proses pembuatan pakan diawali dengan penimbangan bahan kering (pati 

maizena, susu skim, dekstrin, sukrosa, CMC/alga, multivitamin) dan bahan basah 

(minyak kedelai, air, multivitamin) sesuai formula, kemudian dilakukan 

pencampuran bahan kering terlebih dahulu. Bahan basah dicampurkan perlahan 

pada bahan kering dengan diuleni hingga kalis. Kemudian adonan dicetak 

dengan meat grinder dan dipotong ± 3cm. Adonan dimasukkan ke dalam cabinet 

dryer suhu 50 ± 4oC hingga kering atau ± 12 jam. 

Perhitungan konsumsi pakan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya 

pengaruh pemberian serbuk E. cottonii dan Sargassum sp. dalam formula pakan 

dengan diet tinggi sukrosa. Perhitungan dilakukan dengan menimbang sisa 

pakan yang ada lalu dikurang dengan banyaknya pakan yang diberikan, yaitu 

sebanyak 15 gram pada minggu pertama dan 20 gram pada minggu selanjutnya. 

Penambahan jumlah pakan dilakukan untuk menyediakan jumlah pakan yang 

cukup untuk konsumsi berlebih dan mencegah terjadinya kekurangan kebutuhan 

kalori sehingga memecah cadangan makanan dalam tubuh dan dikhawatirkan 

tidak terjadi stres oksidatif. Grafik konsumsi pakan dapat dilihat pada Gambar 

4.1 

 



 

 

Gambar 4.1 Grafik rerata konsumsi pakan tikus selama 28 hari perlakuan 

 

Pada grafik di Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa rerata konsumsi pakan 

tikus pada semua perlakuan pakan meningkat di minggu ke-2. Pada perlakuan 

pakan standar mengalami penurunan pada minggu ke-3 dan ke-4. Pada 

perlakuan tinggi sukrosa dengan penambahan serbuk E. cottonii terjadi 

penurunan cenderung konstan pada minggu ke-3 dan ke-4. Pada pakan tinggi 

sukrosa dan tinggi sukrosa dengan penambahan serbuk Sargassum sp. 

mengalami kenaikan pada minggu ke-2 dan ke-3, lalu mengalami penurunan 

pada minggu ke-4. Penurunan konsumsi pakan dapat disebabkan faktor 

stressing karena lingkungan yang terlalu ramai dan adanya akumulasi zat toksik 

dalam tubuh, sedangkan peningkatan konsumsi pakan dapat disebabkan 

bertambahnya berat badan dan umur tikus. 

Pola konsumsi pakan dapat mempengaruhi hasil analisis penelitian. Hal ini 

disebabkan diperlukan asupan yang cukup atau tidak berbeda pada setiap tikus 

agar tidak menjadi salah satu faktor negatif ketika hasil analisis kadar MDA dan 

SOD pada serum darah tikus tidak sesuai tujuan penelitian atau literatur.  
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Tabel 4.3 Rerata konsumsi pakan mingguan (g/ekor/minggu) 

Kelompok pakan 
Minggu ke 

Rerata 
1 2 3 4 

Standar 
102,32 ±  

4,64  
130,53 ±  

3,98 
126,73 ±  

18,34 
106,45 ±  

15,86 
116,51 ± 

14,18  

Tinggi Sukrosa 
94,87 ±  

7,92 
121,46 ±  

10,62 
127,65 ±  

5,75 
112,05 ±  

2,88 
114,01 ± 

14,28 
Tinggi Sukrosa + 
Serbuk E. cottonii 

77,56 ±  
31,55 

113,30 ±  
13,56 

112,12 ±  
21,79 

109,40 ±  
18,25 

103,09 ± 
17,10 

Tinggi Sukrosa + 
Serbuk Sargassum sp. 

97,69 ±  
7,54 

120,18 ±  
13,06 

127,52 ±  
14,87 

104,84 ±  
20,67 

112,56 ± 
13,69 

Keterangan : Nilai diatas menunjukkan nilai rata-rata konsumsi pakan ± Standar Deviasi; 
Data merupakan rerata 3 kali ulangan.  

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai rerata konsumsi pakan tikus mengalami 

kenaikan pada minggu ke-2 dan penurunan pada minggu ke-4. Pada pakan 

standar dan tinggi sukrosa dengan serbuk E. cottonii sudah terjadi penurunan 

pada minggu ke-3 dan ke-4, namun nilai rerata konsumsi pakan tertinggi pada 

perlakuan pakan standar dan terendah pada tinggi sukrosa dengan serbuk E. 

cottonii. Hal ini dapat disebabkan kandungan serat pada alga dapat memberikan 

efek kenyang. Menurut FAO (2018) serat tidak dapat terdegradasi dalam usus 

halus dan akan difermentasi oleh mikroba pencernaan. Selain itu, penurunan 

pada minggu ke-4 dapat terjadi karena pada hari terakhir, tikus hanya diberi 

waktu makan setengah hari atau dipuasakan. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah analisis yang akan dilakukan setelah pembedahan. 

Berdasarkan uji ANOVA (Lampiran 8) menunjukkan bahwa rerata konsumsi 

perlakuan pakan pada tikus tidak berpengaruh nyata (α = 0,05). Hal ini 

menunjukkan modifikasi pakan diet tinggi sukrosa dan diet tinggi sukrosa dengan 

alga tidak mempengaruhi rasa dan tekstur dari pakan, dibandingkan dengan 

standar. 

 

4.3. Berat Badan Tikus Wistar 

Pengukuran berat badan merupakan salah satu kriteria pengamatan pada uji 

toksisitas subkronis. Penimbangan berat badan dilakukan satu kali setiap minggu 

untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian pakan modifikasi tinggi sukrosa 

dan penambahan alga pada tikus. Nilai berat badan dapat dilihat pada Gambar 

4.2. 

 



 

 
Gambar 4.2 Grafik rerata berat badan tikus selama 28 hari perlakuan 

 

Pada data di Gambar 4.2. dapat diketahui bahwa berat badan tikus 

meningkat setiap minggunya. Peningkatan berat badan tikus akibat 

bertambahnya usia tikus juga karena penyerapan asupan pakan yang baik. 

Perlakuan pakan dengan standar menunjukkan peningkatan berat badan 

tertinggi dan pakan tinggi sukrosa menunjukkan peningkatan berat badan 

terendah. Tikus dengan perlakuan diet tinggi sukrosa dan serbuk alga tidak 

mempengaruhi peningkatan berat badan tikus bila dibandingkan dengan standar. 

Peningkatan berat badan tikus juga terjadi karena makanan yang diberikan dan 

dikonsumsi oleh tikus sesuai dengan kemampuannya atau proporsional dengan 

energi yang dikeluarkan (Widodo dkk, 2006). Peningkatan berat badan tikus 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Peningkatan Berat Badan Tikus 

Perlakuan Pakan Berat Awal Berat Akhir Peningkatan (%) 

Standar 134,33 250,83 87 ± 13 
Tinggi Sukrosa 96,00 214,33 135 ± 58 
Tinggi Sukrosa + Serbuk 
E. cottonii 

120,00 217,83 82 ± 46  

Tinggi Sukrosa + Serbuk 
Sargassum sp. 

135,83 220,17 62 ± 11 

Keterangan : Nilai diatas menunjukkan nilai rata-rata kadar MDA ± Standar Deviasi; Data 
merupakan rerata 3 kali ulangan. 

 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rerata peningkatan berat badan tertinggi 

pada perlakuan pakan tinggi sukrosa  sebesar 135% dan terendah pada tinggi 
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sukrosa dengan alga Sargassum sp. sebesar 62%. Rerata peningkatan berat 

badan pada perlakuan pakan standar dan tinggi sukrosa dengan penambahan E. 

cottonii menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 87%. Berdasarkan uji 

ANOVA (Lampiran 9) menunjukkan bahwa rerata peningkatan berat badan 

setiap perlakuan pakan tidak berpengaruh nyata (α = 0,05). Hal ini menunjukkan 

modifikasi pakan diet tinggi sukrosa tidak mempengaruhi peningkatan berat 

badan dibandingkan dengan standar.  

Peningkatan berat badan pada perlakuan pakan diet tinggi sukrosa 

merupakan yang tertinggi sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa 

sukrosa dapat menaikkan berat badan lebih besar dibandingkan standar 

(Kawasaki, 2005). Sukrosa  dicerna oleh enzim amilase kemudian diserap 

dengan cepat ke dalam pembuluh darah, sehingga meningkatkan kadar hormon 

insulin. Selanjutnya, hormon insulin akan bekerja menarik gula dan lemak dari 

darah untuk disimpan di jaringan sebagai cadangan dalam bentuk glikogen 

dalam hati dan jaringan otot, dimana dalam proses glikogenesis (proses sintesis 

glikogen dari glukosa) akan melibatkan enzim glikogen sintase. Proses 

penyimpanan glukosa yang menumpuk dapat membentuk jaringan lemak. Jika 

proses penyimpanan tidak seimbang dengan pengeluaran energi akan 

menyebabkan terjadinya kenaikan berat badan (Linder, 2010). Pada perlakuan 

pakan alga, kenaikan berat badan terendah karena kandungan serat yang dapat 

menghambat intake sukrosa, pati, dan protein. Pada analisi bahan baku, kadar 

serat Sargassum sp. lebih rendah dibandingkan alga E. cottonii sehingga 

berpengaruh pada penyerapan senyawa yang nantinya akan berpengaruh pada 

berat badan.  

 

4.4. Kadar Gula Darah 

Gula darah merupakan gula yang terdapat dalam darah yang berasal dari 

pemecahan karbohidrat dan dapat disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati 

dan otot rangka.  Pada umumnya, tingkat gula dalam darah bertahan pada 

batas-batas 4-8 mmol/L/hari (70-130 mg/dl), kadar ini meningkat setelah makan 

(120-180 mg/dL) dan biasanya berada pada level terendah di pagi hari sebelum 

mengkonsumsi makanan (≤100 mg/dL) (Perkeni, 2015). Tingginya konsumsi 

karbohidrat atau gula dapat menyebabkan peningkatan gula darah di atas nilai 

normal atau hiperglikemia. Kondisi dimana gula yang beredar dalam sistem 

peredaran darah tidak bisa dikonversi menjadi glikogen (Naudi et al., 2012). 



 

Pada penelitian ini, kadar gula darah diukur menggunakan alat easy touch test 

strip. Alat ini memiliki 3 chip, yaitu glukosa, asam urat, dan kolesterol. 

Pengukuran gula darah menggunakan chip glukosa. Setelah itu, dipasang strip 

untuk tempat sampel darah. Darah diteteskan pada tetes dan ditunggu sampai 

angka keluar di layar alat. Kadar gula darah akhir tikus dapat dilihat pada Tabel 

4.5       

 

Tabel 4.5 Kadar Gula Darah 

Perlakuan Pakan Kadar Gula Darah (mg/dL) 

Standar 110,67 ± 42,71 
Tinggi sukrosa 125,33 ± 20,43 
Tinggi sukrosa + serbuk E. cottonii 141,00 ± 57,00 
Tinggi sukrosa + serbuk Sargassum sp. 153,00 ± 52,72 

Keterangan : Nilai diatas menunjukkan nilai rata-rata konsumsi pakan ± Standar Deviasi; 
Data merupakan rerata 3 kali ulangan.  

 

Pada Tabel 4.5 dapat diketahui rerata semua kadar gula darah akhir pada 

tikus termasuk kisaran kadar gula darah normal yaitu kurang dari 200 mg/dL.  

Kadar gula akhir tertinggi pada perlakuan pakan tinggi sukrosa dengan alga 

Sargassum sp. sebesar 153 mg/dL dan rerata kadar gula akhir terendah pada 

perlakuan pakan standar sebesar 110,67 mg/dL. Pada perlakuan diet tinggi 

sukrosa, gula darah akhir tikus sebesar 125,33 mg/dL. Berdasarkan uji ANOVA 

(Lampiran 10) menunjukkan bahwa kadar gula darah akhir pada tikus tidak 

berpengaruh nyata (α = 0,05). Hal ini menunjukkan modifikasi pakan diet tinggi 

sukrosa dan diet tinggi sukrosa dengan alga tidak mempengaruhi kadar gula 

darah akhir pada tikus. 

 

4.5.  Kadar MDA dan SOD Serum Darah Tikus Wistar 

Pada penelitian ini, tikus wistar yang telah diberi perlakuan selama 28 hari 

kemudian dilakukan pembiusan dan pengambilan darah dari jantung. Darah yang 

telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam tabung centrifuge tube lalu di 

pisahkan antara serum dan plasma darah menggunakan centrifuge dingin suhu 

4oC dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 menit. Serum darah yang berada di 

lapisan atas selanjutnya di ambil sebanyak 500𝜇L menggunakan mikropipet ke 

dalam microtube untuk selanjutnya dilakukan analisis kadar MDA dan SOD 

serum darah. 



 

4.5.1 Kadar MDA 

Malondialdehid  (MDA) merupakan produk oksidasi asam lemak tidak jenuh 

yang dapat dihasilkan melalui oksidasi oleh senyawa radikal bebas. Menurut 

Rahardjani dkk (2010), MDA merupakan biomarker adanya stres oksidatif 

sehingga diharapkan terdapat penurunan kadar MDA pada penelitian ini. 

Penurunan kadar MDA pada penelitian disebakan diet tinggi sukrosa yang dapat 

menghasilkan ROS yang berlebih sehingga terjadi kondisi stres oksidatif. Grafik 

kadar MDA dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik kadar MDA serum darah 

 

Pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa kadar MDA tertinggi pada tikus 

dengan perlakuan pakan tinggi sukrosa dan tikus dengan pakan standar 

menunjukkan kadar MDA terendah. Kadar MDA pada tikus standar terendah 

karena tidak mengalami kondisi stres oksidatif, yaitu tidak seimbangnya antara 

radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh. Tikus dengan pakan tinggi sukrosa 

menunjukkan bahwa diet tinggi sukrosa dapat menyebabkan stres oksidatif  

berupa peningkatan kadar MDA dibandingkan dengan standar. Nilai kadar MDA 

dapat dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Kadar MDA 

Perlakuan Pakan Kadar MDA (ng/100µL) 

Standar 1,38 ± 0,17 a 
Tinggi Sukrosa 2,49 ± 0,21 c 
Tinggi Sukrosa + Serbuk E. Cottonii 2,06 ± 0,25 b 
Tinggi Sukrosa + Serbuk Sargassum sp. 1,78 ± 0,33 b 

BNT 5% 0,37 

Keterangan : Nilai diatas menunjukkan nilai rata-rata kadar MDA ± Standar Deviasi; Data 
merupakan rerata 3 kali ulangan. Data dengan notasi yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan uji ANOVA (Lampiran 11) menunjukkan bahwa kadar MDA 

pada tikus berpengaruh nyata (α = 0,05). Setelah dilakukan uji lanjut BNT 5%, 

didapatkan notasi seperti pada Tabel 4.6. Pada data tersebut dapat diketahui 

bahwa notasi yang berbeda menyatakan rerata kadar MDA pada tikus standar 

dan tinggi sukrosa berbeda signifikan dengan tikus perlakuan alga.  

Glukosa dapat mengalamai autooksidasi dan menghasilkan radikal OH. 

Selain itu, glukosa juga bereaksi dengan protein nonenzimatik yang 

menghasilkan produk Amadori yang diikuti pembentukan AGEs. Jalur poliol pada 

hiperglikemia juga menghasilkan radikal O2 
- . Adanya proses autooksidasi dan 

reaksi glikasi akan memicu pembentukan radikal bebas khususnya radikal 

superoksida dan hidroksi peroksida melalui reaksi Haber Weis dan Fenton 

(Johansen, 2005). Radikal bebas yang terbentuk dapat merusak membran sel 

menjadi peroksidasi lipid atau MDA. 

E. cottonii dan Sargassum sp. mampu menurunkan kadar MDA karena 

terdapat senyawa polifenol seperti phloroglucinol yang dapat menurunkan 

peroksidasi lipid dan juga memerangkap elektron radikal bebas peroksida, anion 

superoksida dan radikal hidroksil, sehingga melemahkan stres oksidatif (So dan 

Cho, 2014). Struktur molekul phlorotannin terdiri dari 8 cincin yang saling 

bersambungan. Hal ini menyebabkan phlorotannin memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan polifenol dari tumbuhan di darat, seperti 

katekin pada teh hijau yang hanya memiliki 3 hingga 4 cincin fenol (Hemat, 

2007). Cincin fenol memberikan sifat kepolaran yang baik pada phlorotannin, 

sehingga mampu mengikat senyawa hasil lipid peroksida yang juga bersifat polar 

akibat lipid yang terdekomposisi, seperti MDA. Potensi phlorotannin dalam 

menangkal radikal bebas 2 kali lipat lebih efektif apabila dibandingkan dengan 

katekin, asam askorbat dan α-tokoferol (Shibata et al., 2006). 

 



 

4.4.2 Kadar SOD 

Superoksida dismutase (SOD) adalah antioksidan enzimatik yang berperan 

dalam memerangi radikal superoksida (Nurhayati dkk, 2011). Enzim ini digolongkan 

sebagai antioksidan primer yang berperan mengurangi pembentukan radikal bebas 

baru dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi senyawa yang 

lebih stabil (Darmawati et al., 2016). Kadar akhir SOD dapat menunjukkan 

kemampuan senyawa bioaktif seperti antioksidan pada alga untuk mengurangi atau 

mencegah terbentuknya radikal bebas. Grafik kadar SOD dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 

 

 

Gambar 4.4 Grafik kadar SOD serum darah 

 

Pada Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa kadar SOD tertinggi pada tikus 

dengan perlakuan pakan standar dan tikus dengan pakan tinggi sukrosa 

menunjukkan kadar SOD terendah. Kadar SOD pada tikus standar tertinggi 

karena tidak mengalami kondisi stres oksidatif. Tikus dengan pakan tinggi 

sukrosa menunjukkan bahwa diet tinggi sukrosa dapat menyebabkan stres 

oksidatif  berupa penurunan kadar SOD dibandingkan dengan standar. Pada 

perlakuan pakan dengan penambahan alga menunjukkan kadar SOD yang tidak 

berbeda jauh dengan standar. Hal ini menunjukkan serbuk alga mampu 

menaikkan kadar SOD pada tikus dengan diet tinggi sukrosa. Nilai kadar SOD 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Kadar SOD 

Perlakuan Kadar SOD (unit/100µL) 

Standar 46,43 ± 4,67 b 
Tinggi Sukrosa 21,80 ± 1,33 a 
Tinggi Sukrosa + Serbuk E. Cottonii 37,00 ± 5,64 b 
Tinggi Sukrosa + Serbuk Sargassum sp. 41,89 ± 5,46 b 

BNT 5% 7,01 

Keterangan : Nilai diatas menunjukkan nilai rata-rata kadar SOD ± Standar Deviasi; Data 
merupakan rerata 3 kali ulangan. Data dengan notasi yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan uji ANOVA (Lampiran 12) menunjukkan bahwa kadar SOD 

pada tikus berpengaruh nyata (α = 0,05). Setelah dilakukan uji lanjut BNT 5%, 

didapatkan notasi seperti pada Tabel 4.7 Pada data tersebut dapat diketahui 

bahwa notasi yang berbeda menyatakan rerata kadar SOD pada tikus dengan 

perlakuan pakan tinggi sukrosa berbeda signifikan dengan tikus standar dan 

perlakuan alga. Hal ini dapat diasumsikan bahwa alga merah E. cottonii dan alga 

cokelat Sargassum sp. memiliki senyawa bioaktif yang dapat meningkatkan atau 

mempertahankan enzim SOD. 

Peningkatan kadar SOD pada perlakuan kelompok tikus yang diberi serbuk 

alga dapat terjadi karena adanya phloroglucinol dapat meningkatkan enzim 

antioksidan (Chun et al., 2012). Phloroglucinol dapat memicu ekspresi enzim 

antioksidan seperti superoksida dismutase (SOD), glutathione peroxidase dan 

katalase (Kang et al., 2005). Pengukuran SOD serum juga dapat menjadi 

parameter aktivitas antioksidan ekstrak alga. 

 
 
 



 

BAB IV   PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan berpengaruh nyata (p<0.05) 

terhadap kadar MDA dan SOD serum. Kelompok tikus dengan pakan tinggi 

sukrosa tanpa serbuk alga memiliki kadar MDA paling tinggi (2,49 ± 

0,21ng/100 µL) dan kadar SOD paling rendah (21,80 ± 1,33  unit/100 µL).  

Pemberian pakan tinggi sukrosa + serbuk E. cottonii, dan pakan tinggi 

sukrosa + serbuk Sargassum sp. menurunkan secara nyata kadar MDA 

serum masing-masing 2,06 ± 0,25 dan 1,78 ± 0,33 ng/100 dan 

meningkatkan kadar SOD serum masing-masing 37,00 ± 5,64 dan 41,89 ± 

5,46 unit/100 μL. Kadar MDA kelompok tikus yang diberikan pakan standar 

(normal) adalah yang paling rendah 1,38 ± 0,17 ng/100 µL dan kadar SOD 

paling tinggi 46,43 ± 4,67 unit/100 μL.   

2. Diet tinggi sukrosa dapat memberikan efek stres oksidatif  yang ditandai 

dengan peningkatan kadar MDA dan penurunan kadar SOD pada tikus 

yang diberikan pakan tinggi sukrosa dibandingkan dengan tikus dengan 

pakan standar.  

3. Alga merah (Eucheuma cottomii) dan alga cokelat (Sargassum sp.) mampu 

menurunkan kadar MDA dan mempertahankan atau bahkan menaikkan 

kadar SOD pada tikus yang diinduksi stres oksidatif  dengan diet tinggi 

sukrosa 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan uji lebih lanjut, seperti uji histopatologi hati, ginjal, dan uji 

molekuler untuk mengetahui mekanisme alga dapat menurunkan kadar 

MDA dan menambah jumlah SOD dalam tubuh  

2. Perlu dilakukan perlakuan pakan dalam jangka waktu yang lebih lama (3-

6 bulan) untuk mengetahui efek dari induksi sukrosa dan pemberian alga 
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