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PENGARUH SERBUK ALGA MERAH (Eucheuma cottonii) DAN ALGA 
COKLAT (Sargassum sp.) TERHADAP KADAR MALONDIALDEHID DAN 
SUPEROKSIDA DISMUSTASE TIKUS YANG DIINDUKSI STRES OKSIDATIF 
DENGAN DIET TINGGI LEMAK. Tugas Akhir. Pembimbing : Dr. Siti Narsito 
Wulan, STP., MP., MSc, dan Novita Wijayanti, STP., MP. 
 

 

RINGKASAN 
 

Pola makan tak seimbang seperti diet tinggi lemak dapat menimbulkan 
efek buruk bagi kesehatan, antara lain peningkatan radikal bebas dalam tubuh 
yang disebut juga stres oksidatif hingga terjadi inflamasi kronis yang disebabkan 
paparan radikal bebas terus-menerus dan mengakibatkan kerusakan jaringan 
dan ketidakseimbangan antioksidan endogenous (enzimSuperoksida 
DismustaseatauSOD) dalam melawan paparan radikal bebas tersebut.Salah satu 
komoditas pangan dari perairan yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan dan 
antiinflamasi, serta belum banyak dimanfaatkan yaitu algaEucheuma cottonii 
(alga merah) dan Sargassum sp.(alga cokelat).Tujuan dari penelitian ini yaitu 
mengetahui pengaruh konsumsi diet tinggi lemak dalam menginduksi stres 
oksidatif yang ditandai peningkatan malondialdehid (MDA) dan penurunan SOD 
serta mengetahui pengaruh serbuk algaE. cottoniidan Sargassum sp. terhadap 
kadar MDA dan SOD serum darah tikus wistar yang diinduksi 50% diet tinggi 
lemakyang berasal dari 10% minyak kedelai dan 40% lemak sapi. 

Pada penelitian ini akan diamati efek pemberian serbuk E. cottonii dan 
Sargassum sp.dalam pakan tikus wistar terhadap kadar MDA dan SOD serum 
darah akibat konsumsi diet tinggi lemak selama 4 minggu. Penelitian dilakukan 
menggunakanRancangan Acak Lengkap (RAL) dimana respon diperoleh dari 4 
perlakuan pakan, yaitu pakan standar, pakan tinggi lemak, pakan tinggi lemak 
dengan serbuk E. cottoniidan pakan tinggi lemak dengan serbuk Sargassum sp. 
Pada akhir percobaan, tikus dibius dan darah dikumpulkan dari jantung untuk 
analisis MDA serta SOD serum.  

Hasil penelitian menunjukkan, kadar total fenol serbuk E. cottonii 158,08 ± 
28,47mg PGE/ g sedangkan pada serbuk Sargassum sp. 180,91 ± 13,51mg 
PGE/ g. Pemberian serbuk E.cottonii dan Sargassum sp. tidak berpengaruh 
nyata pada kadar MDA serum tikus yang diinduksi stres oksidatif dengan diet 
tinggi lemak masing-masing sebesar2,51± 0,11 dan 2,57± 0,27ng/100 μL. 
Pemberian serbuk E.cottonii dan Sargassum sp. juga tidak berpengaruh nyata 
pada kadar SOD serum tikus yang diinduksi stres oksidatif dengan diet tinggi 
lemak masing-masing sebesar 24,32± 5,41dan 18,14 ± 5,11unit/100 μL. Hal ini 
menandakan serbuk E. cottonii dan Sargassum sp.pada dosis percobaan 
masing-masing 194,77 g/kg pakan dan 151,20 g/kg pakan belum mampu 
menurunkan kadar MDA dan meningkatkan kadar SOD pada tikus yang diinduksi 
stres oksidatif melalui pemberian pakan tinggi lemak. 
 
Kata Kunci :Alga, Diet tinggi lemak, Malondialdehid,Stres oksidatif,Superoxide 
Dismustase 
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EFFECT OF RED ALGAE (Eucheuma cottonii) AND BROWN ALGAE 
(Sargassum sp.) POWDER ON MALONDIALDEHYDE AND SUPEROXYDE 
DISMUSTASE LEVEL IN OXIDATIVE STRESS INDUCED RATS WITH HIGH 
FAT DIET. Bachelor Thesis.Supervisors: Dr. Siti Narsito Wulan, STP., MP., 
MSc., and Novita Wijayanti, STP., MP. 
 

SUMMARY 
 
 Unbalanced diets such as a high-fat diet has been reported to cause adverse 
effects on health, such as an elevatedfree radical that lead to chronic 
inflammation and trigger tissue damage. One of the emerging food marine 
biosources used as antioxidants and anti-inflammatory agent is algae. Eucheuma 
cottonii (red algae) and Sargassum sp. (brown algae) were reported to have high 
antioxidant activity due to polyphenolic compounds. The aim of this study was to 
investigate the effect of a high-fat diet in inducing oxidative stress characterized 
by malondialdehyde (MDA) and decreased Superoxyde Dismustase (SOD) and 
to investigate the effect of algae powder E. cottonii and Sargassum sp. on MDA 
and SOD levels in oxidative stressinduced rats with 50% high-fat diets composed 
of 10% soybean oil and 40% tallow. 
 Rats were randomly assigned into 4 groups differing in the type of diet, 
standard with normal diet, high fat diet, high fat diet added with E. cottonii powder 
and high fat diet added with Sargassum sp. powder for 4 weeks (28 days). At the 
end of the experiment, rats were euthanized and blood was collected by means 
of cardiac puncture for serum MDA and SOD analyse. 
 The results showed that total phenolic compounds in E. cottonii and 
Sargassum sp. powderwere158,08 ± 28,47mg PGE/ g powder and180,91 ± 
13,51  mg PGE/ g powder respectively. Animal study showed that both algae 
powderdid not affect MDA level in serum of oxidative stress induced rats with 
high fat dietresulting2,51± 0,11and 2,57 ± 0,27ng/100 μL of MDA levels 
respectively. The MDA levels of rats treated with both algae did not differ from 
those not treated with algae (2,67± 0,39 ng/100 μL), and higher than those given 
a standard normal diet (1,38± 0,18 ng/100 μL).Furthermore, both algae powder 
were not able to increase SOD level in serum of oxidative stress induced rats 
resulting24,32± 5,41and 18,14 ± 5,11unit/100 μL SOD level respectively. The 
SOD levels did not differ with those not treated with algae (16,79± 6,48 
unit/100μL) and lower than those given a standard normal diet (46,43± 4,67 
unit/100μL). In the present study, it can be concluded that the dose of E. cottonii 
and Sargassum sp. powder 194,77 g/kg feed dan 151,20 g/kg feed 
usedrespectively were not able to decrease MDA serum level neither did 
increase SOD serum level in oxidative stress induced rats with high fat diet. 
  
 
Keywords: Algae, High-fat Diet, Malondialdehyde, Oxidative stress,Superoxide 
Dismustase 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar belakang 

Modernisasi memberikan dampak perubahan gaya hidup dan pola makan di 

masyarakat. Pola konsumsi masyarakat masa kini cenderung mengkonsumsi 

makanan yang tinggi lemakterutama lemak jenuh, kolesterol, dan rendah serat 

yang sarat akan cita rasa. Ketidakseimbangan asupan gizi dapatberesiko tinggi 

terhadap munculnya masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi, 

dislipidemia, dan resistensi insulin yang dikenal dengan sindroma metabolik 2 

(Dewi dkk, 2010). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan 

rata-rata konsumsi lemak total pada penduduk Indonesia adalah 61,5 g/kap/hr 

tahun 2007, meningkat menjadi 64,7 g/kap/hr tahun 2009. Analisis berdasarkan 

kelompok pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

ekonomi rumah tangga maka semakin tinggi konsumsi lemak total (BPS, 

2010).Hasil penelitian menunjukkan konsumsi diet tinggi lemak tersebut beresiko 

4,9 kali lebih besar terjadinya sindrom metabolik (Dewi dkk, 2010). Menurut 

Sudarminingsihdkk (2007),terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi 

lemak yang melebihi angka kecukupan gizi (AKG) dengan kejadian sindroma 

metabolik.Oleh karena itu, sindroma metabolik serta faktor risikonya perlu 

dicegah agar tidak berkembang menjadi penyakit degeneratif. 

Makanan yang dimakan atau diet sehari-hari yang tidak seimbang 

merupakan faktor terbesar dalam memicu stres oksidatifyang merupakan 

kondisiketidakseimbangan antara ROS (Reactive Oxygen Species) dengan 

antioksidan dalam tubuhyang dikenal sebagai radikal bebas.Radikal bebas 

merupakan molekul yang sangat reaktif yang berusaha mencari elektron lain dari 

berbagai sumber termasuk molekul biologis untuk menjadi stabil (Rahmawati, 

2014).Jalur stres oksidatif terkoordinasi dengan organ hati dan jaringan adiposa 

(lemak) yang berhubungan pula dengan jalur metabolisme asam lemak. Salah 

satu penyebab meningkatnya reactive oxygen species (ROS) sebagai bentuk 

radikal oksigen ialah ߚ–oksidasi asam lemak pada mitokondria dan peroksisom 

sehingga diet tinggi lemak dapat meningkatkan level stres oksidatif (Nagata et 

al., 2008). 

Model hewan coba dapat digunakan untuk mempelajari inflamasi kronis yang 

terjadi karena konsumsi diet tinggi lemak secara in vivo (Gajda, 2008). Formulasi 
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pakandiet tinggi lemak diberikan sebanyak 50% dari total kalori dengan proprorsi 

10% minyak kedelai, 40% lemak sapi, dan serbuk alga. Minyak kedelai  

merupakan asam lemak tak jenuh, bersifat tidak stabil, sangat peka terhadap 

pemanasan dan mudah teroksidasi. Lemak sapi yang tergolong asam lemak 

jenuh dapat meningkatkan kadar LDL (low density protein) yang reaksinya 

dengan radikal bebas dapat menghasilkan LDL teroksidasi dan bersifat 

atherogenic (Bosomworth, 2013). Penelitian ini menggunakan parameter 

pengukuran kadarMDA (malondialdehid) dan SOD (superoksida dismustase). 

MDA adalah produk samping dari metabolisme lipid yang dikenal sebagai 

penanda (biomarker) stres oksidatif dan peroksidasi lipid in vivo yang paling baik 

dan paling stabil (Janero, 2001). Sedangkan SOD berperan sebagai enzim 

antioksidan yang ada di sel prokariot dan eukariot  sebagai pertahanan pertama 

terhadap radikal bebas, termasuk MDA (Nurhayati dkk, 2011). 

Antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh memiliki keterbatasan sehingga perlu 

suplai antioksidan dari luar tubuh.Indonesia memiliki perairan dengan 

biodiversitas yang tinggi, sehingga kaya akan berbagai jenis hasil laut yang 

potensial sebagai antioksidan alami. Alga merupakan salah satu komoditi hasil 

lautyang potensial untuk dikembangkan yang dimana total produksi alga nasional 

pada 2014 mencapai 10,2 juta ton atau meningkat >3x lipat dibandingkan 

produksi alga pada tahun 2010 hanya berkisar diangka 3,9 juta ton (KKP, 2014). 

Komponen polifenol yang diisolasi dari alga menunjukkan spektrum yang luas 

dari sifat biologis yang menguntungkan termasuk antioksidan, antikanker, 

antimikroba, antiinflamasi, dan aktivitas antidiabetes, seiring dengan beberapa 

bioaktivitas lain yang berpusat pada sifat antioksidan mereka (Fernando et al., 

2016). Menurut hasil penelitian Bambang dkk (2013), rentang kadar fenolik alga 

dari berbagai jenis spesies berkisar 6,81-12,87 mg GAE/g sampel menggunakan 

etanol, sehingga alga dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami untuk 

menangkal radikal bebas. 

Alga dapat diklasifikasikan kedalam empat kelas, yaitu: Rhodophyceae 

(merah), Phaeophyceae (coklat), Cyanophyceae (hijau-biru) dan Chlorophyceae 

(hijau) (Thomas dan Kim, 2013). Alga yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

alga coklat jenis Sargassum sp. dan alga merah jenis E.cottonii. Dalam penelitian 

ini, diduga alga coklat Sargassum sp. dan alga merah E. cottonii memiliki 

aktivitas antioksidan dan beberapa senyawa bioaktif seperti polifenol, florotanin, 

fukoidan, fukosantin, flavonoid dan alginat yang dapat menghambat radikal 
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bebas serta mencegah terjadinya stres oksidatif pada tubuh secara in vivo (Li et 

al., 2008 ; Tiwari, 2015 ; Heo dan Jeon, 2009 ; Pamungkas dkk, 2013 ; Yumiko, 

2003). Machu et al. (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa produk alga 

telah terbukti memiliki jumlah kadar fenol yang cukup jika dibandingkan dengan 

kadar fenol pada teh hitam yang dikenal memberi manfaat kesehatan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh konsumsi diet tinggi lemak terhadap terjadinya 

stres oksidatif yang ditandai dengan peningkatan MDA dan penurunan 

SOD ? 

2. Bagaimana pengaruh serbuk algaSargassumsp. dan E. cottoniiterhadap 

kadarMDA danSOD tikus wistar yang diinduksi stres oksidatif dengan diet 

tinggi lemak? 

 

1.3 Tujuan  

1. Mengetahui pengaruh konsumsi diet tinggi lemak dalam menginduksi 

stres oksidatif yang ditandai dengan peningkatan MDA danpenurunan 

SOD 

2. Mengetahui pengaruh serbuk alga Sargassum sp. dan E. cottonii 

terhadap kadar MDA dan SODserum darah tikus wistar yang diinduksi 

stres oksidatif diet tinggi lemak 

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi mengenai efek diet tinggi lemak terhadap kadar 

MDA dan SOD pada serum darah tikus wistar 

2. Memberikan informasi pengaruh antioksidatif serbuk alga Sargassum sp. 

dan E. cottonii 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Pemberian serbuk alga Sargassum sp. dan E.cottonii pada tikus wistar yang 

diberi diet tinggi lemak diduga akan berpengaruh nyata terhadap penurunan 

kadar MDA dan peningkatan kadar SODtikus wistar perlakuan yang 

dibandingkan dengan tikus wistaryang diberi diet tinggi lemak namun tanpa 

pemberian serbuk alga. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Stres Oksidatif 

Stres oksidatif merupakan keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan 

antara ROS (Reactive Oxygen Species) dengan antioksidan dalam tubuh.Hal ini 

dapat mengakibatkan peroksidasi lipid sehingga menghasilkan MDA 

(malondialdehid) dan kerusakan molekul yang terkait dengan respon kekebalan 

tubuh (Wahjunidkk, 2015). 

Stres oksidatif tidak dapat dipisahkan dengan inflamasi.Sitokin yang 

dikeluarkan sel imun dan adipokines jaringan adiposa meningkatkan inflamasi 

jaringan. Jaringan adiposa bukan hanya organ penyimpanan trigliserida, akan 

tetapi jaringan white adiposa juga sebagai penghasil zat bioaktif tertentu yang 

disebut adipokines. Selain adipokines, juga ditemukan beberapa mediator 

inflamasi, seperti interleukin-6 (IL-6). Namun, adipokines ini menginduksi 

produksi spesies oksigen reaktif (ROS), menghasilkan proses yang dikenal 

sebagai stres oksidatif. Karena jaringan adiposa adalah organ yang 

mengeluarkan adipokines dan menghasilkan ROS, jaringan adiposa dianggap 

faktor independen pada produksi stres oksidatif sistemik (Rahmawati, 2014). 

Jalur stres oksidatif terkoordinasi dengan organ hati dan jaringan adiposa 

(lemak) yang berhubungan pula dengan jalur metabolisme asam lemak. Salah 

satu penyebab meningkatnya ROS sebagai bentuk radikal oksigen ialah 훽–

oksidasi asam lemak pada mitokondria dan peroksisom yang sehingga diet 

tinggi lemak dapat meningkatkan level stres oksidatif (Nagata et al., 2008). 

Ada beberapa mekanisme pada obesitas (penimbunan lemak di tubuh) 

dalam memproduksi stres oksidatif. Pertama, oksidasi mitokondria dan oksidasi 

peroxisomal asam lemak, yang dapat menghasilkan ROS dalam reaksi oksidasi, 

sedangkan mekanisme lain adalah over-konsumsi oksigen, yang menghasilkan 

radikal bebas dalam rantai pernapasan mitokondria yang ditemukan bersama 

dengan fosforilasi oksidatif dalam mitokondria. Diet kaya lemak pada penelitian 

ini juga mampu menghasilkan ROS karena hal itu dapat mengubah metabolisme 

oksigen.Setelah peningkatan jaringan adiposa, aktivitas enzim antioksidan 

seperti superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), dan glutation 

peroksidase (GPx), ditemukan secara signifikan berkurang.Akhirnya, produksi 

ROS tinggi dan kapasitas antioksidan yang menurun menyebabkan berbagai 
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kelainan, di antaranya dapat terjadi disfungsi endotel, yang ditandai dengan 

penurunan bioavailabilitas vasodilatasi endotel dan stres oksidatif sistemik 

(Rahmawati, 2014). 

 

2.1.1 Mekanisme Oksidasi Lemak 

Radikal bebas terdiri dari Reactive Oxygen Species (ROS), Radical Nitrogen 

Species (RNS), dan radikal lainnya. ROS mencakup Oxygen Free Radicals 

(OFRs), atau radikal oksigen seperti anion superoksida (O2•-), radikal hidroksil 

(OH•), radikal peroksil (ROO•), hidrogen peroksida (H2O2) dan oksigen singlet 

(1O2). Oksigen sangat diperlukan oleh manusia untuk aktivitas 

metabolisme.Adanya penambahan elektron tunggal dalam reduksi oksigen 

menghasilkan spektrum intermediet khas yang lebih reaktif, yaitu radikal 

oksigen.Radikal oksigen ini berpotensi toksik terhadap sel yang dapat 

mengakibatkan peroksidasi lipid, perubahan sekuens basa asam nukleat, mutasi, 

dan kanker.Radikal oksigen memiliki potensial aksi kuat dengan lama aksi yang 

singkat (Niwa, 1997). 

Menurut Nurhidayah(2009), mekanisme terbentuknya radikal bebas dapat 

dimulai oleh banyak hal, baik yang bersifat endogen maupun eksogen. Endogen 

berasal dari dalam tubuh oleh proses biologis dengan jumlah berlebih. 

Sedangkan eksogen berasal dari luar tubuh (lingkungan) seperti paparan radiasi, 

asap rokok, makanan, dan obat-obatan. Konsumsi lemak atauminyak berlebihan 

sangat berpotensi menimbulkan radikal bebas, khususnya lemak tak jenuh yang 

mudah teroksidasi sehingga mudah terserang radikal hidroksil dan membentuk 

radikal lipid peroksida.Reaksi selanjutnya adalah peroksidasi lipid membran dan 

sitosol yang mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak 

sehingga terjadi kerusakan membran dan organel sel. Efek merusak tersebut 

akibat produksi radikal bebas (ROO•, RO•, OH•) pada proses pembentukan 

peroksida dari asam lemak. Peroksidasi lipid merupakan reaksi berantai yang 

memberikan pasokan radikal bebas secara terus-menerus yang menginisiasi 

peroksidasi lebih lanjut.Mekanisme oksidasi lemak terbagi menjadi 3 tahap, 

antara lain :  

a. Inisiasi  

 ROOH + logam(n)  ROO• + Logam(n-1) + H+ 

X• + RH  R• + XH  
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b. Propagasi  

 R• + O2 ROO•  

 ROO• + RH  ROOH + R• 

c. Terminasi  

 ROO• + ROO•  ROOR + O2 

 ROO• + R•  ROOR  

 R• + R•  RR  

 Dalam kimia organik, peroksida adalah suatu gugus fungsional dari sebuah 

molekul organik yang mengandung ikatan tunggal oksigen-oksigen (R-O-O-

R').Jika salah satu dari R atau R' merupakan atom hidrogen, maka senyawa itu 

disebut hidroperoksida (R-O-O-H). Karena prekursor molekuler dari proses 

inisiasi adalah produk hidroksiperoksida (ROOH), peroksidasi lipid merupakan 

reaksi berantai yang sangat berpotensi memiliki efek menghancurkan. Senyawa 

yang bersifat antioksidan dalam penelitian ini yaitu alga Sargassum sp. dan E. 

cottoniidigunakan untuk mengontrol dan mengurangi peroksidasi 

lipid(Nurhidayah, 2009). 

 

2.1.2 MDA (Malondialdehyde)  

 Malondialdehid (MDA) adalahproduk sampingan dari metabolisme lipid 

(lemak) dalam tubuh, suatu senyawa organik yang sangat reaktif, berpotensi 

mutagenik dan salah satu marker radikal bebas dalam tubuh.Radikal bebas 

merupakan molekul yang terbentuk akibat kerusakan oksidatif.MDA terbentuk 

dari peroksidasi lipid (lipid peroxidation) pada membran sel, yaitu reaksi antara 

radikal bebas (radikal hidroksi) dengan Poly Unsaturated Fatty Acid 

(PUFA).Reaksi tersebut terjadi secara berantai dan hasil akhir reaksi tersebut 

adalah hidrogen peroksida.Hidrogen peroksida menyebabkan dekomposisi 

beberapa produk aldehid yang bersifat toksik terhadap sel. MDA merupakan 

salah satu aldehid utama yang terbentuk (Putri, 2009). 

 Peroksidasi lipid adalah mekanisme penanda adanya luka di sel baik pada 

tanaman dan hewan, dan digunakan sebagai indikator stres oksidatif pada sel 

dan jaringan.Peroksida lipid, berasal dari asam lemak tak jenuh ganda, tidak 

stabil dan terurai untuk membentuk serangkaian senyawa kompleks.Termasuk di 

dalamnya senyawa karbonil reaktif, yang merupakan banyak ditemukannya 
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MDA.Oleh karena itu, pengukuran MDA secara luas digunakan sebagai indikator 

peroksidasi lipid(Janero, 2001). 

 MDA adalah penanda stres oksidatif dan peroksidasi lipid in vivo yang paling 

baik, dan paling stabil (Janero, 2001).MDA berperan mengetahui seberapa besar 

stres oksidatif pada sejumlah penyakit dan telah digunakan secara luas pada 

berbagai bidang sebagai penanda klinis peroksidasi lipid (Dotan, 2004). MDA 

telah ditemukan hampir di seluruh cairan biologis, namun darah (plasma ataupun 

serum) dan urin merupakan sampel penelitian yang paling umum digunakan 

karena paling mudah didapatkan, paling tidak invasif, dan memberikan hasil yang 

sama akurat dan presisi dari indeks stres oksidatif.Peningkatan level produk 

peroksidasi lipid telah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis pada manusia 

dan hewan coba. MDA mudah bereaksi dengan gugus amino pada protein dan 

biomolekul lainnya untuk membentuk berbagai adduct (suatu kesatuan), 

termasuk produk-produk yang berikatan silang. MDA juga membentuk adducts 

dengan basa DNA yang bersifat mutagenik dan mungkin bersifat karsinogenik 

(Janero, 2001). 

 

2.1.3 SOD (Superoxide Dismustase) 

 SOD (Superoxide Dismustase) adalah enzim antioksidan yang ada di sel 

prokariot dan eukariot  sebagai pertahanan pertama terhadap radikal 

superoksida. SOD termasuk ke dalam famili metaloenzim yang dapat 

mengkatalisis disproporsionasi dari radikal superoksida (O2∙-) menjadi H2O2 dan 

O2 yang berperan melawan efek toksik dari radikal superoksida yang dihasilkan  

dalam kompartemen sel yang berbeda (Corpaset al., 2006). Tanaman yang 

memiliki SOD telah dipelajari di berbagai aspek, seperti distribusi filogenik, sifat 

biokimia dan molekuler, struktur dan fungsi, regulasi enzim, pengelompokan dan 

ekspresi gen, lokalisasi subseluler, peran stres abiotik dan biotik (Fink dan 

Scandalios, 2002).SOD adalah enzim antioksidan yang ada di sel prokariot dan 

eukariot  sebagai pertahanan pertama terhadap radikal superoksida (Fink dan 

Scandalios, 2002). Enzim SOD memiliki peranan penting untuk meminimalkan 

kerusakan jaringan akibat radikal bebas (Nurhayati dkk, 2011). 

 Superoksida adalah suatu radikal bebas yang merupakan molekul yang 

memiliki elektron tak berpasangan.Oleh karena sifatnya yang sangat reaktif 

tersebut, reaktivitasnya dapat melukai molekul di dalam tubuh.Enzim SOD 

memiliki peranan penting untuk meminimalkan kerusakan jaringan akibat radikal 
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bebas. Namun SOD sebagai biomolekul dapat dirusak oleh radikal bebas dan 

aktivitas enzimatiknya secara nyata akan menurun. Kerusakan sel yang diinduksi 

oleh ROS baik berupa radikal bebas, anion reaktif yang mengandung atom 

oksigen, molekul yang mengandung atom oksigen yang dapat menghasilkan 

radikal bebas atau teraktivasi secara kimia olehnya.Contohnya seperti radikal 

hidroksil, superoksida, hidrogen peroksida dan peroksinitrit.Kerusakan utama sel 

berasal dari perubahan makromolekul yang diinduksi ROS seperti asam lemak 

tak jenuh rantai ganda dalam membran lipid, protein essensial, dan DNA 

(Nurhayati dkk, 2011). 

 

2.2 Stres Oksidatif dan Inflamasi Kronis 

 Peradangan atau inflamasi adalah respons pertama terhadap suatu cedera, 

infeksi, atau penyakit yang memegang peranan terpenting dalam sistem 

pertahanan tubuh.Inflamasi  menstimulasi sel untuk melepaskan faktor kimiawi 

(histamin, bradikinin, serotonin, leukotrien, dan prostaglandin) sebagai mediator 

di dalam sistem kekebalan tubuh untuk melindungi jaringan sekitar dari 

penyebaran infeksi. Inflamasi akan mereda dengan sendirinya apabila 

penyebaran infeksi berhenti yang kemudian diikuti proses penyembuhan bagian 

sel yang rusak tersebut (Ongko, 2013). 

 Inflamasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu inflamasi akut dan inflamasi 

kronis.Inflamasi akut memiliki durasi yang singkat (menit-hari) dan bermanfaat 

besar untuk sistem imunitas tubuh. Sedangkan inflamasi kronis dapat 

berlangsung dalam jangka waktu  yang lama (minggu hingga tahun)dan dapat 

memberikan dampak fatal yang sangat merugikan kesehatan.Pada inflamasi 

akut, ditandai dengan adanya perubahan vaskuler, edema, dan inflitrasi neutrofil 

dalam jumlah besar.Sedangkan inflamasi kronis ditandai infiltrasi sel mononuklir 

(seperti makrofag, limfosit, dan sel plasma), destruksi jaringan, dan perbaikan 

(meliputi proliferasi pembuluh darah baru atau angiogenesis dan fibrosis). Contoh 

dari inflamasi kronis antara lain penyakit seperti jantung, stroke, diabetes tipe 2, 

alzheimer, berbagai macam kanker, rematik, migain, kelelahan kronis, penurunan 

massa otot, sampai dengan pertumbuhan jerawat yang tidak kunjung berhenti 

serta memicu alergi (Ongko, 2013).  

 Beberapa penelitian mempertegas bahwa stres oksidatif dapat memicu status 

proinflamasi.ROS berkontribusi terhadap penyakit dengan merusak DNA, lipid, 

dan protein yang menyebabkan disrupsi homeostasis sel dan akumulasi molekul 
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yang rusak selanjutnya mendorong apoptosis, aging, inflamasi dan disfungsi 

generatif. Meski demikian, faktor lain yang berhubungan dengan inflamasi dan 

stres oksidatif dapat berimplikasi dalam kerusakan fungsional dari jaringan 

adiposa serta jaringan lain seperti hati yang berasosiasi dengan oksidasi nutrisi 

yang berlebih dan jenis diet (Milagro et al., 2006). 

 Makanan yang dimakan atau diet sehari-hari merupakan faktor terbesar 

dalam pemicu peradangan. Peradangan kronis dan masalah kesehatan lainnya 

dimulai dari usus karena 2/3 dari sistem pertahanan tubuh berhubungan 

langsung dengan sistem pencernaan. Menurut Blair (2016), adapun faktor yang 

mendorong terjadinya inflamasi kronis antara lain diet yang kurang bernutrisi, 

merokok, kurangnya olahraga, stres, kesehatan mulut yang kurang baik, 

konsumsi alkohol berlebih, dan polusi. 

 

2.3 Diet Tinggi Lemak 

 Faktor genetik dan lingkungan berperan dalam berkembangnya penyakit 

degeneratif seperti stres oksidatif di bagian tubuh tertentu.Makanan merupakan 

salah satu faktor lingkungan utama yang berkontribusi dalam penyakit 

ini.Semakin tingginya asupan lemak pada tubuh berkaitan dengan peningkatan 

berat badan dan memicu penyakit metabolik lainnya.Model hewan coba 

digunakan untuk mempelajari inflamasi kronis yang terjadi oleh karena konsumsi 

diet tinggi lemak (Gajda, 2008). 

 Diet tinggi lemak yang diberikan kepada hewan coba dapat berbentuk pakan 

padatan (solid) atau cairan (liquid) yang mengandung 32-60% kalori dari 

lemak.Beberapa penelitian menggunakan jenis lemak yang mengandung banyak 

lemak jenuh seperti lemak babi, lemak sapi dan minyak kelapa (Gajda, 

2008).Salah satunya penelitian mengenai diet tinggi minyak kedelai yang 

menunjukkan dapat meningkatkan resiko stres oksidatif (Pei dkk, 2017). Minyak 

kedelai  merupakan asam lemak tak jenuh yang mengandung 51% asam linoleat, 

23% asam oleat 10% asam palmitat dan sisanya asam linolenat dan asam 

stearat. Minyak kedelai bersifat tidak stabil, sangat peka terhadap pemanasan 

dan mudah teroksidasi. Sehingga teknik penggorengan deep frying sangat tidak 

dianjurkan menggunakan minyak kedelai karena dapat menimbulkan reaksi 

polimerisasi termal dan reaksi oksidasi yang membentuk asam lemak trans. 

Terbentuknya zat karsinogen polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) selama 

proses pemanasan dapat berisiko meningkatkan indikasi inflamasi yang 
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berdampak buruk terhadap kesehatan seperti tumbuhnya tumor di berbagai area 

tubuh (Sartika, 2008). 

 Lemak sapi (tallow) adalah lemak hewan yang diperoleh dari proses 

rendering karkas dan limbah hewan dari industri pangan yang termasuk 

trigliserida (Wyszynski et al., 2015). Lemak sapi atau yang familiar dikenal 

dengan gajih sapi mengandung 49,8% lemak jenuh, 41,8% lemak tidak jenuh 

rantai tunggal, 4% lemak tidak jenuh rantai ganda, dan 109 mg kolesterol per 100 

g lemak sapi (USDA). Menurut penelitian Inai dan Tatsuhiro (2011), kondisi organ 

hati pada tikus yang diberi diet lemak sapi mengalami peningkatan kolesterol 

total, gugus cholesteryl ester, dan trigliserida yang signifikan. Tingginya pakan 

tinggi kolesterol tersebut meningkatkan persentase asam lemak jenuh dari gugus 

cholesteryl ester, yang diketahui lemak sapi tinggi akan asam lemak jenuh. 

 

Tabel 1.Sumber dan proporsi lemak pada perlakuan diet tinggi lemak 
Sampel / topik 

penelitian 
Jenis induksi Formula Lama induksi 

(minggu) 
Literatur 

Teh hijau Soybean oil 60,3% kkal dari 
lemak 

12 Namet al., 2017 

Gelidium 
amansii 

Palm oil, lard, 
canola 

94,9% chow diet, 
5% campuran palm 
oil, lard, canola, dan 

0,1% kolesterol 

6 Tsung-han et 
al., 2017 

 
 
 

Ginseng Soybean oil 45% kkal dari lemak 16 Zhipeng et al., 
2018 

Sorghum, 
beras 

18,9% lard, 1,3% 
kolesterol, 1% 

soybean oil 

22% lemak 6 Yingbin et al., 
2017 

Diet tinggi 
lemak merubah 
profil serum 
asam lemak 

92% lard, 8% 
soybean oil 

60% kkal dari lemak 3 Liuet al., 2015 

  

 Tabel 1.menunjukkan beberapa literatur yang melakukan penelitian diet 

tinggi lemak disertai formula diet sebagai acuan penggunaan formulasi pakan 

yang digunakan di penelitian ini. Formulasi standar pakan yang digunakan 

menurut AIN-93M (American Institute of Nutrition) yaitu berbahan kasein, L-

cystine untuk suplai asam amino, pati jagung untuk suplai sukrosa, maltodekstrin 

10, sukrosa, selulosa, minyak kedelai untuk meningkatkan jumlah asam linolenat, 

t-butilhidrokuinon, mineral mix S10022M, vitamin mix V10037 dan kolin bitartrat 

(Reeves, 1993). Perlakuan diet tinggi lemak yang diberikan memiliki persentase 

kalori dari lemak sebesar 50% yang diperoleh dari 10% minyak kedelai dan 40% 
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lemak sapi yang dimana peningkatan persentase kalori diformulasi berdasarkan 

AIN-93M.  

2.4 Metabolisme Lemak 

 Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari 

makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel 

lemak sebagai cadangan energi.Lemak yang terdapat dalam makanan akan 

diuraikan menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan asam lemak bebas pada 

saat dicerna dalam usus. Keempat unsur lemak ini akan diserap dari usus dan 

masuk kedalam darah (Guyton, 2007). 

 Kolesterol merupakan komponen utama membran sel, serta sebagai 

prekursor hormon steroid, asam empedu dan vitamin D (Semenkovich et al., 

2011).Sumber kolesterol dalam darah yaitu 15% berasal dari makanan dan 85% 

dibuat dari asetil KoA di hati.Kolesterol dikeluarkan dari tubuh ketika 

dikatabolisme dan disekresi dalam garam empedu, yang akhirnya diekskresi 

melalui feses (Semenkovich, 2007).Trigliserida tersusun oleh tiga asam lemak 

yang teresterifikasi ke molekul gliserol.Trigliserida juga ditranspor sebagai kom-

ponen lipoprotein. Trigliserida dihidrolisis dalam jaringan adiposa, dan 

melepaskan asam lemak bebas yang akan digunakan sebagai sumber energi 

(Kovar dan Havel, 2002). Fosfolipid mempunyai struktur yang mirip dengan 

trigliserida, tetapi pada atom C ketiga dari gliserol terikat gugus fosfat.Fosfolipid 

merupakan molekul hidrofilik sehingga dapat bercampur pada permukaan 

pemisah air-lemak.Jenis lipid ini yang membentuk komponen membran dari 

lipoprotein (Semenkovich et al., 2011).Lipid memiliki banyak ragam, akan tetapi 

hanya asam lemak bebas yang berasal dari trigliserida yang dioksidasi menjadi 

energi. Trigliserida dikatabolisme sehingga memisahkan asam lemak dan 

gliserol. Gliserol akan dikonversi menjadi gliseraldehidfosfat kemudian masuk ke 

siklus Krebs. Oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria, dimana asam lemak 

dipecah menjadi asetil KoA (Semenkovich, 2007). 
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Gambar 1. Lipoprotein (Adam, 2010) 

 

 Lipid umumnya bersifat hidrofobik, oleh karena itu dibutuhkan suatu pelarut 

yaitu apoprotein.Apoprotein mengaktifkan enzim penting dalam metabolisme 

lipoprotein dan berfungsi sebagai ligan untuk reseptor permukaan sel 

(Semenkovich et al., 2011).Senyawa lipid bersama apoprotein disebut 

lipoprotein. Lipoprotein (Gambar 1) merupakan partikel berbentuk bola yang 

berfungsi mentranspor lipid dalam darah, antara lain kolesterol dan trigliserida. 

Metabolisme lipoprotein dibagi atas tiga jalur yaitu jalur metabolisme eksogen, 

endogen, dan jalur reverse cholesterol transport. Masing-masing jalur 

menghasilkan jenis lipoprotein tertentu dengan fungsi yang spesifik (Kovar dan 

Havel, 2002).Metabolisme eksogen dan endogen berhubungan dengan 

metabolisme kolesterol-LDL dan trigliserida, sedangkan jalur reverse cholesterol 

transport dikhususkan ke metabolisme kolesterol-HDL (Semenkovich, 2007). 

 

2.5Alga 

 Alga dapat diklasifikasikan kedalam empat kelas, yaitu: Rhodophyceae 

(merah), Phaeophyceae (coklat), Cyanophyceae (hijau-biru) dan Chlorophyceae 

(hijau) (Thomas dan Kim, 2013).Alga merupakan salah satu sumber antioksidan 

karena mengandung senyawa bioaktif seperti karotenoid, senyawa fenol dan 

turunannya, sulfat polisakarida, dan vitamin.Antioksidan adalah senyawa yang 

mampu menetralkan radikal bebas tersebut dapat berasal dari dalam atau dari 

luar tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi.Radikal bebas merupakan 

molekul yang kehilangan salah satu elektron dan sangat reaktif. Molekul ini 

berusaha mencari elektron lain dari berbagai sumber termasuk molekul biologis 
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untuk menjadi stabil. Radikal bebas ini dapat merusak membran fosfolipid, 

mempercepat proses penuaan serta menimbulkan berbagai penyakit (Sari, 

2016). 

 Pembentukan radikal bebas dalam tubuh manusia dapat terjadi secara alami 

maupun induksi dari lingkungan yang akan didiskusikan bersama dengan 

kerusakan molekulernya. Radikal bebas dapat dikontrol secara alami oleh 

berbagai senyawa yang menguntungkan atau dikenal sebagai 

antioksidan.Antioksidan mampu untuk menstabilkan atau menonaktifkan radikal 

bebas sebelum mereka menyerang sel (Sari, 2016).Antioksidan yang dihasilkan 

oleh tubuh memiliki keterbatasan sehingga perlu suplai antioksidan dari luar 

tubuh, salah satunya antioksidan alami yaitu alga.Machu et al. (2015) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa produk alga telah terbukti memiliki 

jumlah kadar fenol yang cukup jika dibandingkan dengan kadar fenol pada teh 

hitam yang memberi manfaat kesehatan.Pada penelitian ini digunakan alga 

Sargassum sp. dan E. cottonii yang memiliki senyawa bioaktif sebagai penangkal 

radikal bebas penyebab stres oksidatif. 

 

2.5.1 Sargassum sp. 

 Sargassum sp. adalah salah satu kelompok alga coklat (phaeophyta) yang 

memiliki bentuk thallus silindris atau gepeng dengan warnathallus coklat, bentuk 

daun melebar, lonjong, seperti pedang dengan percabangan yang rimbun dan 

juga memiliki gelembung berisi udara yang disebut dengan bladder.Alga ini 

biasanya melekat dan tumbuh diatas benda keras seperti batu karang yang telah 

mati, namun tidak jarang juga spesies Sargassum ini dijumpai di perairan secara 

terapung terbawa air (Anggadireja, 2006). Klasifikasi tumbuhan Sargassum sp. 

menurut Anggadireja dkk (2006) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio        : Phaeophyta 

Class         : Phaeophyceae 

Ordo          : Fucales 

Famili : Sargassaceae 

Genus        : Sargassum 

Species     : Sargassum sp. 

 Alga coklat (Gambar2) memiliki pigmen yang memberikan warna coklat dan 

dapat menghasilkan algin atau alginat, laminarin, selulosa, fikoidin dan manitol 
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yang komposisinya sangat tergantung pada jenis (spesies), masa perkembangan 

dan tempat tumbuhnya (Maharani dan Widyayanti, 2010). 

 

 
Gambar2.Sargassum sp (Gant, 2016) 

 

2.5.2 Eucheuma cottonii 

AlgaEucheuma cottonii mempunyai ciri-ciri yaitu thallus silindris,percabangan 

thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan - tonjolan), 

berwarna coklat kemerahan, cartilageneus (menyerupai tulang rawan atau 

muda), percabangan bersifat alternates (berseling), tidak teratur serta dapat 

bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem 

percabangan tiga-tiga). AlgaEucheuma cottonii memerlukan sinar matahari untuk 

proses fotosintesis. Oleh karena itu, alga jenis ini hanya mungkin dapat hidup 

pada lapisan fotik, yaitu pada kedalaman sejauh sinar matahari masih mampu 

mencapainya.Di alam, jenis ini biasanya hidup berkumpul dalam satu komunitas 

atau koloni (Anggadiredjo dkk, 2006). Berikut adalah klasifikasi dari Eucheuma 

cottoni : 

Divisi :Rhodophyta 

Kelas :Rhodophyceae 

Ordo :Gigartinales 

Famili :Solieriaceae 

Genus :Eucheuma 

Spesies: Eucheuma cottonii 
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Gambar3.E. cottonii (Needanews, 2014) 

 

 E.cottonii (Gambar3) merupakan algamerah yang banyak ditemukan di 

Indonesia.Umumnya E.cottonii tumbuh di daerah terumbu karang dengan aliran 

air yang tetap dan variasi suhu yang kecil, yaitu 4oC.E.cottonii telah banyak 

dimanfaatkan dengan mengekstrak komponen karaginannya, khususnya kappa-

karaginan untuk dijadikan stabilizer,emulsifier dan gelling agent pada produk 

olahan sususeperti keju, eskrim, dan yogurt (Liem,2013).Eucheuma cottonii 

mengandung karbohidrat, protein, sedikit lemak,dan abu. Selain itu juga sumber 

vitamin, seperti vitamin A, B1, B2,B6, B12, dan vitamin C, serta mengandung 

mineral seperti K, Ca, P, Na, Fe, dan iodium (Matanjun et al., 2009). 

 

2.6 Senyawa Bioaktif pada Alga 

 Sumber lemak pada pakan yang banyak mengandung asam lemak tidak 

jenuh cenderung mengalami oksidasi. Menurut Reeves (1993) mengenai pakan 

AIN-93, minyak kedelai direkomendasikan sebagai sumber lemak pada pakan 

standar karena mengandung asam linolenat yang cukup sebagai nutrisi harian 

pakan. Dalam penelitian ini, perlakuan diet tinggi lemak yang dimana proporsi 

minyak kedelai lebih banyak daripada pakan standar ditambah lemak jenuh dari 

lemak sapi dapat meningkatkan resiko reaksi oksidasi yang memicu 

ROS.Antioksidan serta senyawa bioaktif yang ada pada alga baik Sargassum sp. 

dan E. cottonii diduga dapat menghambat radikal bebas tersebut. 

 

2.6.1 Polifenol pada Sargassum sp. 

 Pada alga coklat akumulasi senyawa dari golongan polifenol, yakni florotanin 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi terhadap radikal bebas. Total 

antioksidan dari florotanin 0,5 sampai 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 

vitamin E sebagai kontrol secara in vitro. Besarnya aktivitas antioksidan total dari 
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setiap jenis florotanin sangat tergantung dari kekhususan struktur yang 

dimiliki(Salminen, 2014). 

 Polifenol  rumput  laut  dikenal  sebagai  florotanin,  memiliki  sifat  yang  khas 

dibandingkan  dengan  polifenol  yang  ada  dalam  tumbuhan  darat.  Polifenol  

dari  tumbuhan darat berasal dari asam galat, sedangkan polifenol alga berasal 

dari floroglusinol   (1,3,5-trihydroxybenzine).   Kandungan   tertinggi   florotanin 

ditemukan   dalam   rumput   laut   coklat,   yaitu  mencapai  5-15%   dari   berat 

keringnya (Fitton, 2005). Struktur individu florotanin tersusun atas 2 atau lebih 

floroglusinol (Gambar 4.a) yang terhubung melalui ikatan C-C atau C-O-C, yang 

dapat membentuk oligomer seperti florotanin tetrametrik (Gambar 4.b). Variasi 

struktur yang dapat terbentuk mungkin memiliki tambahan gugus –OH atau 

ikatan lain antara monomer-monomer dapat membedakan florotanin dari jenis 

komponen fenolik lainnya (Salminen, 2014). 

 

 
Gambar 4. Struktur floroglusinol (a) dan florotanin tetrametrik (b) (Salminen, 2014) 

 

 Pada florotanin alga coklat Sargassum sp. tepatnya Sargassum thunbergii 

dapat mengurangi obesitas dan penyakit yang berhubungan dengan obesitas 

melalui beberapa mekanisme, seperti menghambat lipase pankreas dan 

menghalangi diferensiasi sel adiposit. Florotanin merupakan polifenol yang 

memiliki komponen utama floroglusinol yang banyak ditemui di alga coklat yang 

tersintesis melalui jalur poliketida (polyketide) dan mengandung monomer 

floroglusinol dengan berat molekul 126-650 kD (Li et al., 2008). 

 

2.6.2 Fukoidan dan Fukosantin pada Sargassum sp. 

 Senyawa penting yang dapat diekstrak dari alga coklat Sargassum sp adalah 

fukoidan (Gambar5), yaitu senyawa polisakarida yang mengandung fukosa dan 

sulfat yang hanya ditemukan di alga coklat yang tidak ditemukan pada alga 

lain.Fukoidan, fukan, fukosan atau fukan tersulfatasi merupakan jenis 
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polisakarida yang banyak mengandung L-fukosa dan gugus ester sulfat yang 

sebagian besar diturunkan dari alga coklat (Tiwari, 2015). 

 

 
Gambar5. Struktur fukoidan (Tiwari, 2015) 

 

 Senyawa fukoidan adalah polisakarida yang mengandung L-fukosa dan 

gugus ester sulfat dalam jumlah besar.Polimer fukoidan memiliki struktur yang 

kompleks dan bervariasi pada beberapa spesies alga cokelat.Struktur unik dari 

fukoidan berdasarkan posisi gugus sulfat, metode ekstraksi dan spesies 

menentukan tingkat bioaktivitasnya (Tiwari, 2015). 

 Berbagai studi telah mempelajari aktivitas biologis fukoidan antara lain 

sebagai antikoagulan, antitrombotik, antivirus, antitumor, antiimmunomodulatory, 

antiinflamasi, mengurangi lipid darah, antioksidan, antikomplementer, 

antioksidan, agen penghambat hepatopathy, uropathy, renalpathy, efek protektif 

pada lambung dan terapi potensial operasi (Li et al., 2008). Polisakarida 

tersulfatasi ini adalah gugus kompleks dari makromolekul dengan sifat biologis 

penting yang luas.Alga yang berasal dari laut salah satu sumber terpenting dari 

polisakarida tersulfatasi yang bukan berasal dari hewan (non-animal sulfated 

polysaccharides) (Costa et al., 2011). Kemampuan antioksidan fukoidan 

berhubungan dengan rasio molar kadar sulfat dengan sulfat yang terikat dengan 

gula (sulfate-to-sugar) (Brijesh dan Declan, 2015). Menurut Wang et al. (2010), 

semakin tinggi kadar sulfat, maka kemampuan fukoidan sebagai penangkal 

radikal superoksida juga semakin besar. Gugus sulfat berperan sebagai donor 

elektron yang dapat menginaktivasi superoksida radikal. Senyawa fukoidan yang 

tersintesis seperti oversulfated, acetylated, dan turunan benzoylated memiliki 

kemampuan menangkal radikal bebas uji DPPH yang tinggi. 

 Di Indonesia, sumberdaya alga sumber fukoidan ini dapat ditemukan tumbuh 

secara alami hampir di seluruh pantai yang berkarang yang hingga kini belum 
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banyak dimanfaatkan kecuali diekspor dalam bentuk kering, terutama ke China 

untuk dijadikan bahan baku industri farmasi.Fukoidan mencegah kerusakan hati 

yang diakibatkan concanavalin-A dengan memediasi produksi interleukin (IL)-10 

dan menghalangi proinflammatorycytokine pada tikus.Serat pangan pada alga 

coklat memiliki efek kontrol melawan D-galactosamine (D-GalN) pada 

hepatopathy dan efek protektif yang bekerja bersama fukoidan (Saito dkk, 

2006).Menurut penelitian Awang dkk (2014), pemberian serbuk pakan 

Sargassum polycystum menurunkan berat badan tikus dengan diet tinggi lemak 

dan menurunkan plasma level kolesterol dan triasilgliserol. Hal tersebut didukung 

pula oleh penelitian Kim et al.(2014), bahwa terjadi penurunan plasma level 

triasilgliserol, gen adiposa epididimal, total kolesterol dan LDL (low density 

lipoprotein) pada mencit yang diberi pakan fukoidan. 

 Fukosantin adalah karotenoid yang banyak ditemukan di alga coklat yang 

memiliki struktur unik termasuk allenic, karbonil terkonjugasi, epoksida dan gugus 

asetil. Fukosantin berkontribusi >10% estimasi produksi total dari karotenoid di 

alam. Beberapa aktivitas biologis khususnya antiangiogenik seperti leukimia, 

kanker prostat, payudara dan kanker kolon (Heo dan Jeon, 2009). 

 

2.6.3 Alginat pada Sargassum sp. 

 Struktur alginat secara kimiawi merupakan suatu polimer linier yang tersusun 

2 unit monomer 훽–1,4 D-mannuronat (M) dan asam ∝-1 L-guluronat (G). Polimer 

alginat dibentuk dari hubungan antara C-1 dan C-4 tiap monomer dan 

dihubungkan oleh ikatan eter oksigen (Gambar6). Rantai alginat yang 

mengandung residu asam manuronat disebut blok M, rantai alginat yang hanya 

mengandung residu asam gluronat disebut blok G dan rantai alginat yang 

mengandung residu asam manuronat serta asam gluronat disebut blok MG. 

Alginat tidak stabil terhadap panas, oksigen, ion logam dan sebagainya. Dalam 

keadaan yang demikian, alginat akan mengalami degradasi. Selama 

penyimpanan, alginat secepatnya mengalami degradasi dengan adanya oksigen 

terutama dengan naiknya kelembaban udara (Pamungkas dkk, 2013). 
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Gambar 6. Struktur alginat 

 

  Alginat yang terkandung pada Sargassum sp. memiliki sifat gelling dan 

viskositas yang mirip dengan serat pangan seperti betaglukan dan pektin. 

Mekanisme penurunan kolesterol total oleh serat yaitu dengan menjerat lemak 

didalam usus, hal ini menyebabkan penyerapan lemak oleh tubuh terhambat 

sehingga mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Mekanisme lain yaitu 

dengan mengikat asam empedu yang merupakan produk akhir kolesterol untuk 

dikeluarkan bersama tinja (Idota et al., 2016). 

 Konsumsi kalsium-alginat menunjukkan mengurangi kadar kolesterol darah 

pada tikus yang diberi perlakuan diet tinggi lemak (Idota et al., 2016). Hal 

tersebut dikarenakan alginat dapat memicu ekskresi garam empedu sehubungan 

dengan pengurangan reabsorbsi kolesterol pada usus yang dimana dapat 

menstimulasi sintesa garam empedu dari kolesterol di hati, yang berdampak 

penurunan kolesterol plasma.Natrium alginat juga menunjukkan pengurangan 

permeabilitas mukosa usus yang dapat mengurangi tingginya laju absorbsi lipid, 

seperti hiperlipidemia (Mackie dkk, 2016). 

 

2.6.4Flavonoid pada E. cottonii 

 E. cottonii memiliki potensi sebagai antioksidan karena mengandung pigmen 

klorofil-a, alfa-karoten, beta-karoten, fikoeritrin, fikobilin, neoxantin dan 

zeaxantin.Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi 

oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga 

kerusakan sel dapat dihambat. Sumber-sumber antioksidan dapat berupa 

antioksidan sintetis dan alami, akan tetapi beberapa hasil penelitian telah 

membuktikkan bahwa antioksidan sintetis seperti BHT (Butylated Hydroxy 

Toluena) memiliki efek samping yang tak diinginkan yaitu berpotensi karsinogen 

terhadap sistem reproduksi dan metabolsime (Winarsi, 2007). E. cottonii banyak 

dibudayakan karena teknologi budidaya yang mudah, siklus produksi yang relatif 

singkat dan biaya produksi relatif murah.Terdapat pula beberapa senyawa 
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fitokimia antara lain flavonoid, fenol hidrokuinon dan triterpenoid pada E. cottonii. 

Flavonoid merupakan salah satu polifenol, memiliki peran besar dalam aktivitas 

tirosinase karena mengandung gugus fenol dan cincin pyren.Struktur dari 

flavonoid secara prinsip sesuai sebagai substratdan mampu berkompetisi 

sehingga dapat menjadi penghambat tirosinase (Chang, 2009).Flavonoid terdiri 

atas struktur dasar 2-fenil-benzo-훿-piran yaitu terdapat 2 cincin benzen yang 

dihubungkan dengan cincin piran mengandung oksigen sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar7(Silalahi, 2006). 

 

 
Gambar7. Flavonoid (Silalahi, 2006) 

 

 Flavonoid berperan sebagai penangkap radikal bebas karena memiliki gugus 

hidroksil yang dapat sebagai reduktor dan mendonorkan atom hidrogen terhadap 

radikal bebas.Sifat chelating agent terhadap ion logam transisi yang dimiliki 

flavonoid juga dapat bertindak sebagai prooksidan, yang dapat mencegah 

oksidasi sel (Silalahi, 2006).Kadar flavonoid E. cottonii sebesar 35,17 mg QE/g 

dalam bentuk etil asetat cukup berpotensi sebagai antioksidan alami (Yanuarti 

dkk, 2017).Kandungan flavonoid yang terkandung dalam E. cottonii menurut 

Yumiko dkk (2003) antara lain catechin (gallocathecin, epicathecin, catechin 

gallate), flavonols, flavonol glycosides, caffeic acid, hesperidin, dan myricetin. 

 

2.7 Hewan Coba 

 Tikus putih (Rattus norvegicus) atau disebut juga disebut juga tikus Norwegia 

adalah salah satu hewan yang umum digunakan dalam eksperimental 

laboratorium (Gambar8). Taksonomi tikus putih (Rattus norvegicus) adalah 

sebagai berikut (Sharp dan Villano, 2013) : 

Kingdom : Animalia  

Filum : Chordata  

Kelas : Mamalia  
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Ordo : Rodentia  

Subordo : Myomorpha  

Famili : Muridae  

Genus : Rattus  

Spesies : Rattus norvegicus 

 

 
Gambar 8. Tikus putih galur Wistar (Asha, 2014) 

 

 Tikus putih (Rattus norvegicus) merupakan hewan menyusui yang 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, baik bersifat 

menguntungkan maupun merugikan. Sifat merugikannya yaitu dalam hal 

posisinya sebagai hama pada komuditas pertanian, hewan pengganggu, serta 

penyebar dan penular (vector) dari beberapa penyakit pada manusia 

(Priyambodo, 2007). Tikus telah diketahui sifat-sifatnya, mudah dipelihara, 

merupakan hewan yang relatif sehat dan cocok untuk berbagai macam penelitian 

(Pramono, 2005).Tikus merupakan hewan pengerat dan sering digunakan 

sebagai hewan percobaan atau digunakan untuk penelitian, dikarenakan tikus 

merupakan hewan yang mewakili hewan mamalia.Sehingga kelengkapan organ, 

kebutuhan nutrisi, metabolisme biokimianya, sistem reproduksi, pernafasan, 

peredaran darah dan ekskresi menyerupai manusia (Bredo, 2011).Tabel 2 dan 

Tabel 3 menunjukkan data nilai biologis dan fisiologis tikus.Tikus putih memiliki 

beberapa sifat yang menguntungkan sebagai hewan uji penelitian di antaranya 

perkembangbiakan cepat, mempunyai ukuran yang lebih besar dari mencit, dan 

mudah dipelihara dalam jumlah yang banyak. 

 

Tabel 2. Nilai biologis dan fisiologis tikus (Malole dan Pramono, 1989) 
Kriteria Nilai 
Temperatur tubuh (oC) 35,9 – 37,5 
Konsumsi makanan (g/100 g bobotbadan/hari) 10 
Konsumsi air minum (ml/100 g bobotbadan/hari) 10-12 
Jumlah pernapasan (/menit) 70-115 
Detak jantung (/menit) 250 – 450 
Trigliserida (mg/dl) 26-145 
Kolesterol (mg/dl) 40-130 
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Tabel 3.Data biologis tikus (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988) 
Data biologis Keterangan 
Lama hidup 2-3 tahun, dapat sampai 4 tahun 
Lama bunting 20-22 hari 
Kawin sesudah beranak 1-24 jam 
Umur disapih 21 hari 
Umur dewasa 40-60 hari 
Siklus kelamin Poliestrus 
Siklus estrus 4-5 hari 
Lama estrus 9-20 jam 
Berat dewasa 300-400 g jantan, 250-300 g betina 
Berat lahir 5-6 g 
Jumlah anak Rata-rata 9, dapat mencapai 20 
Aktivitas Nocturnal 
Kecepatan tumbuh 5 g/ hari 
Pernapasan 65-115/menit 
Denyut jantung 330-480/ menit 
Tekanan darah 90-180 sistol, 60-145 diastol 
Konsumsi oksigen 1,29-2,68 ml/g/jam 
  

 Tikus wistar jantan digunakan untuk menghindari pengaruh fluktuasi 

hormonal tikus wistar betina.Tikus putih galur Wistar memiliki ciri-ciri morfologis 

seperti albino, kepala kecil, dan ekor yang lebih panjang dibandingkan badannya, 

pertumbuhannya cepat, temperamennya baik, kemampuan laktasi tinggi, dan 

cukup tahan terhadap perlakuan.Biasanya pada umur empat minggu tikusputih 

mencapai berat 35-40 g, dan berat dewasa rata-rata 200-250 g (Akbar, 2010).
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu 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 serbukSargassum spdan E. 

cottoniidilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Proses Pangan dan Hasil 

Pertanian THP FTP dan Laboratorium Nutrisi Pangan dan Hasil PertanianTHP 

FTP.Pembuatan pakan perlakuan tinggi lemak dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi Pangan dan Hasil Pertanian THP FTP.Analisis kimia dan senyawa bioaktif 

dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan Hasil 

PertanianTHP FTP. Perhitungan kadar MDA dan kadar SOD serum darah hewan 

coba akan dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya.Penelitian berlangsung selama 6 bulan, mulai bulan 

Januari hingga bulan Juni 2018. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Pembuatan Serbuk Sargassum spdan E. cottonii 

 Alat dan bahan yang diperlukan antara lain disc-millmerk Damici Deluxe, 

blenderkering merk Phillips, cabinet dryermerk Lokal, ayakan 60 mesh dan 

ayakan 80 mesh merk Retsch.Bahan utama yang digunakan alga merah E. 

cottonii dan alga cokelat Sargassum sp yang diperoleh dari pembelian secara 

langsung pada petani budidaya alga di Madura.Bahan penginduksi hewan coba 

yaitu minyak kedelai komersil (soybean oil) merk Happy, dan lemak sapi (tallow) 

merk Gpros.Hewan coba yang digunakan adalah tikus wistar jantan (Rattus 

norvegicus) umur 12 minggu dengan rentang berat badan100-120g. 

 

3.2.2 Pengujian Senyawa Kimia dan Bioaktif Serbuk E. cottonii dan 
Sargassum sp 

 Alat dan bahan yang diperlukandalam pengujian senyawa kimia dan bioaktif 

serbuk Sargassum sp dan E. cottonii antara lain : 

a. Pada pengujian total fenol, alat dan bahan yang digunakan yaitu 

spektrofotometer UV-VIS merk Genesys, glasswaremerk Pyrex, Schott-Duran 
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dan HBG, etanol, reagen folin ciocalteau, larutan Na2CO3 20%, standar galat 

dan standar phloroglucinol. 

b. Pada pengujian kadar air, alat dan bahan yang digunakan yaitu oven merk 

MMM Medcenter, desikator, dan cup aluminium. 

c. Pada pengujian serat kasar, alat dan bahan yang digunakan yaitu rangkaian 

refluks merk Pyrex, oven merk MMM Medcenter, desikator, timbangan digital 

merk Mettler Toledo, spatula, glassware, asam kuat H2SO4, basa kuat NaOH, 

etanol 95%, larutan K2SO4, akuades dan aluminium foil. 

 

3.2.3 Pengujian Serbuk E. cottonii dan Sargassum spsecara In Vivo 

 Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas beserta rak tabung, sentrifuge 

dingin merk Hermle, micro tube, mikropipet, vortexmerk LW-scientific, 

spektrofotometer UV-VIS merk Genesys, syringe,  kotak kandang (ukuran 36 x 

16 x 13 cm), tempat pakan tikus,tempat minum tikus, tikus wistar jantan, serbuk 

E. cottonii, serbuk Sargassum sp., sekam, dan pakan standar yang telah 

diformulasi. 

 

3.2.4 Pengujian Kadar MDA dan SOD 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam pengujian kadar MDA dan SOD antara 

lain mikropipet, penangas air, sentrifuge, bulb, pipet ukur 10 ml, 

spektrofotometer, trichloric acetic acid 40%, mikrotip, HCl, akuabidest, natrium 

thiobarbituric, buffer fosfat, EDTA, NBT, xanthone, xanthone oksidase, dan PBS. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian utama meliputi analisis senyawa bioaktif sampel alga, uji in vivo, 

dan analisa MDA serta SOD hewan coba. Analisis senyawa kimia dan bioaktif 

sampel alga terdiri dari uji total fenol, kadar air, serat kasar, dan uji keamanan 

logam Hg. Uji in vivo bertujuan mengetahui pengaruh serbuk alga pada MDA dan 

SOD serum darah tikus wistar jantan yang diberi perlakuan diet tinggi lemak.  

 Rancangan percobaan yang dilakukan merupakan penelitian 

eksperimental dengan rancangan Post Test Only Control Goup 

Design.Pengambilan data dilakukan setelah dilakukan perlakuan di akhir 

penelitian dan membandingkan hasil.Penelitian dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana respon diperoleh dari 4 perlakuan 
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dengan 3 kali ulangan.Analisis yang digunakan yaitu Analysis of Variance 

(ANOVA) dengan selang kepercayaan 5%.Jika terjadi pengaruh maka dilakukan 

uji lanjut BNT dengan selang kepercayaan 5%.Tabel 4 merupakan rancangan 

percobaan induksi stres oksidatifdengan diet tinggi lemak. Pemberian pakan 

sebanyak 15 g pakan pada minggu ke-1 (selama 8 hari) dan 20 g pakan pada 

minggu ke-2 hingga minggu ke-4 (selama 20 hari) yang berdasarkan 

penyesuaian berat badan tikus terhadap konsumsi pakan. Jumlah serbuk alga 

yang ditambahkan diperoleh dari perhitungan persentase kadar serat terhadap 

keperluan serat yang dibutuhkan sebagaimana terlampir pada Lampiran 2. 

 

Tabel 4. Rancangan percobaan induksi inflamasi dengan diet tinggi lemak 
No Kode Keterangan 
1 STD Standar atau kontrol negatif, kelompok tikus yang diberipakan 

standar dan tidak diberi serbuk alga 
2 FK+ Diet tinggi lemak atau kontrol positif, kelompok tikus yang diberi 

perlakuan pakan tinggi lemak dan tidak diberi serbuk alga 
3 FSC Diet tinggi lemak dengan serbuk E. cottonii, kelompok tikus yang 

diberi pakan tinggi lemak dan diberi serbuk alga merah 
4 FSS Diet tinggi lemak dengan serbuk Sargassum, kelompok tikus 

yang diberi pakan tinggi lemak dan diberi serbuk alga cokelat 
 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Serbuk Alga 

AlgaE. cottoniidan Sargassum yang telah diperoleh dicuci dengan air 

mengalir dan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 8-10 jam.Alga 

yang telah dijemur kemudian dikeringkan pada oven suhu 40±5ºC selama 5 

jam.Setelah proses pengeringan, alga dihaluskan menjadi bentuk serbuk 

menggunakan alatdiscmill dan blender kering. Serbuk alga kemudian diayak 

menggunakan ayakan 60 mesh untuk digunakan dalam formulasi pakan tikus. 

 

3.4.2 Pembuatan Pakan Diet Tinggi Lemak 

 Pakan diformulasi dengan mengacu pada komposisi pakan standar AIN-93M 

(American Institute of Nutritiondiet for maintenance).Tabel 5 merupakan 

formulasi pakan standar AIN-93M untuk tikus dewasa (Reeves, 1993) sebagai 

acuan modifikasi formulasi pakan pada penelitian. Adapun Tabel 5 komposisi 

pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian yang terdiri dari 4 kelompok 

pemberian pakan, yaitu pakan standar, pakan diet tinggi lemak, pakan diet tinggi 
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lemak dengan serbuk E. cottonii dan pakan diet tinggi lemak dengan serbuk 

Sargassum sp. 

 

Tabel 5. Formulasi pakan standar AIN-93M untuk tikus dewasa (Reeves, 1993) 
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 1800 
Choline bitartrate (41,1% choline) 2500 
Tert-butylhydroquinone 0,008 
* Casein selalu tetap disemua perlakuan karena penelitian ini tidak menguji protein 
** Sukrosa 10% pada pakan standar (STD). Pada perlakuan inflamasi dengan diet tinggi 
lemak  jumlah sukrosa dikurangi 
***Soybean oil  4% pada pakan standar (STD). Pada perlakuan inflamasi dengan diet 
tinggi lemak (50%),  soybean oil 10% ditambah dengan 40% lemak hewan (tallow) dan 
mengurangi komposisi cornstarch, dekstrin dan sukrosa.     
****Fiber atau serat pada pakan yangakan disuplementasi serbuk alga merah dan coklat  
 
Tabel6.Komposisi pakan perlakuan  

Komposisi 

Berat (g/kg pakan) 

Pakan 
standar 
(STD) 

Pakan diet 
tinggi lemak 

(FK+) 

Pakan diet 
tinggi lemak 

dengan serbuk 
E. cottonii (FSC) 

Pakan diet tinggi 
lemak dengan 

serbuk 
Sargassum(FSS) 

Cornstarch(g) 338,31 195,70 195,70 195,70 
Susu skim (g) 361,70 361,70 361,70 361,70 
Dextrin (g) 112,60 65,14 65,14 65,14 
Sucrose(g) 72,65 42,03 42,03 42,03 
Soybean oil (g) 40,00 44,44 44,44 44,44 
Lemak hewan 
(tallow)(g) 

0 177,78 177,78 177,78 

CMC*(g) 34,14 40,823 0** 0** 
E. cottonii 0 0 194.701 0 
Sargassum sp. 0 0 0 151.106 
Mineral mix(g) 6,43 6,43 6,43 6,43 
Vitamin mix(g) 2,07 2,07 2,07 2,07 
Lesitin (g)*** 0 2.5 0 0 
Jumlah kalori (kkal) 3718 4486 4476 4476 
* Carboxyl Methyl Cellulose, sebagai asupan serat pangan pakan 
** Asupan serat pangan CMCpada perlakuan FSC dan FSS diganti dengan serbuk alga 
merahdan serbuk alga coklat 
*** Penambahan lesitin  
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Komposisi mineral dan vitamin mix yang digunakan dalam penyusunan 

pakan merupakan produk multivitamin dan multimineral komersial merk Renovit. 

Perbandingan kandungan komponen mineral dan vitamin mixterdapat pada 

Lampiran 3. 

 

3.4.3Analisis Kimia dan Senyawa Bioaktif Sampel 

 Setelah didapatkan serbukalga cokelat dan merah, kemudian dilakukan 

analisis kimia dan senyawa bioaktif meliputi total fenol dengan metode Folin-

Ciocalteau, kadar air, kadar serat,dan uji kandungan senyawa logam berat Hg 

dengan metode ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry). Prosedur analisis kimia dan komponen bioaktif secara lebih 

terperinci dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
3.4.4 Pengujian In Vivo 

 Pengujian in vivo bertujuan mengetahui pengaruh serbuk 

algaSargassumsp.dan E. cottonii terhadap profil serum darah MDA dan SOD 

akibat diet tinggi lemak. 

a) Perhitungan Sampel Tikus 
Penelitian ini dilakukan menggunakan tikus wistar (Rattus norvegicus) yang 

dipilih secara acak.Penelitian mencakup4 perlakuan (standar, diet tinggi lemak, 

diet tinggi lemakdengan serbuk E. cottonii dan diet tinggi lemakdengan serbuk 

Sargassum),dimana jumlah tikus per kelompok dilakukan secara triplo (tiga kali 

ulangan) untuk diperoleh rerata dan meminimalisir hewan coba yang 

digunakan. 

b) Masa Adaptasi Tikus (Aklimatisasi) 
Masa aklimatisasi atau disebut juga masa adaptasi dilakukan terhadap 

tikus selama 1 (satu) minggu sebelum masuk ke dalam masa perlakuan 

(minggu ke-0).Hewan coba ditempatkan pada kandang yang dilengkapi dengan 

peralatan makan dan minum, serta dijaga kebersihannya.Tikus diberi pakan 

standar modifikasi dan minum berupa air secara ad libitum.Setiap hari 

dilakukan perhitungan terhadap sisa pakan yang diberikan, sedangkan setiap 

minggu berat badan tikus ditimbang.Masa adaptasi diakhiri jika berat badan 

tikus menunjukkan kestabilan. 
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c) Masa Perlakuan Tikus 

Masa perlakuan terhadap 4 kelompok tikus percobaan dilakukan selama 28 

hari.Selama 28 hari, tikus percobaan diberi pakan sesuai dengan Tabel 4 dan 

Tabel 6.Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum satu kali setiap hari 

per ekor tikus. 

Serbuk alga hanya diberikan pada kelompok diet tinggi lemakdengan 

E.cottonii(FSC) dan kelompok diet tinggi lemakdengan serbuk Sargassum 

(FSS), sedangkan pakan diet tinggi lemak diberikan pada kelompok diet tinggi 

lemak atau kontrol positif (FK+), diet tinggi lemakdengan serbuk E.cottonii 

(FSC) dan diet tinggi lemakdengan serbuk Sargassum (FSS). Komponen 

pakan diet tinggi lemak terdiri dari 50% lemak (10% minyak kedelai dan 40% 

lemak sapi). Pakandiberikan 1 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari (10.00 

WIB) sebanyak 15 g dari hari ke-1 hingga hari ke-8 dan sebanyak 20 g dari hari 

ke-9 hingga hari ke-20 menyesuaikan dengan peningkatan berat badan tikus 

wistar. Setelah 28 hari dilanjutkan dengan analisis kadar MDA dan enzim SOD. 

Hewan coba yang akan dibedah untuk analisa diberi perlakuan euthanasia 

dengan bius kloroform agar tikus tidak sadar (dibius) secara perlahan pada 

masing-masing kelompok. Perlakuan pembiusan dengan kloroform bertujuan 

agar tikus tidak merasakan sakit ketika dilakukan pembedahan 

(nekropsi).Pengambilan darah dilakukan dari jantung(cardiac puncture).Analisis 

serum darah dilakukan terhadap MDAdan SOD tikus percobaan setiap 

kelompok. 
 

3.5 Prosedur Analisis 

Pada penelitian ini dilakukan analisa dengan parameter sebagai berikut: 

1. Pengujian senyawa kimia dan biokimia serbuk alga merah dan alga cokelat :  

a. Total fenol (Tierney et al., 2013) 

b. Kadar air (AOAC, 1999) 

c. Kadar serat kasar (AOAC, 1995) 

d. Kadar cemaran logam Hg (FSSAI, 2012) 

2. Pengujian sampel darah 

a. Kadar MDA, menggunakan kit metode TBARS (Rukmini, et al.,2004) 

b. Kadar SOD (Rukmini, et al.,2004) 
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3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisa statistik dengan Analisa Varian (ANOVA) 

menggunakan progMicrosoft Excel.Apabila terjadi perbedaan, maka dilakukan uji 

lanjut BNT dengan taraf 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan.Kadar 

MDA dan SOD yang diperoleh selanjutnya dibuat grafik untuk diamati tren yang 

terbentuk dari perlakuan pemberian pakan. 
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3.8 Diagram Alir 

3.8.1.Pembuatan serbukSargassum sp.dan Eucheuma cottonii(Modifikasi 
metode Damongilala et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar9. Pembuatan serbukSargassum sp.dan Eucheuma cottonii (Modifikasi metode 

Damongilala et al., 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alga kering 

Dicuci dengan air mengalir 

Dikeringkan pada sinar matahari selama 8-10 jam 

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

Dihaluskan dengan disc mill 

Diayak menggunakan ayakan 60 mesh 

Serbuk alga 

Dihaluskan menggunakan blenderkering 

Analisa : 
- kadar air 
- kadar serat 
- total fenol 
- cemaran logam Hg 
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3.8.2 Pembuatan pakan standar (STD)  
 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat ginder 

Dipotong ±3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50±4 hingga kering 

 

 

Gambar10.Pembuatan pakan standar (STD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 g pati maizena 

361 g susu skim 

112 g dekstrin 

72 g sukrosa 
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40 g minyak kedelai 

Pakan standar 
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3.8.3 Pembuatan pakan diet tinggi lemak (FK+) 
 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat ginder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

 
Gambar11.Pembuatan pakan diet tinggi lemak (FK+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195 g pati maizena 
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11,5 kaplet multivitamin 
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177 g lemak sapi 

Pakan diet tinggi lemak 
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3.8.4 Pembuatan pakan diet tinggi lemak dengan serbuk E. cottonii (FSC) 
 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat ginder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

Gambar12.Pembuatan pakan diet tinggi lemak dengan serbuk E. cottonii  (FSC) 
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3.8.5 Pembuatan pakan diet tinggi lemak dengan serbuk Sargassum (FSS) 
 

 

 

 

 

 

 

Di aduk hingga rata 

 

 

Di uleni hingga kalis 

Digiling ke dalam alat ginder 

Dipotong ± 3 cm 

Dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 50 ± 4 hingga kering 

 

Gambar13.Pembuatan pakan diet tinggi lemak dengan serbuk Sargassum (FSS) 
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3.8.6 Pengujian In Vivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Gambar 14. Pengujian in vivo 

 
 
 
 
 

Tikus wistar jantan berat 100-120g, 
umur 8 minggu 

Diberi pakan secara ad libitum dan aklimatisasi bagi tikus 
selama 7 hari, serta penimbangan berat badan tikus 

Kontrol positif diet 
tinggi lemak 

Kontrol  
negatif pakan 

standar  

Perlakuan diet 
tinggi lemak 

dengan serbuk E. 
cottonii 

Diberi perlakuan selama 4 minggu 

Dibius dengan kloroform dan dibedah (nekropsi) 

Diambil darah dari jantung 

Sampel 
Analisa : 
- kadar MDA serum 
- kadar enzim SOD 

Perlakuan diet 
tinggi lemak 

dengan serbuk 
Sargassum sp. 

Sisa pakan ditimbang setiap hari 
Berat badan ditimbang seminggu sekali 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Karakteristik Bahan Baku  

 Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah alga cokelat 

Sargassum sp. dan algaE. cottonii yang diperoleh dari Madura. Sebelum 

digunakan, alga Sargassum dan E. cottonii dicuci dengan air mengalir untuk 

meminimalisir zat pengotor dan dijemur di bawah sinar matahari selama ±5 jam. 

Kemudian alga Sargassum dan E. cottonii dikeringkan menggunakan cabinet 

dryer selama 5 jam dengan suhu 40OC. Setelah itu, dilakukan sortasi pada 

Sargassum dengan membuang tangkainya sehingga diperoleh bagian daunnya 

saja. Pada alga E. cottonii digunakan seluruh bagian tanaman. Selanjutnya untuk 

diperoleh sampel serbukalga, pada Sargassum dihaluskan menggunakan 

blender kering dan diayak dengan ayakan 60 mesh agar diperoleh serbuk yang 

homogen.Sementara pada E. cottonii dihaluskan menggunakan discmill dan 

diayak dengan ayakan 60 mesh. Bahan baku kemudian dianalisis kadar air, 

kadar serat, kadar fenol dan kadar logam Hg. Analisis bahan baku bertujuan agar 

mengetahui pengaruh dari proses yang diterapkan pada serbuk alga dan dampak 

perlakuan in vivo akibat pemberian serbuk alga. 

  

Tabel7.Karakteristikserbuk E. cottonii dan Sargassum sp. 
Komposisi kimia E. cottonii Sargassum sp. 

 Penelitian a Literatur Penelitian a Literatur 
Kadar air(%) 11,58± 0,47 10,55± 1,60b 11,29±0,14 9,95± 0,55b 
Kadar serat (%) 20,96± 0,78 18,57± 0,15c 27,01± 0,41 34,71± 1,99d 
Kadar fenol serbuk 
standar floroglusinol 
(mg PGE/g) 
Kadar fenol serbuk 
standar galat (mg 
GAE/g) 

158,08 ± 28,47 
 
 

123,84 ± 20,17 
 

10,99± 1,95d 
 
 

34,43e 

180,91 ± 13,51 
 
 

231,19 ± 27,42 
 

23,03± 1,86d 
 
 

69,03±3,24f 

Kadar logam Hg (ppm) Tidak 
terdeteksi 

<0,05g Tidak terdeteksi <0,05g 

aData penelitian merupakan rerata 3 kali ulangan± SD. bMatanjun et al. (2009). cKumaret 
al. (2015). dAhmadet al. (2012). eFu et al. (2016). fCorpuzet al. (2013).g Dolorosa dkk 
(2017) 

 

 Berdasarkan Tabel7, kadar air serbuk E. cottonii penelitian ini sebesar 

11,58% dan kadar air serbuk Sargassum sp. sebesar 11,29%.Menurut Matanjun 

dkk (2009), kadar air E. cottonii  sebesar10,55% dan kadar air serbuk Sargassum 

sp. sebesar 9,95%. Perbedaan hasil analisis kadarair disebabkan karena lokasi, 
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masa panen tanaman, perbedaan metode pembuatan serbuk dan metode 

analisa oleh literatur. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa 

kandungan air pada sampel dapat dipengaruhi oleh proses pengeringan pada 

bahan baku yang tidak merata, adanya perubahan temperatur, dan kelembaban 

lingkungan secara fluktuatif (Dolorosa dkk, 2017). 

 Kadar serat serbuk E. cottonii penelitian ini sebesar 18,57± 0,15% dan kadar 

serat serbuk Sargassum sp. sebesar 27,01 ±  0,41%. Menurut Kumar et al. 

(2015), kadar serat E. cottonii  sebesar 18,57± 0,15% dan kadar serat serbuk 

Sargassum sp.menurut Ahmad et al. (2012)sebesar 34,71± 1,99%. Perbedaan 

hasil analisis kadar ini disebabkan karena lokasi, masa panen tanaman, 

perbedaan metode pembuatan serbuk dan metode analisa oleh literatur. 

 Kadar fenol serbuk Euchema cottonii standar floroglusinol pada penelitian ini 

sebesar 158,08± 28,47 mg PGE/glebih tinggi daripada penelitian literatur yaitu 

sebesar 10,99 ±  1,95 PGE/g (Ahmad et al., 2012). Kadar fenolserbuk 

floroglusinolSargassum sp.pada penelitian inisebesar 180,91± 13,51mg PGE/g 

juga lebih tinggi daripada literatur sebesar 34,71±  1,99 PGE/g(Ahmad et al., 

2012).Kadar fenol serbuk Euchema cottonii standar asam galat pada penelitian 

ini sebesar 123,84± 20.17 mg PGE/g lebih tinggi daripada penelitian literatur 

yaitu sebesar 34,43 GAE /g (Fu et al., 2016). Kadar fenol serbuk Sargassum 

sp.standar asam galat pada penelitian inisebesar 231,19± 27,42 mg PGE/g juga 

lebih tinggi daripada literatur sebesar 69,03 ± 3,24 GAE /g (Corpuz et al., 

2013).Kandungan polifenol yang berbeda-beda ini dapat disebabkan berbagai 

faktor, di antaranya perbedaan perlakuan sampel alga, modifikasi metode yang 

digunakan, waktu panen, kondisi lingkungan alga. Hal ini didukung dengan 

literatur yang menyatakan bahwa kandungan polifenol yang berbeda-beda dapat 

bervariasi sesuai dengan musim, waktu panen, letak geogafis, dan jenis spesies 

rumput laut (Rajauria et al.,2016). 

 Kadar logam Hg baik di serbuk E. cottonii maupun di serbuk Sargassum sp. 

pada penelitian ini tidak terdeteksi.Sedangkan menurut penelitian Dolorosa dkk 

(2017), ditemukan adanya kandungan logam Hg sebesar <0,005 baik pada 

sampel E. cottonii maupun Sargassum plagyophyllum. Namun jika dibandingkan 

dengan standar logam berat yang ditetapkan BSN (2016) yaitu sebesar 0,5, 

adanya kandungan logam Hg pada penelitian literatur masih dalam batas aman.  

Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa sampel serbuk alga E. cottonii dan 

Sargassum bebas dari cemaran Hg atau yang dikenal raksa yang dapat 
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membahayakan tubuh.Akumulasi logam berat tergantung pada konsentrasi 

logam dalam air atau lingkungan, suhu, keadaan spesies dan aktivitas fisiologis 

(Connel dan Miller, 1995). 

 Rendemen merupakan persentase dari perbandingan antara hasil serbuk 

alga dan jumlah awal alga sebelum dikeringkan untuk menghasilkan serbuk alga 

yang siap digunakan. Rendemen serbuk alga (Tabel 8) yang telah dikeringkan 

dengan sinar matahari pada E. cottonii sebesar 34,48% dan Sargassum sp 

sebesar 49,01% oleh karena adanya penguapan kadar air yang terjadi oleh 

panas matahari. Setelah serbuk alga dikeringkan dengan cabinet dryer untuk 

memaksimalkan pengeringan dan memudahkan sampel diproses di tahap 

selanjutnya diperoleh rendemen E. cottonii sebesar 28,39% dan Sargassum sp 

sebesar 20,97%. Kemudian ketika E. cottonii dihaluskan dengan alatdiscmill 

rendemennya menjadi 26,69% dan Sargassum yang dihaluskan dengan 

alatblender kering rendemennya menjadi 20,97%. Sampel lalu diayak dengan 

ayakan 60 mesh untuk diseragkan ukurannya dimana rendemen E. cottonii 

menjadi 8,20% dan Sargassum sp. menjadi 7,72%. 

 

Tabel 8. Rendemen alga dari berbagai tahapan proses 

Tahapan proses Rendemen (%) 
E. cottonii Sargassum sp. 

Serbuk setelah pengeringan matahari* 34,48 49,01 
Setelah pengeringan cabinet dryer 28,39 20,97 
Setelah penghalusan sampel 26,69 20,97 
Setelah pengayakan 8,20 7,72 

 *Keterangan : terhadap berat awal 
  

 Selisih persentase rendemen terendah yang diperoleh baik pada alga E. 

cottonii maupun Sargassum sp terdapat dari proses penghalusan dengan discmill 

menjadi serbuk 60 mesh alga. Hal tersebut dapat dikarenakan pada E. cottonii 

yang bentuk fisiknya thallus bercabang, kerasdan lentur banyak menyisakan 

sampel yang tidak dapat terayak 60 mesh. Kemudian dari proses discmill dari 

panas yang dihasilkanmembuat E. cottonii yang terdiri atas polisakarida semakin 

liat dan sulit dihancurkan karena serbuk menggumpal dan menghambat alat. Ada 

kemungkinan alat discmill yang digunakan kurang sesuai untuk menghaluskan 

fisik E. cottonii, sehingga dibutuhkan alat yang bekerja cepat menghaluskan E. 

cottonii. Sementara pada Sargassum sp., penghalusan dengan blender kering 

juga kurang maksimal sebab masih banyak serbuk Sargassum yang tak lolos 60 



 

39 
 

mesh. Hal ini dapat dikarenakan adanya kemungkinan tangkai Sargassum turut 

serta terhaluskan menggunakan blender sehingga bongkahan tersebut 

selanjutnya tak lolos ayak. Penggunaan alat blender kering untuk bagian daun 

Sargassum yang juga bertekstur keras dan liat juga kurang sesuai karena belum 

dapat menghaluskan secara maksimal karena rendemen yang dihasilkan sedikit. 

 

4.2Konsumsi Pakan Tikus Wistar 

 Pengamatan konsumsi pakan tikus wistar perlu diamati untuk mengetahui 

adanya pengaruh serbuk alga terhadap total pakan yang telah dikonsumsi 

selama 28 hari perlakuan. 

 

 
Gambar15.Grafik rerata konsumsi pakan tikus wistar selama 28 hari perlakuan 

 

 Pada Gambar15. memperlihatkan bahwa konsumsi pakan tikus wistar pada 

perlakuan diet tinggi lemak dengan alga E. cottonii dan diet tinggi lemak dengan 

alga Sargassum sp. mengalami peningkatan pada minggu pertama hingga 

minggu kedua namun mengalami penurunan dari minggu ketiga hingga minggu 

keempat. Sementara konsumsi pada kelompok pakan standar dan pakan diet 

tinggi lemak mengalami kenaikan konsumsi pakan hanya pada minggu pertama 

lalu kemudian di minggu kedua hingga keempat mengalami penurunan. 
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Tabel  9. Rerata konsumsi pakan tikus wistar 

Kelompok 
Minggu ke- 

Total 
Rerata 
(g/ekor/
minggu) 1 2 3 4 

Standar 102,32± 
4,64 

130,53±
3,98 

126,73± 
18,38 

106,45± 
15,86 466,03 116,508 

Tinggi Lemak  99,63± 
6,53 

112,64±
7,96 

105,86± 
16,88 

95,69± 
11,57 413,81 103,453 

Tinggi Lemak + 
Serbuk E. cottonii  

93,03± 
7,58 

120,05±
2,70 

127,03± 
16,56 

116,41± 
20,10 456,51 114,128 

Tinggi Lemak + 
Serbuk Sargassum  

75,85± 
28,71 

99,29± 
9,03 

99,93± 
23,62 

89,99± 
7,35 365,06 91,265 

 

 Hasil analisis ragam ANOVA (Lampiran 8) menunjukkan pemberian pakan 

standar, pakan diet tinggi lemak, pakan perlakuan diet tinggi lemak dengan alga 

E. cottonii, dan pakan perlakuan diet tinggi lemak dengan alga Sargassum sp. 

tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan tikus wistar (∝ = 0,05). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa konsumsi pakan bukan dipengaruhi oleh perbedaan 

perlakuan pemberian pakan. 

 Ngatidjan (2006) menyatakan bahwa pola konsumsi pakan dapat dipengaruhi 

oleh faktor stres, berat badan tikus, dan adanya akumulasi zat toksis dalam 

tumbuh.Pada kelompok pakan standar memiliki konsumsi pakan paling tinggi 

dikarenakan berat badan tikus yang juga besar serta tidak adanya perlakuan 

yang berpotensi memicu stres seperti radikal peroksidasi lipid yang disebabkan 

akumulasi MDA oleh diet tinggi lemak. Pada kelompok pakan tinggi lemak, terjadi 

penurunan konsumsi pakan yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya 

dapat disebabkan tingginya lemak yang ada pada pakan dimana kalori lemak 

sebesar 9 kkal/ g sehingga dengan sedikit konsumsi pakan diet tinggi lemak, 

tikus wistar sudah merasa cukup kenyang. Sedangkan pada kelompok perlakuan 

diet tinggi lemakdengan alga, adanya bau amispada serbuk alga yang menarik 

bagi tikusdapat membuat konsumsi pakan cenderung meningkat tiap minggunya. 

 Keberadaan serat kompleks pada serbuk alga juga dapat mempengaruhi 

konsumsi pakan tikus, dimana serat dapat merangsang sekresi saliva dan cairan 

lambung yang lebih banyak yang menyebabkan serat akan bertahan lebih lama 

dalam lambung. Kemampuan serat mengikat air dan membentuk cairan kental 

sehingga viskositasnya meningkat dalam pencernaan  juga memberikan rasa 

kenyang lebih lama (Santoso, 2011). Pada serbuk Sargassum sp. memiliki kadar 

serat 27,01% sehingga pada grafik konsumsi pakan diet tinggi lemak dengan 
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serbuk Sargassum merupakan kelompok perlakuan yang terendah dibandingkan 

serbuk E. cottonii yang memiliki kadar serat 20,96%. 

 

4.3Berat Badan Tikus Wistar 

 Pengamatan berat badan tikus wistar perlu diamati untuk mengetahui kondisi 

hewan coba dan pengaruh pemberian pakan standar (tanpa perlakuan) maupun 

pakan yang diberi perlakuan terhadap perubahan berat badan tikus wistar 

selama 28 hari perlakuan. Pada penelitian ini dilakukan penimbangan berat 

badan setiap minggunya untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian serbuk 

alga terhadap perubahan berat badan tikus percobaan. 

 

 
Gambar16.Grafik perubahan rerata berat badan tikus selama 28 hari perlakuan 

 

 Hasil analisis ragam ANOVA (Lampiran 9) menunjukkan pemberian pakan 

standar, pakan kontrol positif, pakan perlakuan diet tinggi lemak dengan alga 

Sargassum dan pakan perlakuan diet tinggi lemak dengan alga E. cottonii tidak 

berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan tikus wistar (∝ = 0,05). Gambar 

16. memperlihatkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan berat badan 

pada semua kelompok tikus. Peningkatan berat badan tikus terjadi akibat adanya 

penyerapan asupan pakan yang baik.Pada kelompok diet tinggi lemak, terjadi 

peningkatan berat badan tikus yang paling tinggi dibandingkan kelompok diet 

tinggi lemak dengan alga, serta sedikit lebih tinggi jika dibandingkan kelompok 

pakan standar. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4

Be
ra

t B
ad

an
 (g

r)

Minggu ke-

Pakan Standar 

Pakan Tinggi Lemak

Pakan Tinggi Lemak + 
Serbuk E. cottonii 

Pakan Tinggi Lemak + 
Serbuk Sargassum



 

42 
 

 
Gambar 17. Grafik kenaikan berat badan tikus wistar 

 

 Pada Gambar 17dapat dilihat bahwa kelompok pakan tinggi lemak memiliki 

berat badan akhir di minggu ke-4yang terbesar di antara kelompok perlakuan 

alga, dan sedikit lebih besar dibandingkan kelompok standar. Meski demikian, 

selisih kenaikan berat badan terbesar terdapat pada kelompok pakan tinggi 

lemak dengan serbuk E. cottonii, sedangkan kelompok pakan tinggi lemak 

dengan serbuk Sargassum memiliki kenaikan berat badan yang paling rendah di 

antara kelompok lainnya.Hal ini beriringan dengan rerata berat badan tikus wistar 

yang diperoleh dimana pada Gambar 16, kelompok pakan tinggi lemak dengan 

serbuk Sargassum merupakan yang terendah. 

 Menurut Widodo dkk (2006) bahwa peningkatan berat badan tikus terjadi 

karena makanan yang diberikan dan dikonsumsi oleh tikus sesuai dengan 

kemampuannya atau proporsional dengan energi yang dikeluarkannya, sehingga 

energi yang ada digunakan untuk pertumbuhan dan peningkatan massa jaringan. 

Dalam keadaan normal, keadaan kesehatan yang baik dan keseimbangan antara 

konsumsi dan kebutuhan zat gizi yang sesuai maka berat badan berkembang 

seiring dengan bertambahnya umur. 

 Pada kelompok pakan diet tinggi lemak dan serbuk Sargassum merupakan 

yang terendah (Gambar 16) dapat disebabkan oleh rendahnya konsumsi pakan. 

Serat pada makanan akan menghambat penyerapan zat gizi sumber energi (pati, 

gula, protein, dan lemak) sehingga jumlah energi yang masuk dalam tubuh 

berkurang (Rahardian, 2011). Serbuk Sargassum mengandung 27,01% serat 

yang memiliki kemampuan mengikat nutrisi lain sehingga berkemungkinan 

asupan energi rendah. 
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4.4Analisa Kadar MDA Serum Darah Tikus Wistar 

 Malondialdehid (MDA) adalah produk samping metabolisme lipid, bersifat 

reaktif reaktif, berpotensi mutagenik, marker radikal bebas dalam tubuh (Putri, 

2009). Analisa kadar MDA dilakukan sebagai penanda stres oksidatif dan 

peroksidasi lipid in vivo yang paling baik, dan paling stabil (Janero, 2001). 

Analisa MDA dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kerusakan sel akibat 

induksi inflamasi kronis yang menghasilkan radikal bebas.Kadar MDA yang 

rendah menunjukkan adanya penghambatan kerusakan sel oleh senyawa 

antioksidan seperti banyaknya jumlah gugus hidroksil (-OH) yang dapat berperan 

sebagai donor atom hidrogen pada senyawa radikal. 

 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 diambil sebanyak 500휇L menggunakan mikropipet ke 

dalam microtube untuk selanjutnya dilakukan analisa kadar MDA (Lampiran 10). 
 Berdasarkan Gambar 18. dapat dilihat bahwa rerata kadar MDA kelompok 

pakan tinggi lemak lebih tinggi jika dibandingkan kelompok pakan lemak dengan 

serbuk E. cottonii, tinggi lemak dengan Serbuk Sargassum dan standar.Hal ini 

sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa konsentrasi radikal bebas 

yang tak seimbang dengan antioksidan pada sel dapat menimbulkan stres 

oksidatif pada tubuh. 

 

 
Gambar 18.Rerata kadar MDA pada tikus wistar 
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 Hasil ANOVA pengukuran kadar MDA serum darah tikus wistar (Lampiran 
10) menunjukkan kelompok pakan standar berbeda nyata dengan kelompok 

pakan diet tinggi lemak, diet tinggi lemak dengan serbuk E. cottonii, dan diet 

tinggi lemak dengan serbuk Sargassum (∝= 0,05). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kadar MDA yang rendah pada kelompok pakan standar menandakan 

rendahnya pula aktivitas stres oksidatif yang terjadi pada hewan coba karena 

tidak adanya intervensi dari radikal bebas yang menyerang sel. Berbeda halnya 

dengan 3 kelompok pakan lainnya yang menunjukkan kadar MDA yang lebih 

tinggi karena adanya perlakuan diet tinggi lemak yang memicu terjadinya 

peroksidasi dan radikal lipid (Halliwell dan Gutteridgje, 2007). 

 Stres oksidatif tersebut dapat menyebabkan peroksidasi lipid yang memicu 

pada kerusakan sel (Halliwell dan Gutteridgje, 2007). Jika dibandingkan kadar 

MDA antara kelompok pakan tinggi lemak, kelompok perlakuan serbuk E. cottonii 

dan kelompok perlakuan serbuk Sargassum sp. tidak berbeda nyata. Hal ini 

dapat disebabkan kadar MDA sebagai biomarkerstres oksidatif yang terjadi 

belum mampu diturunkan pada kelompok perlakuan alga. Namun meski 

demikian, kadar MDA pada kelompok perlakuan baik serbuk E. cottonii maupun 

Sargassum sp. cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok pakan 

tinggi lemak tetapi tidak mencapai level signifikan secara statistik yang 

menandakan adanya efek positif dari polifenol dan senyawa bioaktif kedua alga 

dalam mengurangi kadar MDA pada kelompok tikus tersebut belum 

optimal.Polifenol dan senyawa bioaktif dapat berperan sebagai antioksidan yang 

memberikan elektron serta dapat menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi 

dengan mencegah terbentuknya radikal melalui pengikatan radikal bebas dan 

molekul reaktif (Winarsi, 2007). Ketidakmampuan senyawa bioaktif dalam alga 

merah dan alga cokelat dalam mengurangi kadar MDA dapat disebabkan oleh 

dosis yang relatif rendah, atau absorbsi polifenol dalam serbuk alga yang kurang 

optimal akibat serbuk alga diformulasikan dalam adonan pakan bersama-sama 

dengan lemak hewani yang kadarnya tinggi. 
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4.5 Analisa Kadar SOD Serum Darah Tikus Wistar 

 SOD (Superoxide Dismustase) adalah enzim antioksidan yang ada di sel 

prokariot dan eukariot  sebagai pertahanan pertama terhadap radikal 

superoksida (Fink dan Scandalios, 2002). Enzim SOD memiliki peranan penting 

untuk meminimalkan kerusakan jaringan akibat radikal bebas (Nurhayati dkk, 

2011). Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kadar SOD serum darah tikus 

wistar untuk mengetahui seberapa besar SOD pada sampel dapat menangkal 

stres oksidatif dan MDA yang reaktif pada kelompok yang diberi perlakuan diet 

tinggi lemak dibandingkan dengan standar. Berdasarkan Gambar 19 dapat 

dilihat bahwa rerata kadar SOD kelompok pakan standar lebih tinggi jika di 

bandingkan kelompok pakan tinggi lemak tinggi lemak, tinggi lemak dengan 

serbuk E. cottonii, dan tinggi lemak dengan serbuk Sargassum. Enzim SOD 

memiliki peranan penting untuk meminimalkan kerusakan jaringan akibat radikal 

bebas (Nurhayati dkk, 2011). 

 

 
Gambar 19. Rerata kadar SOD pada tikus wistar 

 

 Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada kelompok pakan standar memiliki SOD 

paling tinggi karena rendahnya radikal bebas dan kadar MDA (Lampiran 10) 

yang dapat berpotensi merusak jaringan pada tikus sehingga sistem pertahanan 

stabil. Sementara pada kelompok pakan tinggi lemak, diperoleh kadar SOD yang 

paling sedikit karena SOD alami pada tikus semakin menipis untuk menangkal 

senyawa radikal bebas yang banyak terdapat pada lemak sapi dan minyak 

kedelai. Pada kelompok tinggi lemak dengan alga baik serbuk E. cottoniimaupun 
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serbuk Sargassum sp.kadar SOD juga rendah tetapi sedikit lebih tinggi 

dibandingkan kelompok pakan tinggi lemak. 

 Menurut Nurhayati dkk (2011), SOD sebagai biomolekul dapat dirusak oleh 

radikal bebas dan aktivitas enzimatiknya secara nyata akan menurun.Hal ini 

mengindikasikan adanya potensi alga untuk menangkal senyawa radikal 

bebasakan tetapi dalam penelitian ini jumlah SOD dari sampel alga kurang 

melimpah sehingga diperlukan dosis serbuk alga yang lebih tinggi agar dapat 

meningkatkan kadar SOD sebagai pertahanan melawan stres oksidatif dan 

inflamasi. Hasil pengukuran rerata kadar SOD serum darah tikus wistar dapat 

dilihat pada Lampiran 11. 
 Pada hasil uji lanjut BNT (훼=0,05) sesuai dengan Lampiran 11. dapat dilihat 

bahwa kelompok pakan standarmempunyai kadar SOD yang berbeda nyata 

(paling tinggi) dengan kelompok pakan perlakuan tinggi lemakpakan tinggi lemak 

dengan serbuk E. cottonii dan  pakan tinggi lemak dengan serbuk Sargassum sp. 

Pada kelompok pakan tinggi lemak dengan serbuk E. cottonii, serbuk alga E. 

cottonii mengandung flavonoid bersifat polar (Prajnalaga dan Endang, 2010) 

yang diformulasikan dengan lemak sapi serta minyak kedelai yang bersifat 

nonpolarada kemungkinan menghambat kinerja komponen polar pada flavonoid. 

Sargassum mengandung senyawa bioaktif florotanin, fukosantin, dan fukoidan. 

Florotanin yang kaya akan polifenol dengan banyak molekul hidroksil bersifat 

polar sebagai pendonor atom hidrogen terhadap radikal bebas(Salminen, 2014), 

fukosantin yang termasuk karotenoid yang berpotensi menangkap radikal 

oksigen serta peroksida, dan fukoidan yang memiliki gugus sulfat yang juga 

dapat bertindak  sebagai donor elektron yang dapat menginaktivasi superoksida. 

Namun, sama halnya dengan serbuk E. cottonii, menurut Se-Won dan Kataryzna 

(2015) lebih dari 90% komponen kimia alga larut dalam air yang polar sehingga 

jika serbuk Sargassum diformulasikan dengan adonan pakan dengan molekul 

lemak darilemak sapi (nonpolar) serta minyak kedelai dapat menghambat 

absorbsi senyawa polifenol dan mengurangi daya kerja antioksidatif dan 

antiinflamasi yang terjadi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi diet tinggi lemak mempengaruhi 

induksi stres oksidatif yang ditandai dengan peningkatan malondialdehid 

(MDA) sebesar 2,67 ±  0,17 (ng/ 휇 L) dan penurunan superoksida 

dismustase (SOD) sebesar 16,79 ± 6,48 unit/휇L. 

2. Serbuk alga Eucheuma cottoniidan Sargassum sp. tidak berbeda nyata 

(∝ = 0,05) terhadap kadar MDA dan SOD serum darah tikus wistar yang 

diinduksi stres oksidatif diet tinggi lemak. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan uji kadar fenol terhadap sampel alga di awal penelitian 

dengan konsentrasi sampel yang rendah. 

2. Dosis serbuk alga pada penelitian in vivo ini kemungkinan perlu 

ditingkatkan (dalam penelitian ini hanya sebesar 5% pengganti CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulose) untuk memperoleh hasil yg berbeda nyata. 

3. Perlu dilakukan penelitian in vivo secara jangka panjang (waktu perlakuan 

lebih lama) untuk lebih mengetahui waktu yang diperlukan agar kadar 

MDA dan SOD lebih signifikan. 
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