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RINGKASAN 

 
Kolesterol tinggi dalam darah merupakan penyebab utama terjadinya 

serangan jantung, dimana 80% pasien meninggal dunia akibat jumlah kolesterol 
yang berlebih dalam tubuh. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk 
mendapatkan senyawa yang dapat menurunkan kolesterol darah dalam jumlah 
yang signifikan, salah satunya serat makanan. 

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan adanya suatu senyawa 
yang memiliki sifat fungsional sama dengan serat makanan, yang berfungsi 
sebagai antikolesterol. Polisakarida larut air (PLA) dipercaya memiliki fungsi 
sebagai penurun kolesterol yang baik.   

Umbi Gadung memiliki kandungan PLA dalam jumlah tinggi yang belum 
dieksplorasi dengan baik. Untuk mendapatkan ekstrak PLA inilah, maka perlu 
diujikan metode ekstraksi yang tepat untuk memisahkan PLA dari senyawa 
lainnya, terutama protein karena interaksinya yang kuat dengan PLA. Ragi tempe 
dan enzim papain diduga dapat menurunkan interaksi protein dengan PLA. PLA 
yang telah didapatkan kemudian diuji seberapa besar efektivitasnya dalam 
menurunkan kolesterol darah berdasarkan metode ekstraksinya yang diamati tiap 
minggu waktu pengambilan darah tikus wistar. 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Tersarang (Nested 
Design)  dengan dua faktor, yaitu kelompok tikus yang diberi ekstrak PLA dan 
waktu pengambilan darah tikus. Level dari faktor I adalah : kontrol, air, enzim 
papain komersil, dan ragi tempe. Sedangkan waktu pengambilan darah tikus yang 
digunakan yaitu minggu ke-0, 1, 2, 3, dan 4. Data hasil pengamatan dianalisa 
dengan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji perbandingan BNJ 
(Beda Nyata Jujur) untuk pengamatan yang menunjukkan perbedaan nyata (α = 
0,05). 
 Hasil penelitian menunjukkan metode ekstraksi PLA menggunakan ragi 
tempe merupakan metode yang paling tepat dalam mengekstrak PLA, dengan 
kadar protein ekstrak PLA ragi tempe (0,961%) > ekstrak PLA oleh papain 
(0,874%) > PLA oleh air (0,781%). Pada uji in vivo dengan tikus hiperkolesterol, 
ekstrak PLA papain memberikan hasil yang terbaik di antara ketiga metode 
ekstraksi, dengan level penurunan kadar total kolesterol (mg/dl): kontrol (200-
230) > air (165-170) > ragi tempe (150-155) > papain komersil (135-140). 
Berdasarkan perhitungan statistik, kelompok tikus yang diberi perlakuan PLA dari 
ketiga metode ekstraksi dan waktu (minggu) pengambilan darah tikus 
menunjukkan adanya pengaruh yang nyata (α= 0,05) terhadap profil lipid darah 
tikus. 
 
Kata kunci : senyawa antikolesterol, ekstrak polisakarida larut air (PLA), gadung, 

metode ekstraksi, waktu pengambilan darah tikus 
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SUMMARY 

 
 High blood cholesterol level is a central factor to heart attack, that 
responsible to 80% patient death becaused. Many research developed to find out a 
compound to decrease cholesterol level significantly, such as dietary fibre.  
 Various studies have been reported a compound with functional properties 
associated with dietary fibre, as an anticholesterol. Water soluble polysaccharide 
(WSP) is believed to have function to decrease cholesterol level well.  
 WSP of Dioscorea hispida Dennst. has not been deeply explorated. For 
this reason, it is necessary to get purified WSP and important to determine an 
extraction method to separate water soluble polysaccharide from other compound, 
especially protein. In Dioscorea, proteins are bound tighly to WSP. Tempeh 
inoculum and commercial papain might be decrease its interaction. It is also 
necessary to test the effect of WSP in decreasing blood cholesterol level that 
observed in rats plasma every weeks. 
 This research used Nested Design with 2 factors. First, groups of rats were 
given extract WSP that compiled of: control, water, commercial papain, and 
tempeh inoculum. groups blood sample was taken to week at 0, 1, 2, 3, and 4. The 
data was analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and followed by LSD 
(Least Significant Decrease) 5%. This finding research showed WSP extraction 
method using tempeh inoculum is the best method, with protein content of extract 
WSP (0,961%) > WSP extracted by commercial papain (0,874%) > WSP 
extracted by water (0,781%). The rat model study exhibit water soluble 
polysaccharide extracted by papain are give the most significant in decreasing 
cholesterol total levels (mg/dl) in hypercholesterol rats: control (200-230) > water 
(165-170) > tempeh inoculum (150-155) > papain commercial (135-140). 
Statistically, between groups of rats treated water soluble polysaccharide and time 
of blood sampling gave significant influence to blood lipid profile of rats (α = 
0,05).  
 
keywords : anticholesterol compound, water soluble polysaccharide, Dioscorea 

hispida Dennst., extraction method, time blood sampling of rats 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, kehidupan manusia tercermin sebagai pola hidup yang instan, 

termasuk pola makan. Pola makan instan yang berkembang di masyarakat 

diketahui berpotensi menimbulkan efek yang tidak baik terhadap kesehatan, 

diantaranya konsumsi makanan cepat saji yang dapat menyebabkan resiko 

peningkatan kadar kolesterol melebihi batas normal. Berdasarkan data yang 

diperoleh, terdapat sekitar 36 juta penduduk atau sekitar 18% dari total penduduk 

Indonesia yang menderita kelainan ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% pasien 

meninggal mendadak akibat serangan jantung (Farmacia, 2009). Oleh karena itu, 

tingginya persentase kematian akibat hiperkolesterol menjadi perhatian utama 

bagi para pakar kesehatan.   

Telah banyak alternatif pengobatan dari bahan alami yang dikembangkan 

untuk kondisi hiperkolesterol, diantaranya serat makanan yang dapat menghambat 

pembentukan kolesterol di dalam tubuh. Arianty (2009) menambahkan bahwa 

polisakarida non pati larut air (PLA) memiliki pengaruh terhadap kadar kolesterol 

darah. PLA dapat mempengaruhi metabolisme kolesterol di dalam tubuh sama 

dengan sifat fungsional yang dimiliki serat makanan sebagai antikolesterol.  

Gadung (Dioscorea hispida Dennst.) dapat menjadi salah satu alternatif 

sumber PLA yang dimanfaatkan sebagai komponen antikolesterol dengan kadar 

PLA mencapai ± 12% (Rahmawati, 2010). Alasan utama pemanfaatan gadung 

sendiri adalah karena anggapan gadung sebagai umbi inferior (mutu rendah) 

walaupun tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun kebanyakan gadung 



hanya dimanfaatkan sebagai pengganti sagu dan jagung pada saat-saat paceklik 

(Arianty, 2009).  

Dalam mendapatkan ekstrak PLA yang murni, bahan pengotor yang paling 

sulit dihilangkan adalah protein karena ikatan molekulnya yang kuat, seperti 

dalam penelitian Myoda et al. (2006), bahwa PLA Chinese yam (Dioscorea 

opposita Thunb.) mengandung kurang lebih 9 jenis protein larut air, diantaranya 

protein pengikat PLA. Oleh karena itu, untuk membebaskan PLA dari protein 

diperlukan bahan yang berfungsi menghilangkan protein sehingga didapatkan 

ekstrak PLA murni. Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis bahan dalam 

mengekstrak PLA, yaitu menggunakan air, enzim papain komersil, dan ragi 

tempe. Bahan-bahan tersebut dipilih selain karena ketersediannya dalam jumlah 

banyak dengan harga yang terjangkau serta kemudahan dalam mengaplikasikan 

ketiga bahan tersebut, tetapi juga kemampuannya dalam menghilangkan protein 

tanpa mengubah struktur PLA itu sendiri. PLA gadung yang diperoleh dari 

masing-masing ekstraksi kemudian diuji efek antikolesterolnya secara in vivo 

pada tikus wistar (Rattus norvegicus) jantan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Belum diketahui metode ekstraksi PLA umbi gadung yang paling efektif 

dan efeknya dalam menurunkan kadar kolesterol tikus wistar. 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui metode ekstraksi PLA yang paling efektif dalam 

menghilangkan komponen protein 

2. Mengetahui efek pemberian PLA gadung terhadap tikus hiperkolesterol 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui potensi gadung sebagai penurun kolesterol sehingga dapat 

mengangkat derajat nilai gadung dari umbi inferior 

2. Memberikan alternatif pengobatan bahan alami yang dapat menurunkan 

kadar kolesterol darah  

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

 PLA yang diekstraksi dari gadung dengan menggunakan air, enzim papain 

komersil, dan ragi tempe diduga kuat mampu menurunkan kadar kolesterol darah 

tikus wistar secara siginifikan. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umbi Gadung 

 Di wilayah nusantara, tanaman gadung umumnya tumbuh liar di hutan 

atau tegalan (Rukmana, 2001). Di berbagai daerah di Indonesia, gadung dikenal 

dengan nama Bitule, Bunga meraya (Manado); Gadung, Gadung ribo (Sumatera 

Barat); Gadung (Sunda); Gadung (Jawa); Ghadhung (Madura); Gadung, Sikapa, 

Skapa (BeIitung); Iwi (Sumbawa); Ondot in lawanan, Pitur (Minahasa); Siapa 

(Bugis); Sikapa (Makasar); Boti (Roti); Lei (Kai); Uhulibita, Ulubita (Seram); 

Hayule, Hayuru (Ambon) (Anonim, 2008a). Gadung merupakan tanaman yang 

belum banyak dibudidayakan namun banyak tumbuh liar sehingga belum ada data 

konkret dari jumlah produksi (Putranto, 2002). Tanaman ini mampu tumbuh 

dengan baik di daerah dataran rendah sampai ketinggian 850 m di atas permukaan 

laut (dpl), dan bahkan juga ditemukan tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian 

hingga 1200 m dpl (Rukmana, 2001). Berikut adalah gambar dari umbi gadung 

yang disajikan pada Gambar 1 serta ciri-ciri dari tanaman gadung pada Tabel 1.  

 

Gambar 1. Umbi Gadung (asal Desa Selorejo, 2010) 

  

 



Tabel 1. Ciri-Ciri Spesifik Tanaman Gadung  

Bagian Tanaman Ciri 
AKAR 
Sistem perakaran Serabut 
Bentuk akar Bentuk benang 
Bagian-bagian akar Leher akar, ujung akar, tubuh akar 
BATANG 
Perawakan Batang basah 
Bentuk irisan melintang Bersegi(segi empat) 
Permukaan Bersayap 
Arah tumbuh batang Membelit 
Cara percabangan Simpodial 
Arah tumbuh cabang Condong ke atas 
Asal cabang Aksilaris 
DAUN 
Bagian-bagian daun Trangkai daun, helai daun 
Letak daun yang terlebar Dibawah tengah 
Bangun/bentuk daun Bangun jantung 
Ujung daun Meruncing 
Pangkal daun Berlekuk 
Tulang daun Menjari 
Urat daun Mencapai tepi 
Tepi daun Tepi rata 
Daging daun Seperti kertas 
Warna daun Hijau 
Permukaan daun Atas: licin suram ; bawah: licin suram 
Susunan daun Daun majemuk 
Jumlah daun pada tiap buku batang Dua 
Rumus daun ½ 

Sumber: Anonim (2009a) 
 

Sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada tabel diatas, maka klasifikasi umbi gadung 

adalah sebagai berikut (Anonim, 2009a):  

Kingdom: Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas: Liliidae 



Ordo: Liliales 

Famili: Dioscoreaceae  

Genus: Dioscorea  

Spesies: Dioscorea hispida Dennst  

  
 Bila ditinjau dari kandungan gizi yang ada pada gadung seperti pada tabel 

berikut, maka gadung dapat dikatakan memiliki kandungan gizi yang komplit. 

Pada Tabel 2 di bawah ini ditampilkan kandungan gizi beserta jumlahnya pada 

gadung.  

Tabel 2. Kandungan Gizi per 100 g Gadung  

Komponen Jumlah (%) 
Air 
Karbohidrat 
Protein  
Lemak  
Serat kasar 

78 
18 
1,81 
1,6 
0,9 

Sumber: Kasno dkk (2008)  

2.1.1 Sianida pada Gadung 

 Di samping memiliki kandungan gizi yang cukup banyak, gadung juga 

memiliki kandungan racun sianida. Sianida adalah senyawa kimia yang 

mengandung (C≡N) terdiri dari 3 buah atom karbon yang berikatan dengan atom 

hydrogen, dan sering disebut sebagai asam sianida. Sianida dapat terbentuk secara 

alami maupun dibuat oleh manusia dan memiliki sifat racun yang kuat dan bekerja 

cepat (Anonim, 2010a). Menurut Damardjati, dkk (1993), pengelompokkan kadar 

HCN adalah HCN < 50 ppm tidak beracun, 50-80 ppm agak beracun, 80-100 ppm 

beracun, dan > 100 ppm sangat beracun. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

beberapa proses untuk menghilangkan residu HCN atau meminimalkannya 

sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi (Kurnia, 2002). 

Pengolahan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan racun sianida dalam 



gadung sebagai berikut: umbi dipotong tipis-tipis, kemudian direndam dalam air 

yang telah dibubuhi garam. Umbi terus dialiri air sampai air cuciannya tidak 

berwarna putih. Setelah itu dijemur di panas matahari (Anonim, 2008a). 

Pemanasan juga merupakan proses yang paling efektif dalam menghilangkan 

racun sianida. Kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanasan dalam air 

mendidih selama 30 menit, enzim glukosidase telah inaktif. Karenanya, reaksi 

tahap pertama pembentukan senyawa aglikon tidak terjadi, dan reaksi pemecahan 

senyawa aglikon menjadi HCN juga terputus (Pambayun, 2000). Berikut adalah 

gambar reaksi pembentukan HCN. 

         

Gambar 2. Proses pembentukan HCN pada Gadung (Pambayun, 2000) 

2.1.2 Polisakarida Larut Air (PLA)  

 Serat pangan adalah polisakarida tanaman yang tahan hidrolisis enzim 

pencernaan. Serat pangan sendiri meliputi polisakarida, oligosakarida, lignin, dan 

bagian tanaman lainnya (Kulinologi Indonesia, 2009). Efek positif serat makanan 

bagi kesehatan antara lain mencegah konstipasi, obesitas, hiperkolesterolemia 

(aterosklerosis dan batu empedu), diabetes melitus dan kanker kolon. Berdasarkan 

kelarutannya, serat makanan dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu serat larut air dan 

serat tidak larut air (serat kasar). Serat larut air dapat difermentasi oleh bakteri 

usus menghasilkan gas hidrogen, metan dan CO2, serta asam lemak rantai pendek 

(SCFA, Short Chain Fatty Acids). Macam SCFA yang dihasilkan seperti asam 

format, asetat, butirat, dan propionat bersifat penting bagi kesehatan usus karena 



merupakan sumber energi utama bagi sel kolon dan mampu menurunkan kadar 

kolesterol darah (Prangdimurti dkk, 2007). 

 Glukomannan merupakan salah satu polisakarida larut air yang bersifat 

hidrokoloid kuat dan rendah kalori sehingga berpotensi tinggi untuk 

dikembangkan pada industri pangan maupun bidang kesehatan (Romli, 2002). 

Glukomannan merupakan polisakarida yang tersusun oleh satuan-satuan D-

glukosa dan D-manosa. Berbeda dengan pati dan selulosa, glukomannan dapat 

larut air dingin dengan membentuk massa yang kental. Glukomannan memiliki 

sifat antara selulosa dan galaktomannan, yaitu dapat mengkristal dan dapat 

membentuk struktur serat-serat ringan (Ohtsuki (1968) dalam Syaefullah (1990)). 

 Berdasarkan uraian di atas, glukomannan dapat dikatakan termasuk dalam 

polisakarida larut air atau PLA yang memiliki sifat kelarutan hampir sama dengan 

serat pangan larut air, yaitu dapat membentuk gel yang berviskositas tinggi 

(Anonim, 2008c). Hanya saja bila dibandingkan antara PLA dengan serat larut air, 

dalam PLA masih belum diketahui dengan pasti komposisi penyusunnya, 

sedangkan serat larut air telah banyak diketahui penyusunnya misalnya seperti 

selulosa. Menurut Rahmawati (2010), PLA mengandung gula bebas seperti 

glukosa dan mannosa, yang dapat menghasilkan SCFA dalam pencernaan tubuh. 

SCFA seperti asam asetat, propionat, dan butirat akan membantu penurunan kadar 

kolesterol dalam darah, sama fungsinya dengan serat larut air. Demikian pula 

menurut Moharib and El-Batran (2008), penurunan level kolesterol diteliti pada 

serum hewan yang menerima campuran Non Starch Polysaccharide (NSP) larut 

air.  

 



2.1.3 Ekstraksi PLA 

 Untuk mendapatkan PLA yang diperlukan, maka perlu dilakukan metode 

ekstraksi PLA dari umbi gadung, dengan protein sebagai makromolekul penting 

yang harus dihilangkan karena ikatannya yang kuat dengan PLA. Hal ini 

didukung oleh Blanshard and Mitchell (1979) yang menyatakan bahwa 

polisakrida secara alami umumnya berikatan dengan protein. Protein dan 

polisakarida membentuk suatu ikatan yang sangat menentukan kestabilan dari 

emulsi polisakarida dan protein. Selain itu, kondisi lingkungan juga sangat 

menentukan kestabilan dari ikatan protein-polisakarida. Kondisi tersebut meliputi 

suhu, pH, dan ikatan ionik. Penambahan bahan kimia mampu mengurangi 

kestabilan ikatan protein dan polisakarida.  

 Penghilangan protein atau deproteinase pada prinsipnya adalah 

memisahkan atau melepaskan ikatan-ikatan antara protein dengan bahan 

pengikatnya. Kondisi optimum proses deproteinase bervariasi untuk bahan dasar 

yang berbeda terutama karena adanya kandungan protein total dan protein yang 

terkikat secara kovalen. Berdasarkan prosesnya, deproteinase dapat dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu kimia dengan menggunakan pelarut atau dengan proses 

fermentasi, dan secara fisik atau mekanis seperti pemanasan yang dapat membuat 

protein terdenaturasi (Siregar, 2004).  

 Ekstraksi merupakan pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu 

padatan atau cairan. Proses ekstraksi mula-mula terjadi penggumpalan ekstrak 

dalam pelarut. Terjadinya kontak bahan dan pelarut sehingga pada bidang antar 

muka bahan ekstraksi dan pelarut terjadi pengendapan massa dengan cara difusi. 

Bahan yang telah bercampur dengan pelarut, maka pelarut menembus kapiler-



kapiler dalam suatu bahan padat dan melarutkan ekstrak larutan dengan 

konsentrasi lebih tinggi terbentuk di bagian dalam hasil ekstraksi. Serta dengan 

cara difusi akan terjadi keseimbangan konsentrasi larutan dengan larutan di luar 

bahan (Bernasconi et al., 1995).  

  Liu et al. (2008) melakukan ekstraksi dan purifikasi polisakarida dari 

Dioscorea batatas dengan cara: umbi segar dipotong-potong, diliofilisasi, dan 

kemudian dijadikan bentuk tepung. Tepung umbi tersebut dilarutkan dalam 10 

volume air distilasi. Setelah sentrifugasi pada kecepatan 10.000g selama 30 menit, 

supernatan dipresipitasi dengan 3 volume aseton pada 4ºC. Presipitat yang 

diperoleh disebut “lendir kasar”. Untuk menghilangkan protein, lendir kasar 

kemudian dilarutkan dalam H2O dan dipanaskan hingga 100ºC selama 10 menit 

untuk denaturasi protein atau glikoprotein. Setelah campuran didinginkan dan 

disentrifugasi, supernatan dan presipitat diliofilisasi untuk memudahkan 

pemisahan bagian peptida dilakukan dengan dialisis. 

 Suatu polisakarida larut air, diisolasi dari umbi Dioscorea japonica Thunb. 

dengan cara: umbi segar dipotong-potong, dihomogenisasi, dan diekstrak dengan 

air dingin. Untuk menghilangkan protein dari ekstrak, sampel diperlakukan 

dengan pronase, kemudian diikuti dengan dialisis. Sejumlah kecil dari bahan tidak 

larut pada fraksi yang tidak dapat didialisa dipisahkan melalui sentrifugasi dan 

filtrasi. Larutan yang diperoleh dipresipitasi dengan etanol, dan presipitat 

dilarutkan dalam air, kemudian dimurnikan dengan metode Sevag. Larutan cair 

yang didapatkan diterapkan pada kolom diethylaminoethyl (DEAE)-Sephadex A-

25 dan fraksi netralnya diliofilisasi untuk memperoleh polisakarida sebagai flake 

tanpa warna. Polisakarida tersebut dihomogenkan melalui analisis ultrasentrifugal 



dan kromatografi gel. Polisakarida yang dihasilkan utamanya tersusun atas D-

mannosa dan D-glukosa. Dapat disimpulkan bahwa polisakarida tersebut suatu 

glukomannan linear, tersusun atas unit-unit D-aldohexopyranosyl ikatan β-14 

(Kiho et al., 1984). 

 Dalam penelitian Myoda et al. (2006), PLA Chinese yam (Dioscorea 

opposite Thunb.) mengandung kurang lebih 9 jenis protein larut air, diantaranya 

dioscorin, protein pengikat PLA, dan protein fungsional lain pada sekuen asam 

amino terminal-N. Dari penjelasan di atas serta proses ekstraksi yang telah 

dipaparkan, diketahui bahwa dalam proses ekstraksi PLA, protein merupakan 

komponen pengotor yang memiliki ikatan paling kuat dengan PLA dan harus 

dihilangkan, seperti pada PLA Chinese yam disebabkan oleh interaksi antara PLA 

dengan protein pengikat PLA, serta proses liofilisasi pada ekstraksi polisakarida 

Dioscorea batatas dan Dioscorea japonica. 

 

2.2 Etanol 

 Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain 

alcohol. Dalam kimia, alkohol (atau alkanol) adalah istilah yang umum untuk 

senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada 

atom karbon, dimana ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon 

lain (Anonim, 2009b).  

     H          H 
 
       H  C          C          OH 

     H          H 

Gambar 3. Struktur Etanol (Anonim, 2008b) 



 Etanol merupakan senyawa yang larut air dan dapat melarutkan senyawa-

senyawa lainnya seperti karbohidrat, lemak, dan resin (Ramadhan, 2007). 

Mekanisme perolehan ekstrak kasar PLA gadung dengan menggunakan etanol 

yaitu adanya komponen terlarut yang terperangkap di dalam bahan, bergerak 

melalui pori-pori bahan. Zat terlarut berdifusi keluar permukaan partikel bahan 

dan bergerak ke lapisan film sekitar bahan, selanjutnya ke larutan. Maksud dari 

zat terlarut yaitu komponen pengotor seperti lemak, asam lemak, karbohidrat, dan 

protein, sehingga diperoleh padatan yang sudah tidak mengandung komponen 

pengotor (Ramadhan, 2007). Ohstsuki (1968) dalam Syaefullah (1990) 

menyatakan bahwa suatu PLA dapat diendapkan dengan cara rekristalisasi oleh 

etanol dan kristal yang terbentuk dapat dilarutkan kembali dengan asam klorida 

encer. 

 Faktor-faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah waktu ekstraksi, 

perbandingan sampel dengan pelarut, ukuran bahan, dan suhu ekstraksi. 

Perbandingan pelarut dengan bahan berpengaruh pada efisiensi ekstraksi. Jumlah 

pelarut yang berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak, namun dalam 

jumlah tertentu pelarut dapat bekerja lebih optimal (Susanto, 1999). 

 

2.3 Ragi Tempe 

 Menurut Anonim (2004), inokulum tempe merupakan kumpulan spora 

kapang yang memegang peranan penting dalam pembuatan tempe karena dapat 

mempengaruhi mutu tempe yang dihasilkan. Jenis kapang yang memegang 

peranan utama dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus dan 

Rhizopus oryzae. Selama proses fermentasi, R. oligosporus mensintesis enzim 



protease (pemecah protein) lebih banyak, sedangkan R. oryzae lebih banyak 

mensintesis enzim α-amilase (pemecah pati). Oleh karena itu sebaiknya dipakai 

keduanya dengan kadar R. oligosporus lebih banyak dua kali lipat jumlah R. 

oryzae (Anonim, 2004). Menurut Purwoko dan Handajani (2007), hasil aktivitas 

proteolitik adalah protein terlarut dan asam amino. Protein terlarut rantai pendek 

dan asam amino dikonsumsi oleh kapang Rhizopus untuk proses sporulasi. 

Miselium dari Rhizopus oligosporus menyerang bahan lamellar intraseluler dari 

kedelai dan menghidrolisanya melalui aktivitas dari enzim ekstraselulernya, yaitu 

meliputi lipase, polyglacturonase, endocellulase, xylanase, arabianase, phytase, 

dan aspartic proteinase berupa Rhizopus carboxyl proteinase (EC 3.4.23.6) 

(Farley and Ikasari, 1992).  

 Pembuatan inokulum ragi bubuk mengacu pada Ansori (1989). Setiap 250 

g nasi steril ditambahkan 2,5 ml suspensi spora kapang yang mengandung 3,2x106 

CFU/ml untuk Rhizopus oligosporus L.36 dan 2,5x106 CFU/ml untuk Rhizopus 

oryzae L.16. Inokulasi dilakukan pada suhu 30ºC selama 30 hari, dilanjutkan 

dengan pengeringan pada suhu 37º-40ºC selama 3-4 hari. Selanjutnya inokulum 

digiling dengan blender sampai menjadi tepung. Jumlah kadar kapang inokulum 

bubuk R. oligosporus L.36 adalah 8x108 CFU/g sedangkan R. oryzae L.16 adalah 

7x108 CFU/g. Menurut Rahmawati (2010), suhu yang sesuai untuk pertumbuhan 

ragi tempe adalah 20-37ºC dengan suhu optimum 32-35ºC. 

 

2.4 Enzim Papain Komersil 

 Enzim adalah suatu zat yang berfungsi sebagai pemercepat reaksi atau 

disebut katalisator. Selain mampu meningkatkan reaksi, enzim memiliki dua sifat 



lain sebagai katalis sejati. Pertama enzim tidak diubah oleh reaksi yang 

dikatalisnya, dan yang kedua, walaupun dapat mempercepat reaksi dan 

mempercepat proses pembentukan produk, tetapi akhirnya jumlah produk tetap 

sama dengan produk yang diperoleh tanpa enzim (Wilbraham and Matta, 1992). 

Enzim papain merupakan protease yang dapat merusak struktur primer protein, 

yaitu ikatan antar asam amino pada rantai polimer asam amino (Hasbullah, 2004). 

Enzim papain selain mempunyai keaktifan untuk memecah protein juga 

mempunyai kemampuan untuk membentuk protein baru dengan senyawa yang 

menyerupai protein dari hasil hidrolisis protein disebut plastein (Winarno, 1993). 

 Papain adalah enzim yang terdapat dalam buah, daun, dan batang pohon 

pepaya (Carica papaya). Di antara getah batang, daun, dan buah, getah yang 

berasal dari buah lah yang paling berkualitas. Papain dari batang dan daun hanya 

memiliki aktivitas proteolitik sekitar 200 MCU/ gram sementara dari buahnya 

jauh lebih banyak, sekitar 400 MCU/g. Papain kasar tidak seluruhnya aktif dan 

hanya mengandung 0,5 mol sulfhidril per mol protein dan papain tidak 

mengandung karbohidrat sebagaimana bromelin dan ficin (De Mann, 1997).  

 Papain yang banyak diperdagangkan dikemas dalam bentuk kecil yang 

sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Papain ini sudah dicampur bahan lain 

seperti gula dan garam sebagai penambah rasa. Untuk memproduksi papain, 

bahan baku yang perlu dipersiapkan adalah getah pepaya, air digunakan sebagai 

pengencer getah pepaya, sedangkan sulfit digunakan sebagai pelarut bahan kimia. 

Pengambilan getah pepaya dilakukan pada buah yang sudah berumur 2,5-3 bulan. 

Buah yang sedang dalam masa penyadapan harus tetap tergantung pada batang 

pokoknya. Secara ekonomis, penyadapan buah cukup hanya 7 kali. Oleh karena 



interval penyadapannya berlangsung setiap 4 hari sekali, maka masa 

penyadapannya hanya berlangsung selama 28 hari. Waktu yang tepat untuk 

melakukan penyadapan adalah pagi hari sebelum matahari terbit, sekitar pukul 

5.30-08.00, atau pada sore hari sebelum matahari terbenam, sekitar pukul 17.30-

18.30. Penyadapan dilakukan dengan cara menorehkan alat sadap pada kulit buah 

mulai dari pangkal menuju ujung buah. Kedalaman torehannya antara 1-2 mm. 

Kedalaman ini perlu diperhatikan agar luka torehannya dapat cepat sembuh. 

Banyak torehan setiap buah cukup 5 torehan dengan jarak antar torehan 1-2 cm. 

Setelah ditoreh, getah yang keluar dari buah segera ditampung dalam alat tampah 

penampung getah yang sudah dirancang khusus. Tampah ini sudah diletakkan 

pada batang tanaman.  

 Getah hasil penyadapan buah dapat diolah menjadi papain kasar. Cara 

pengolahannya sebagai berikut. Getah dari penyadapan dicampur larutan sulfit 

0,7% sebanyak 4 kali jumlah getah, lalu diaduk hingga merata dengan 

menggunakan mixer. Campuran ini biasanya akan membentuk emulsi getah 

bewarna putih susu yang agak kental. Selanjutnya emulsi getah dikeringkan 

dengan menggunakan pengering kabinet bersuhu 55ºC selama 6 jam hingga 

menjadi papain kasar warna putih hingga keabu-abuan. Papain kasar segera 

digiling menjadi tepung, dan dikemas dengan baik. (Tekno Pangan dan 

Agroindustri, 2000). Ada tiga kategori papain yang dibutuhkan pembeli di 

pasaran, yakni papain kasar (crude papain), papain bersih (refined papain), dan 

papain murni (pure papain). Beberapa keuntungan dalam penggunaan enzim 

papain ini yakni tidak bersifat toksik, tak ada reaksi samping, tak ada mengubah 



tekanan, suhu dan pH yang drastis, dan pada konsentrasi rendah sudah bisa 

berfungsi baik (Sammy, 2010). 

 Menurut Whitaker (1996), papain mengandung tiga sisi aktif yang 

berperan dalam reaksi pemecahan protein yaitu gugus sulfhidril dari asam amino 

sistein, histidin, dan gugus hidroksil pada asam aspartat. Diantara tiga gugus aktif 

tersebut yang paling penting adalah gugus sulfhidril dari sistein bagi keaktifannya. 

De Man (1997) juga menambahkan bahwa tiga sisi aktif pada enzim papain 

tersebut ditempati oleh asam amino substrat sehingga rendahnya spesifisitas 

enzim papain ditunjukkan dari bervariasinya pemutusan ikatan peptida.  

 Pada pH, suhu, dan kemurnian papain, daya pemecahan protein yang 

dimiliki papain dapat diintensifkan lebih jauh menjadi kegiatan hidrolisis protein 

(Sammy, 2010). Papain mempunyai kisaran pH yang optimum yang cukup luas 

antara 5,0-7,5 dan stabil pada kisaran suhu sampai 80ºC (Fox et al., 1982). Enzim 

papain mempunyai daya tahan panas yang lebih tinggi dibanding enzim yang lain. 

Keaktifan enzim papain menurun 20% pada pemanasan 70ºC selama 30 menit bila 

terdapat pada pH 7,0 (Winarno, 1995). Sedangkan menurut Hinkel and Alford 

(1980), aktivitas papain komersil terbesar berada pada suhu 55ºC.  

 

2.5 In Vivo 

 Metode in vivo merupakan metode evaluasi nilai biologis pangan yang 

spesifik dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai manfaat dan 

kemanan pangan karena dilakukan dengan menggunakan organisme hidup secara 

utuh. Prinsip dari metode ini adalah melakukan pemberian makanan pada hewan 



atau manusia untuk melihat manfaat suatu bahan pangan terhadap tubuh 

(Prangdimurti dkk, 2007).  

 Dalam banyak penelitian, hewan coba yang sering digunakan adalah tikus. 

Keunggulan tikus dala uji biologis yaitu spesies (strain) tertentu (Sprague Dawley 

dan Wistar) telah teruji secara klinis pada laboratorium dan persilangan 

diantaranya terkontrol secara turun menurun, memiliki biaya perawatan yang 

minimal, penempatan pemeliharaan kecil, bersifat omnivora (pemakan segala), 

mempunyai jaringan yang hampir sama dengan manusia serta kebutuhan zat gizi 

yang serupa dengan manusia. Dalam penelitian, tikus yang sering digunakan 

terdapat 2 macam strain, yaitu Sprague Dawley (biasa disebut S.D), dengan 

ukuran tubuh yang cukup besar dan sangat jinak. Strain yang lain yaitu Wistar, 

dengan ukuran tubuh lebih kecil daripada strain S.D dan sangat mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sifatnya sangat jinak asalkan tidak 

diganggu (Wolfensohn, 1998).  

 Pengaruh makanan yang diberikan pada tikus untuk melihat efek makanan 

tersebut pada tubuh, dapat diberikan secara oral atau mulut dengan penambahan 

pada pakan diet (ransum) ataupun minuman secara ad libithum. Metode tersebut 

memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak bisa dipastikan bahwa hewan tersebut 

mengonsumsi makanan sesuai dengan dosis yang diharapkan karena bisa berlebih 

atau kurang dari dosis. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat digunakan 

metode sonde (gavage) yaitu dengan pemberian makanan secara paksa melalui 

mulut dengan menggunakan jarum sonde (Wolfensohn, 1998). 

 

 



2.6 Profil Lipid Darah 

2.6.1 Kolesterol  

 Kolesterol adalah suatu substansi seperti lilin yang berwarna putih dan 

secara alami ditemukan di dalam tubuh kita (Anonim, 2010b). Kadar kolesterol 

darah adalah kadar kolesterol yang terlarut dalam plasma darah. Kolesterol 

terdapat dalam jaringan dan lipoprotein plasma yang bisa berupa kolesterol bebas 

atau gabungan dengan asam lemak rantai panjang sebagai ester kolesterol. 

Kolesterol sangat larut dalam lemak tetapi hanya sedikit yang larut dalam air, dan 

membentuk ester dengan asam lemak (Murray et al., 2003).  

 Kolesterol di dalam tubuh manusia dapat berasal dari dua sumber yaitu 

dari makanan dan biosintesis de novo. Kolesterol yang bersumber dari makanan 

berasal dari makanan sehari-hari berupa karbohidrat (glukosa), lemak (asam 

lemak), dan protein (asam amino). Biosintesis de novo kolesterol terjadi hampir 

pada semua sel yang mengandung nukleus, tetapi yang terbesar terjadi pada hati 

(Anonim, 2010c).  

 Kolesterol diperlukan oleh tubuh antara lain untuk: sintesis asam/garam 

empedu yang diperlukan untuk proses pencernaan lemak atau minyak, sintesis 

vitamin D dan hormon steroid, sebagai komponen membran sel. Orang dewasa 

rata-rata membutuhkan 1.1 gram kolesterol untuk kebutuhan tubuhnya. Dari 

jumlah itu, 25-40% atau 200-300 mg secara normal berasal dari makanan dan 

selebihnya dari endogen (biosintesis) terutama oleh hati kemudian oleh usus kecil. 

Kadar kolesterol normal dalam plasma pada orang dewasa normal sebesar 3.1 

sampai 5.7 mmol/l (120-220 mg/dl) (Anonim, 2010c). Gambar 4 menunjukkan 

reaksi terbentuknya kolesterol di dalam tubuh. 



 

Gambar 4. Biosintesis kolesterol (Anonim, 2010c) 

 Kolesterol diangkut dalam darah sebagai komponen lipoprotein darah. 

Triasilgliserol, kolesterol, dan lipid lain dari makanan bersama dengan kolesterol 

yang disintesis oleh sel epitel usus dikemas dalam bentuk kilomikron selanjutnya 

masuk ke dalam darah melalui pembuluh limfa. Dalam darah kilomikron akan 

beralih menjadi sisa kilomikron yang kaya kolesterol dan akan membentuk asam 

lemak dan kolesterol bebas. Asam lemak bebas yang berlebihan dalam plasma 

akan meningkatkan pembentukan kolesterol bebas (Kandaswami dan Middleton, 

1997). Berikut adalah gambar struktur lipoprotein. 

 

Gambar 5. Struktur lipoprotein (Anonim, 2010d) 

Total kolesterol dapat diukur dengan metode berikut: (Prangdimurti dkk, 2007) 



 Kadar kolesterol total diukur dengan metode CHOD-PAP dan 

menggunakan pereaksi kit. Kolesterol diukur setelah dihidrolisis dan dioksidasi 

secara enzimatis. 

Kolesterol ester + H2O   kolesterol esterase    kolesterol + asam lemak  

Kolesterol + O2   kolesterol oksidase   kolesten-3-one + H2O2  

2 H2O2 + fenol+ 4-aminoantipyrine    peroksidase     quinoneimine + 4 H2O  

2.6.2. Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

 Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) mengangkut kolesterol paling 

banyak di dalam darah. Protein utama yang membentuk LDL adalah Apo-B 

(apolipoprotein-B). Karena kadar protein yang rendah dan kadar lemak yang 

tinggi, maka LDL akan mengambang di dalam darah sehingga mudah menempel 

pada dinding pembuluh darah (Anonim, 2010f). dalam Tabel ditampilkan 

klasifikasi kadar LDL darah.  

Tabel 3. Klasifikasi Kadar LDL  

Klasifikasi  Kadar LDL (mg/dl) 
Optimal 
Mendekati optimal 
Batas normal tertinggi 
Tinggi 
Sangat tinggi 

< 100 
100-129 
130-159 
160-189 
> 190 

Sumber: Anonim (2010b) 

 Teknik yang paling banyak digunakan oleh lab klinik untuk mengukur 

kadar LDL pasien yaitu dengan menggunakan formula Friedewald sebagai berikut 

(Prangdimurti dkk, 2007): 

Kadar LDL = Total kolesterol – HDL – TG/5 

Diasumsikan bahwa TG/5 merupakan kadar VLDL 

 Kolesterol yang berlebihan dalam darah akan mudah melekat pada dinding 

sebelah dalam pembuluh darah. Selanjutnya, LDL akan menembus dinding 



pembuluh darah melalui lapisan sel endotel, masuk ke lapisan dinding pembuluh 

darah yang lebih dalam yaitu intima. LDL disebut lemak jahat karena memiliki 

kecenderungan melekat di dinding pembuluh darah karena mengalami oksidasi 

atau dirusak oleh radikal bebas. LDL yang telah menyusup ke dalam intima akan 

mengalami oksidasi tahap pertama sehingga terbentuk LDL yang teroksidasi. 

LDL-teroksidasi akan memacu terbentuknya zat yang dapat melekatkan dan 

menarik monosit (salah satu jenis sel darah putih) menembus lapisan endotel dan 

masuk ke dalam intima. Disamping itu LDL-teroksidasi juga menghasilkan zat 

yang dapat mengubah monosit yang telah masuk ke dalam intima menjadi 

makrofag.  

 Sementara itu LDL-teroksidasi akan mengalami oksidasi tahap kedua 

menjadi LDL yang teroksidasi sempurna yang dapat mengubah makrofag menjadi 

sel busa. Sel busa yang terbentuk akan saling berikatan membentuk gumpalan 

yang makin lama makin besar sehingga membentuk benjolan yang mengakibatkan 

penyempitan lumen pembuluh darah. Keadaan ini akan semakin memburuk 

karena LDL akan teroksidasi sempurna juga merangsang sel-sel otot pada lapisan 

pembuluh darah yang lebih dalam (media) untuk masuk ke lapisan intima dan 

kemudian akan membelah-belah diri sehingga jumlahnya semakin banyak. 

Timbunan lemak di dalam lapisan pembuluh darah (plak kolesterol) membuat 

saluran pembuluh darah menjadi sempit sehingga aliran darah kurang lancar. Plak 

kolesterol pada dinding pembuluh darah bersifat rapuh dan mudah pecah, 

meninggalkan "luka" pada dinding pembuluh darah yang dapat mengaktifkan 

pembentukan bekuan darah (Anonim, 2010b). 

 



2.6.3. Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) 

 HDL merupakan bagian dari lemak yang tinggi akan kadar protein. Protein 

yang membentuk HDL adalah Apo-A (apolipoprotein). (Anonim, 2010f). 

Kolesterol HDL mengangkut kolesterol lebih sedikit dari LDL dan sering disebut 

kolesterol baik karena dapat membuang kelebihan kolesterol jahat di pembuluh 

darah arteri kembali ke hati, yang selanjutnya akan diuraikan lalu dibuang ke 

dalam kandung empedu sebagai asam (cairan) empedu. HDL mencegah kolesterol 

mengendap di arteri dan melindungi pembuluh darah dari proses aterosklerosis 

(terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah) (Anonim, 2010e). Klasifikasi 

yang ditetapkan untuk HDL ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Klasifikasi Kadar HDL  

Klasifikasi  Kadar HDL (mg/dl) 
Normal 
Kurang 
Sangat kurang  

40-60 
20-39 
< 19 

Sumber: Anonim (2010b) 

 Prosedur pengukuran kadar HDL dalam darah adalah sebagai berikut:  

Pengukuran HDL dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan presipitasi 

terhadap lipoprotein densitas rendah (LDL dan VLDL) dan kilomikron. Presipitasi 

dilakukan dengan penambahan asam fosfotungstat dan kehadiran ion magnesium 

(MgCl2). Setelah sentrifugasi, HDL dalam supernatan diukur menggunakan 

pereaksi kit yang sama dengan pengukuran total kolesterol (CHOD-PAP) 

(Prangdimurti dkk, 2007). 

2.6.4 Trigliserida (TG) 

 Selain LDL dan HDL, yang penting untuk diketahui adalah trigliserida, 

yaitu satu jenis lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ dalam tubuh. 

Meningkatnya kadar trigliserida dalam darah juga dapat meningkatkan kadar 



kolesterol. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah 

seperti kegemukan, konsumsi alkohol, gula, dan makanan berlemak. Tingginya 

kadar trigliserida (TG) dapat dikontrol dengan diet rendah karbohidrat (Anonim, 

2010e). 

 Trigliserida merupakan lemak darah yang cenderung naik seiring dengan 

konsumsi alkohol, peningkatan berat badan, diet tinggi gula atau lemak serta gaya 

hidup. Peningkatan trigliserida akan menambah risiko terjadinya penyakit jantung 

dan stroke. Mereka yang mempunyai trigliserida tinggi juga cenderung 

mengalami gangguan dalam tekanan darah dan risiko diabetes (Anonim, 2010f). 

Klasifikasi yang ditetapkan untuk trigliserida ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Klasifikasi Kadar Trigliserida  

Klasifikasi  Kadar HDL (mg/dl) 
Normal 
Batas normal tertinggi 
Tinggi 
Sangat tinggi  

< 150 
150-199 
200-499 
> 500 

Sumber: Anonim (2010b) 

 Menurut Prangdimurti dkk (2007), analisis trigliserida dilakukan dengan 

metode berikut: trigliserida ditentukan setelah hidrolisis enzimatis dengan lipase.  

Trigliserida + H2O    lipase      gliserol + asam lemak 

Gliserol + ATP + gliserol    kinase    gliserol-3-fosfat + ADP 

Gliserol-3-fosfat + O2   gliserol-3-fosfat oksidase   dihidroksi aseton fosfat + H2O2 

2H2O2 + 4-aminofenazon + 4 klorofenol   peroksidase    quinoneimine + HCl +  

        4H2O 

 

 

 



2.7 Penyakit Terkait Hiperkolesterol 

 Menurut Muchtadi dkk (1979), mengkonsumsi lemak secara berlebihan 

dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan, karena tubuh akan 

mengakumulasi lemak dalam jumlah besar (hiperlipidemia). Hiperlipidemia 

adalah suatu istilah yang tidak spesifik, yang menunjukkan adanya kondisi 

dimana salah satu atau lebih komponen lipid dalam serum terdapat dalam 

konsentrasi tinggi secara abnormal sehingga dapat menyebabkan beberapa 

penyakit diantaranya adalah: 

a. Penyakit Kantung Empedu 

  Dibawah kondisi abnormal, kolesterol, pigmen cairan empedu dan 

senyawa lain yang dapat mengendap dalam kantong empedu dan 

menyebabkan pembentukan batu empedu. Batu tersebut dapat 

menimbulkan iritasi pada dinding kantung empedu atau menghalangi 

salurannya yang dikenal dengan penyakit kantung empedu. Ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kantung empedu. 

Faktor tersebut adalah obesitas, konsumsi lemak yang tinggi, 

hiperlipidemia, khususnya peningkatan kadar trigliserida yang 

berhubungan dengan asupan lemak dan gula yang tinggi, dan penurunan 

berat badan secara cepat (Muchtadi dkk, 1979). 

b. Penyakit Jantung Koroner (PJK) 

 Bila kadar kolesterol serum tinggi, keadaan ini merupakan faktor 

terjadinya arterosklerosis. Kolesterol dapat diendapkan di dinding arteri 

sehigga rongga arteri (pembuluh darah) menjadi menyempit dan dinding 

arteri menjadi kaku. Bila pengaruh penyempitan dan pengkakuan arteri ini 



terjadi pada arteri yang memberikan darah kepada jantung, dapat terjadi 

penyakit jantung koroner, jantung kurang memperoleh darah dengan 

segala akibatnya. Penyempitan pembuluh koroner dapat menimbulkan 

iskemia pada jantung (jantung kekurangan oksigen), sedangkan 

penyumbatan yang total dapat mengakibatkan infrak (kerak pada jantung) 

dan kematian otot jantung pada daerah yang luas dan segera 

mengakibatkan kematian. Sebelumnya, bukan faktor kadar kolesterol yang 

tinggi yang pantas disini, tetapi kolesterol yang mana yang ada pada 

jumlah terbanyak. Bila dalam darah terdapat HDL yang tinggi, keadaan ini 

dapat mencegah terjadinya aterosklerosis. Aktivitas fisik dapat membantu 

mempertahankan kadar kolesterol agar tidak meningkat (Ismadi, 1990). 

Gambar 6 menunjukkan mekanisme terjadinya arterosklerosis. 

 
Gambar 6. Proses Penyumbatan Darah oleh Kolesterol (LIPI, 2009) 

 

2.8 Kolesterol pada Telur Ayam 

 Menurut Murray et al. (2003), kolesterol banyak dikandung dalam bahan 

pangan hewani dibandingkan bahan pangan nabati. Pemilihan kuning telur ayam 

sebagai sumber kolesterol pada tikus wistar hiperkolesterol dirasa cukup 

memenuhi, karena tingginya kandungan kolesterol dalam kuning telur ayam. 

Menurut Martati dan Lestari (2008), pakan hiperkolesterol mengandung 200 mg 



kolesterol/kg pakan. Parameter terjadinya hiperkolesterol adalah kadar total 

kolesterol pada darah > 130 mg/dl. Dengan demikian, perlakuan 2 ml sonde 

kuning telur ayam terhadap tikus wistar diharapkan dapat menimbulkan kondisi 

hiperkolesterol pada tikus tersebut.  

 Kuning telur ayam merupakan salah satu bahan pangan dengan kandungan 

kolesterol yang cukup tinggi. Kadar kolesterol dalam sebutir telur ayam dengan 

berat 70 g menurut Agnes (2010) adalah 213 mg. Sedangkan menurut Kulinologi 

Indonesia (2009: 67) kandungan kolesterol dalam kuning telur (mg/100 g) adalah 

2.630. Anonim (2010g) mengatakan kuning telur mentah yang masih segar 

mengandung 1,234 g kolesterol per 100 gram porsi makanan. Lemak jenuh yang 

terkandung dalam kuning telur juga berpotensi meningkatkan kadar kolesterol 

dalam darah lebih banyak dibandingkan dengan bahan pangan itu sendiri. 

Kandungan kolesterol dua butir telur biasa atau telur kaya akan asam lemak tak 

jenuh ganda, menaikkan kolesterol diet empat kali lipat. Kenaikan ambilan 

kolesterol ini bertanggung jawab atas kenaikan empat kali kolesterol diet total. 

Menaikkan kolesterol diet dari 0 ke 0,8 g per hari tanpa perubahan komponen diet 

yang lain, menghasilkan kenaikan progresif kolesterol plasma (Ismadi, 1987). 

 

2.9 Mekanisme Penurunan Kadar Kolesterol  

 Penurunan kolesterol dengan terapi farmakologis terjadi melalui berbagai 

mekanisme, antara lain dengan proses fagositosis sehingga mencegah 

penumpukan LDL-kolesterol yang teroksidasi pada dinding pembuluh darah 

menggunakan antioksidan, menghambat perombakan lemak jaringan, mengurangi 

pengambilan asam lemak bebas oleh hati dan meningkatkan pengeluaran 



kolesterol oleh hati melalui getah empedu (Galton and Krone, 1991). Selain itu, 

penurunan kolesterol juga dapat dilakukan dengan menghambat produksinya 

dalam hati, dengan cara menghambat enzim hidroksilase dan reduktase yang 

diperlukan untuk perubahan HMG-Koenzim A menjadi mevalonat sehingga 

produksi kolesterol akan terhambat (Robbins dan Kumar, 1995).  

 Mekanisme penurunan kadar kolesterol dalam darah oleh PLA adalah: 

penghambatan pembentukan kolesterol di hati oleh propionat yang dihasilkan 

bakteri dalam proses fermentasi PLA, dan meningkatkan ekskresi sterol dengan 

pengikatan spesifik oleh PLA. Selain itu,  sintesis kolesterol oleh asam ampedu 

akan terhambat karena asam empedu diikat oleh PLA (Topping et al., 1995).  

 Mekanisme penurunan kolesterol oleh serat larut air menurut Suparmo dkk 

(2003) adalah, dalam usus halus, serat larut air akan menyerap dan mengikat asam 

empedu dan selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh bersama dengan feses. 

Berkurangnya asam empedu akan menyebabkan hati mensintesis empedu kembali 

sehingga jumlah kolesterol yang merupakan bahan dasar sintesis empedu akan 

berkurang. Prangdimurti (2007) menambahkan serat larut air seperti guar gum, 

pectin dan oat bran dapat menurunkan absorpsi lemak dan kolesterol, penurunan 

laju insulin serum sehingga menurunkan rangsangan sintesis kolesterol dan 

lipoprotein, penghambatan sintesis kolesterol oleh asam lemak rantai pendek 

(asam propionat) yang dihasilkan dari fermentasi serat larut di dalam kolon. 

Selain itu adanya peningkatan viskositas di lambung maupun intestin oleh serat 

larut air, dapat menjadi penghalang bagi kerja enzim pemecah lipid makanan dan 

dapat mengurangi jumlah absorpsi kolesterol. 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil 

Pertanian, Laboratorium Mutu Hasil Pertanian, dan Laboratorium Pengolahan 

Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang, serta Laboratorium Gizi PAU 

Pangan dan Gizi Universitas Gajahmada Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Januari-September 2010. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Umbi gadung (Dioscorea hispida Dennst.) diperoleh dari Desa Selorejo, 

Kabupaten Blitar dengan diameter umbi ±15 cm. 

Bahan kimia yang digunakan untuk proses ekstraksi PLA meliputi aquades 

dari Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, enzim papain 

komersil ’Paya’ yang diperoleh dari Avia swalayan, ragi tempe ‘Raprima’ dari 

Koperasi Keripik Tempe Sanan, alkohol 96% dari toko bahan kimia Brataco 

Malang, serta kain saring dari Pasar Besar Malang.   

Untuk analisa umbi gadung dan PLA, bahan kimia diperoleh dari 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya, antara lain: K2SO4, eter, HCl, bahan reagen Arsenomolibdat, tablet 

Kjeldahl, amilosa murni, asam asetat, Iod, KI, serta kertas lakmus. Untuk bahan 

berupa H2SO4, NaOH, reagen Nelson A dan B, reagen metil red, serta kertas 



saring kasar dan halus diperoleh dari toko kimia Panadia. Sedangkan bahan 

lainnya seperti alkohol 96% diperoleh dari toko Brataco Malang.  

 Untuk bahan keperluan in vivo meliputi: tikus wistar (Rattus norvegicus) 

jantan umur 2 bulan dengan berat badan ±200 g, telur ayam (lokal), dan bahan 

untuk analisa kolesterol pada kuning telur, keseluruhan bahan tersebut diperoleh 

dari Laboratorium Gizi PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajahmada 

Yogyakarta. Formula pakan standar AIN-93M (Tabel 6) juga diperoleh dari 

Laboratorium Gizi PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajahmada Yogyakarta, 

kecuali minyak kedelai dari Avia swalayan Malang. Untuk analisa profil lipid dari 

DiaSys Diagnostic Systems GmBH & Co., Holzheim, Germany, dengan nomor 

kit 10 130 021 (kolesterol), 10 350 022 (HDL), dan 10 571 021 (trigliserida). 

 Tabel 6. Komposisi Pakan Standar AIN-93M 

Komponen Komposisi (g/kg diet) 
Tepung jagung 
Kasein 
Sukrosa 
Minyak kedelai 
Serat 
Campuran mineral 
Campuran vitamin 
L-sistin 
Kolin bitartrat 
TBHQ 

620,692 
140 
100 
40 
50 
35 
10 
1,8 
2,5 

0,008 
Total 1000 

Sumber: Martati dan Lestari (2008) 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses ekstraksi PLA meliputi: glassware, 

timbangan, pisau, blender (Philips), pengukus, kompor gas, baskom, telenan, 

timbangan analitik (Mettle denver AA 200), oven listrik (Memmert), sentrifuse 

dingin (Hermle Z 300K), tabung sentrifuse, loyang, ayakan 80 mesh, dan saringan 

plastik. 



Untuk alat yang digunakan selama in vivo meliputi: kandang pemeliharaan 

tikus, tempat minum dan makan, timbangan, hematokrit, serta jarum sonde. 

Sedangkan alat yang digunakan untuk analisa meliputi glassware, 

timbangan analitik (Mettle denver AA 200), kompor listrik, reflux, oven listrik 

(Memmert), desikator, magnetic stirrer, vortex (Turbo Mixer), labu Kjeldahl, 

destilator (Buchi K-314), termometer, lemari asam, plat pemanas, refrigerator, 

penggojog (Heidolph Universal), pHmeter (Inolab), dan spektrofotometer (UV-

2100).  

 

3.3 Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Tersarang (Nested 

Design) yang disusun dalam 2 faktor. Antara kedua faktor ini tidak terjadi 

interaksi. Faktor I yaitu kelompok tikus yang diberi ekstrak PLA Gadung (E) 

terdiri dari 4 level, dan faktor II yaitu waktu (minggu) pengambilan sampel darah 

tikus (M) terdiri dari 5 level, sehingga didapatkan 20 kombinasi perlakuan. Setiap 

perlakuan diulang 6 kali ulangan. 

 Faktor I. kelompok tikus yang diberi ekstrak PLA Gadung (E):  

  E1 = = tikus hiperkolesterol diberi pakan standar 

  E2 = tikus hiperkolesterol diberi ekstrak PLA gadung   

          perlakuan air 

  E3 = tikus hiperkolesterol diberi ekstrak PLA gadung   

          perlakuan enzim papain komersil 

  E4 = tikus hiperkolesterol diberi ekstrak PLA gadung   

          perlakuan ragi tempe 



 Faktor II. Waktu (minggu) pengambilan sampel darah tikus (M): 

  M1 = minggu ke-0 

  M2 = minggu ke-1 

  M3 = minggu ke-2 

  M4 = minggu ke-3 

  M5 = minggu ke-4 

 Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi sebagai berikut: 

Faktor I E1 E2 E3 E4 
Faktor 
II 

M 
0 

M 
1 

M 
2 

M 
3 

M 
4 

M 
0 

M 
1 

M 
2 

M 
3 

M 
4 

M 
0 

M 
1 

M 
2 

M 
3 

M 
4 

M 
0 

M 
1 

M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ulangan 
(tikus) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Analisa Bahan Baku 

1. Kadar air metode oven (AOAC, 1970) (lampiran 1.2) 

2. Kadar protein metode makro Kjeldahl modifikasi (AOAC, 1970) (lampiran 

1.3)  

3. Kadar pati metode hidrolisis asam (AOAC, 1970) (lampiran 1.4) 

4. Kadar serat kasar (Sudarmadji, 1997) (lampiran 1.5)  

3.4.2 Analisa PLA Gadung 

1. Rendemen (lampiran 1.1)  

2. Kadar air metode oven (AOAC, 1970) (lampiran 1.2) 

3. Kadar protein metode makro Kjeldahl modifikasi (AOAC, 1970) (lampiran 1.3) 

4. Kadar serat kasar (Sudarmadji, 1997) (lampiran 1.5) 



5. Kadar amilosa (AOAC, 1984 dalam Apriyantono, 1989) (lampiran 1.6) 

6. Kadar sianida (Bradbury et al., 1991) (lampiran 1.7) 

3.4.3 Prosedur Uji Aktivitas  Penurunan Kadar Kolesterol Darah Tikus 

Hiperkolesterol 

 Pengujian secara in vivo dilakukan untuk mengetahui potensi ekstrak PLA 

kasar dari berbagai perlakuan sebagai penurun kolesterol pada kondisi 

hiperkolesterol. Uji in vivo untuk ekstrak gadung dilakukan sebagai berikut: 

Sebanyak 24 ekor tikus wistar jantan (1 kelompok kontrol dan 3 kelompok 

perlakuan masing-masing 6 ekor) dimasukkan dalam kandang individu dengan 

suhu ruang 20-25ºC dan tikus diberi makan dan minum secara ad libithum. Semua 

tikus diadaptasikan terhadap lingkungan dan pakan AIN-93M selama 1 minggu, 

dan diakhir minggu dilakukan uji profil lipid sebagai kadar kolesterol darah 

normal. Selama 1 minggu berikutnya, keseluruhan tikus diberi tambahan kuning 

telur dengan jarum sonde sebanyak 2 ml/200 g bb untuk meningkatkan kadar 

kolesterol darah, hingga mencapai kondisi hiperkolesterol, dengan parameter total 

kolesterol > 130 mg/dl (Martati, 2008). Untuk mengetahui kadar kolesterol kuning 

telur yang diberikan pada tikus, maka dilakukan analisa kadar kolesterol kuning 

telur (lampiran 1.8). Diakhir minggu pemberian kuning telur, dilakukan uji profil 

lipid (minggu ke-0) untuk mengetahui seberapa besar kenaikan kolesterol darah 

akibat konsumsi kuning telur. Untuk selanjutnya, seluruh kelompok tikus 

dihentikan pemberian kuning telurnya, dan 3 kelompok tikus perlakuan diberi 

tambahan PLA dengan jarum sonde sesuai dengan kajian yang diujikan (air, ragi 

tempe, dan enzim papain komersil) sebanyak 400 mg/kg bb. Untuk memperoleh 

dosis 400 mg/kg bb, tiap 200 g bb (1 ekor tikus) mendapat 80 mg PLA yang 



dilarutkan dalam 2 ml aquades. Bila berat badan tikus kurang atau lebih dari 200 

g, maka PLA yang diberikan sesuai dengan perhitungan berikut: 

   mg PLA  =  bb tikus (g)  x  80 mg  
     200 g 

 Setiap akhir minggu perlakuan (minggu ke-1,2,3,4), dilakukan uji profil 

lipid pada keseluruhan kelompok tikus untuk mengetahui perubahan kadar 

kolesterol darah. Seluruh pengujian profil lipid (awal, minggu ke-0,1,2,3,4) 

menggunakan darah tikus yang telah dipuasakan selama minimal 16 jam dan 

diambil dari retro orbital plexus menggunakan hematokrit dan selanjutnya 

dilakukan analisa kadar kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL (lampiran 1.9). 

 

3.5 Analisis Data 

 Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis ragam (ANOVA) 

dilanjutkan dengan uji perbandingan BNJ (Beda Nyata Jujur) untuk pengamatan 

yang menunjukkan perbedaan nyata (α = 0,05). 

 



3.6 Diagram Alir Penelitian 

Uji Aktivitas  Penurunan Kadar Kolesterol Darah Tikus Hiperkolesterol 

 

 
Gambar 8. Diagram Alir Uji Aktivitas  Penurunan Kadar Kolesterol Darah 

Tikus Hiperkolesterol (Modifikasi dari Martati dan Lestari, 2008) 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Gadung 

 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah gadung 

(Dioscorea hispida Dennst.) yang diambil dari Desa Selorejo, Blitar. Berdasarkan 

warna umbi yang dimiliki, gadung yang digunakan termasuk dalam gadung 

varietas umbi kuning (Siesta Peduli Lingkungan, 2008). Untuk  memperoleh 

ekstrak PLA dengan karakteristik yang diinginkan, maka perlu diketahui 

karakteristik gadung yang digunakan, dibandingkan dengan gadung yang banyak 

tersedia di pasaran, sehingga PLA yang diperoleh pun memiliki karakteristik yang 

tidak jauh berbeda. Dalam Tabel 7 ditampilkan karakteristik gadung dibandingkan 

dengan literatur. 

Tabel 7. Karakteristik Bahan Baku Gadung Segar 

Komponen (%) Jumlah 
Hasil 

Penelitian 
Kasno,dkk 

(2008) 
Rahmawati 

(2010) 
Air 76,65 78 75,3 
Protein 1,75 1,81 1,25 
Pati 16,24 17,89 20,18 
Serat Kasar 5 0,9 4,04 

 

 Berdasarkan Tabel 7, terdapat sedikit perbedaan karakteristik gadung yang 

digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan literatur yang ada. Hal ini 

disebabkan perbedaan kondisi tanah, cuaca, iklim, jarak tanam, dan kondisi 

pertumbuhan dari gadung yang dapat mempengaruhi karakteristik yang dimiliki 

oleh gadung. Menurut Rukmana (2001) tanaman gadung menghendaki tanah 

dengan drainase yang baik, subur, kandungan bahan organik yang tinggi, dan 



tekstur tanah yang ringan. Penanaman ini dilakukan pada awal atau akhir musim 

hujan, tergantung pada kultivar dan jangka waktu pertumbuhan menuju 

kematangan sedangkan jarak antar tanaman tergantung besarnya tanaman.  

 Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa gadung memiliki 

kandungan racun yaitu sianida (HCN) sebanyak 50-400 mg/kg bahan. Akibat 

yang ditimbulkan dari kadar HCN yang tinggi adalah gejala pusing, mual, 

muntah, serta mata berkunang-kunang yang dapat menyebabkan seseorang 

menjadi pingsan (Purwantisari, 2007). Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa 

perlakuan yang dapat mengurangi kadar HCN pada gadung, yaitu steam blanching 

serta proses inkubasi dengan air dimana HCN bersifat larut air. 

4.2.2 Kuning Telur 

 Kuning telur yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai 

sumber kolesterol yang diharapkan mampu meningkatkan kadar total kolesterol 

pada darah tikus hingga mencapai kondisi hiperkolesterol yang diinginkan, 

dengan kadar total kolesterol > 130 mg/dl. Sonde kuning telur ini diberikan 

sebanyak 2 ml/200 g bb tikus, disesuaikan dengan pakan modifikasi untuk 

hiperkolesterol yang mengandung 180 g lemak sapi/kg pakan atau setara dengan 

kandungan kolesterol sebanyak 200 mg/kg pakan (Martati, 2008). Telur yang 

digunakan adalah telur ayam lokal dengan kadar kolesterol mencapai 0,27%. 

Pemberian kuning telur ayam tersebut secara terus-menerus selama 1 minggu (7 

hari) ternyata mampu meningkatkan kadar total kolesterol darah tikus secara 

signifikan. 

 

 



4.2 Karakteristik Ekstrak PLA 

4.2.1 Rendemen 

 Rendemen dalam penelitian ini merupakan total perolehan PLA yang 

diekstrak dari gadung. Analisa kadar rendemen dilakukan untuk mengetahui 

metode ekstraksi yang paling efektif untuk mendapatkan ekstrak PLA dalam 

jumlah banyak. 

 
Gambar 9. Rerata Rendemen (%) PLA 

 Dari Gambar 9, diketahui bahwa metode ekstraksi PLA dengan enzim 

papain komersil dapat menghasilkan rendemen yang paling banyak (11,65%), 

disusul metode ekstraksi dengan ragi tempe (6,64%), dan metode ekstraksi dengan 

air (6,57%).  

 Metode ekstraksi PLA dengan air menghasilkan rendemen yang paling 

sedikit, dikarenakan tidak adanya bahan yang membantu menghilangkan 

komponen pengotor pada PLA, sehingga masih banyak komponen tidak 

diinginkan yang terikat pada PLA, dan menyebabkan peningkatan berat molekul 

PLA. Saat dilakukan presipitasi oleh etanol, komponen pengotor akan membuat 

PLA tidak dapat melayang, sehingga rendemen yang diperoleh pun akan 

berkurang, sedangkan menurut Rahmawati (2010), PLA dengan karakteristik yang 



baik adalah dapat menggumpal dan melayang saat dilakukan presipitasi dengan 

alkohol 96%. 

 Jumlah rendemen yang diperoleh pada ekstraksi dengan ragi tempe tidak 

berbeda jauh dengan rendemen hasil ekstraksi dengan menggunakan air. Hal ini 

dapat dikarenakan adanya kapang pada ragi tempe yang menghidrolisis PLA 

sehingga rendemen yang diperoleh akan lebih sedikit. Menurut Buckle et al. 

(2009), umbi gadung dapat dijadikan sebagai sumber karbon bagi mikroorganisme 

untuk menghasilkan amilase. Dengan demikian, PLA dapat dijadikan sebagai 

sumber karbon bagi mikroba untuk zat nutrisi bagi pertumbuhan mikroba tersebut. 

 Rendemen yang diperoleh dengan metode ekstraksi menggunakan enzim 

papain komersil, menghasilkan rendemen yang paling banyak, dengan jumlah 

hampir 2x lipat dari rendemen metode ekstraksi yang lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya enzim papain komersil dapat menghasilkan PLA dengan 

komponen pengotor yang sedikit jumlahnya. Hal ini sesuai dengan sifat enzim 

papain komersil yaitu sebagai pemecah molekul protein (Tekno Pangan dan 

Agroindustri, 2000), dimana protein termasuk dalam komponen pengotor yang 

harus dihilangkan untuk meningkatkan rendemen PLA.  

4.2.2 Kadar Air 

 Hasil analisa kadar air terhadap 3 ekstrak PLA yang diperoleh dari 

berbagai metode ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 10.    



 
Gambar 10. Rerata Kadar Air (%) PLA 

 Gambar 10 menunjukkan bahwa urutan rerata kadar air PLA metode 

ekstraksi dengan air (9,87%) > enzim papain komersil (9,817%) > ragi tempe 

(8,6%). Penurunan kadar air pada bahan baku yaitu gadung hingga menjadi PLA 

disebabkan adanya proses steam blanching serta pengeringan pada 50ºC selama 

24 jam. Ditambahkan oleh Fardiaz (1998), bahwa air yang terdapat dalam suatu 

bahan nantinya akan menguap pada saat proses pengeringan. Semakin banyak air 

yang teruapkan dari bahan, maka kadar air pada bahan tersebut akan semakin 

rendah. Penurunan kadar air bertujuan untuk mendapatkan ekstrak PLA yang 

kering yang kemudian diblender untuk memperoleh PLA ukuran 80 mesh, 

sehingga menyerupai bentuk dari obat yang akan digunakan sebagai penurun 

kadar kolesterol pada tikus wistar.  

 Ekstrak PLA dengan metode enzim papain komersil dan ragi tempe 

memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak PLA metode 

air, dikarenakan adanya penggunaan air sebagai medium penghubung antara 

substrat dan enzim papain komersil maupun enzim yang dihasilkan oleh ragi 

tempe. Buckle et al. (2009) menambahkan bahwa adanya air akan membantu 

pergerakan substrat untuk meresap ke bagian aktif dari enzim. Dikarenakan pada 



ekstrak PLA dengan metode air tidak terdapat adanya aktivitas enzim, maka 

ekstrak PLA tersebut memiliki kadar air yang paling tinggi. 

 Pada ekstrak PLA dengan menggunakan ragi tempe, didapatkan hasil 

kadar air yang paling rendah diantara ketiga metode ekstraksi. Hal ini dikarenakan 

air merupakan faktor penting yang menunjang pertumbuhan mikroorganisme. 

Selain sebagai pengatur kelembaban, air juga digunakan oleh mikroorganisme 

sebagai pengangkut zat-zat gizi ke dalam dan ke luar sel (Buckle et al., 2009). 

Selain itu, pada ragi tempe yang mengandung 2 jenis kapang, yaitu Rhizopus 

oligosporus dan Rhizopus oryzae yang berarti bahwa semakin banyak air yang 

digunakan oleh mikroba untuk beraktivitas (Purwoko dan Handajani, 2004). 

Sedangkan pada ekstrak PLA dengan enzim papain komersil, air hanya digunakan 

sebagai pelarut enzim dan media antara substrat dengan enzim saja, sehingga 

penurunan kadar air pada ekstrak PLA papain lebih sedikit dibandingkan ekstrak 

PLA dengan ragi tempe. 

4.2.3 Kadar Protein 

 Kadar protein merupakan analisa yang penting dilakukan karena 

digunakan sebagai tolak ukur aktivitas penurunan kadar protein dari metode yang 

dibandingkan, yaitu air, enzim papain komersil, dan ragi tempe. Penurunan kadar 

protein dari bahan baku awal hingga diperoleh ekstrak PLA diperlukan karena 

protein merupakan bahan pengotor yang ikatannya sangat kuat dengan PLA. 

Menurut Blanshard and Mitchell (1979), polisakarida secara alami umumnya 

berikatan dengan protein. Namun, dengan adanya penambahan bahan kimia 

mampu mengurangi kestabilan ikatan protein-polisakarida.  



 
Gambar 11. Rerata Kadar Protein (%) PLA 

 Pada Gambar 11, menunjukkan bahwa kadar protein ekstrak PLA oleh air 

(0,781%) < ekstrak PLA oleh papain (0,874%) < ekstrak PLA oleh ragi tempe 

(0,961%). Diantara ketiga metode ekstraksi, ekstrak PLA dengan papain dan ragi 

tempe memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak PLA dengan 

air, dikarenakan enzim papain, enzim proteolitik yang dihasilkan oleh ragi tempe, 

dan hasil hidrolisis dari kedua enzim juga terukur sebagai kadar N yang terhitung 

sebagai kadar protein. Selain itu, air yang digunakan pada ekstraksi PLA hanya 

bersifat melarutkan protein terlarut, namun tidak bersifat menghidrolisis protein, 

sehingga kadar protein yang terukur akan lebih rendah. Pengukuran kadar protein 

berdasarkan kadar N merupakan hasil pengukuran secara kasar, dimana seluruh 

komponen yang mengandung gugus N termasuk enzim dan hasil hidrolisis juga 

terukur sebagai nilai protein (Champbell and Platt, 1994).  

 Pada ekstrak PLA dengan enzim papain akan menghasilkan asam-asam 

amino yang sederhana. Enzim papain merupakan protease yang dapat merusak 

struktur primer protein, yaitu ikatan antar asam amino pada rantai polimer asam 

amino (Hasbullah, 2004). Demikian pula pada ekstrak PLA dengan ragi tempe, 

akan terjadi pemecahan komponen protein bermolekul besar menjadi komponen 

yang lebih sederhana seperti urea, peptida, sampai pada asam amino (Champbell 



and Platt, 1994). Enzim-enzim dan hasil hidrolisis inilah yang kemudian juga 

terukur sebagai kadar protein sehingga nilai yang diperoleh menjadi lebih tinggi. 

 Kadar protein pada ekstrak PLA dengan ragi tempe memiliki nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak PLA dengan papain. Hal ini 

menandakan bahwa aktivitas proteolitik dari ragi tempe lebih besar dibandingkan 

dengan enzim papain. Pendapat ini didukung oleh Anonim (2004), bahwa selama 

proses fermentasi, R. oligosporus mensintesis enzim protease (pemecah protein) 

lebih banyak, sedangkan R. oryzae lebih banyak mensintesis enzim α-amilase 

(pemecah pati). Oleh karena itu sebaiknya dipakai keduanya dengan kadar R. 

oligosporus lebih banyak dua kali lipat jumlah R. oryzae. Dengan jumlah enzim 

dan hasil hidrolisis yang lebih banyak, maka kadar protein pada ekstrak PLA 

dengan ragi tempe juga akan terukur lebih banyak. 

4.2.4 Kadar Amilosa 

 Pengukuran kadar amilosa dalam penelitian ini diidentikkan dengan kadar 

pati pada PLA. Pati merupakan salah satu komponen pengotor dengan berat 

molekul tinggi yang dihilangkan dengan proses sentrifugasi. Pada proses 

sentrifugasi, padatan akan terpisah dari filtrat, dimana padatan tersebut merupakan 

komponen dengan berat molekul tinggi seperti pati, protein, dan serat (Mubarok, 

2010). Pada Gambar 12, ditampilkan rerata kadar amilosa ekstrak PLA. 



 
Gambar 12. Rerata Kadar Amilosa (%) PLA 

 Gambar 12 menunjukkan bahwa rerata kadar amilosa ekstrak PLA air 

(8,164%) > esktrak PLA ragi tempe (5,052%) > esktrak PLA papain (2,68%). 

Ekstrak PLA oleh air memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi, dikarenakan 

sifat amilosa yang tidak larut dalam air dingin, dan akan terlarut pada air yang 

dipanaskan (Smith, 1982). Oleh karena itu, kadar amilosa yang terukur pada PLA 

air memiliki kadar yang paling tinggi. 

 Pada awalnya amilosa berikatan dengan amilopektin yang berada di dalam 

granula pati. Amilopektin berupa rantai polisakarida rantai cabang, akan 

membentuk struktur kristalin, dengan ukuran molekul yang lebih kecil dan letak 

yang saling berdekatan serta berinteraksi satu sama lain dengan kuat. Sedangkan 

amilosa berupa rantai polisakarida rantai lurus yang akan membentuk struktur 

amorf. Polisakarida pada PLA memiliki bagian kristalin dalam jumlah yang relatif 

lebih kecil dibandingkan bagian amorf-nya, dimana jumlah bagian kristalin 

sebesar 36,56% (Li et al, 2005). Saat dilakukan proses steam blanching dengan 

suhu 90ºC pada ekstraksi PLA, granula pati akan tergelatinisasi, dimana granula 

ini akan terpecah sehingga amilosa dan amilopektin akan terekspos keluar (Li et 

al, 2005). Amilosa dan amilopektin ini kemudian dipisahkan dari PLA pada 

proses sentrifugasi serta presipitasi dengan etanol 96%. 



 Pada ekstrak dengan ragi tempe, kadar amilosa yang diperoleh lebih 

sedikit dibandingkan dengan metode air. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas dari 

kapang R. oryzae yang  mensintesis enzim α-amilase sehingga amilosa dapat 

terhidrolisis dan diperoleh kadar yang lebih rendah (Anonim, 2004). Namun, 

kadar amilosa pada PLA ekstrak ragi tempe masih lebih tinggi dibandingkan 

dengan kadar amilosa pada PLA papain. Hal ini dikarenakan adanya polisakarida 

selain amilosa yang digunakan oleh kapang pada ragi tempe sebagai sumber 

karbon untuk nutrisi pertumbuhan kapang. Selain itu, jumlah kapang 

penghidrolisis polisakarida (R. oryzae) pada ragi tempe juga lebih rendah 

dibandingkan dengan jumlah kapang penghidrolisis protein (R. oligosporus) 

(Anonim, 2004). Oleh karena itu, kadar amilosa pada PLA ragi tempe lebih tinggi 

dapripada PLA papain. 

 Pada PLA yang diekstrak menggunakan enzim papain, inkubasi dilakukan 

pada suhu 55ºC, dimana pada suhu tersebut amilosa dapat terlarut sebagian dalam 

air. Smith (1982) menyatakan bahwa ketika amilosa terlarut dalam air dengan 

pemanasan, amilosa akan membengkak dan cenderung untuk saling bergabung 

membentuk ikatan sehingga terjadi peningkatan berat molekul pada amilosa yang 

kemudian mengendap dan terpisah saat proses sentrifugasi berlangsung. Dengan 

demikian, kadar amilosa pada ekstrak PLA dengan enzim papain komersil 

menjadi lebih rendah.   

4.2.5 Kadar Serat Kasar 

 Analisa kadar serat kasar pada PLA dilakukan untuk mengetahui sisa-sisa 

kadar serat kasar yang masih ada pada PLA. Dalam Gambar 13 ditampilkan rerata 

kadar serat kasar pada masing-masing ekstrak PLA. 



 
Gambar 13. Rerata Kadar Serat Kasar (%) PLA 

 Pada Gambar 13, rerata kadar serat kasar ekstrak PLA dengan air (2,52%) 

> ekstrak PLA dengan papain (2,3%) > ekstrak dengan ragi tempe (0,6%). Hasil 

analisa menunjukkan bahwa kadar serat kasar pada PLA air tidak berbeda jauh 

dengan PLA papain. Hal ini dikarenakan pada kedua metode tersebut tidak ada 

penambahan bahan yang dapat menghidrolisis serat kasar. Hasil berbeda 

ditunjukkan pada ekstrak ragi tempe dimana kadar serat kasar yang terukur jauh 

lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya 

mikroorganisme yang dapat menghidrolisis serat kasar. Menurut Champbell and 

Platt (1994), selama proses fermentasi, kapang mampu menurunkan selulosa 

dengan meningkatnya pertumbuhan kapang sehingga terjadi peningkatan aktivitas 

kapang yang mampu menghasilkan enzim selulotik. Dapat disimpulkan bahwa 

serat kasar menjadi salah satu sumber substrat bagi kapang untuk aktivitas 

pertumbuhannya. 

 Pada Gambar 13 juga dapat diketahui bahwa kadar serat kasar pada 

ekstrak papain sedikit lebih rendah dibandingkan ekstrak air. Hal ini dapat 

dikarenakan adanya suhu dan kondisi pH yang berbeda pada ekstraksi dengan 

papain yang membantu pemutusan ikatan antara PLA dengan serat kasar, 



meskipun dalam jumlah yang sedikit. Menurut Ohtsuki (1968) dalam Syaefullah 

(1990),  pemutusan ikatan pada polisakarida dapat diakibatkan oleh suhu, derajat 

keasaman (pH), serta ikatan ionik antara komponen yang berikatan. 

4.2.6 Kadar HCN 

 Kadar HCN merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan 

keamanan pangan PLA umbi gadung. Menurut Damardjati, dkk (1993), 

pengelompokkan kadar HCN adalah HCN < 50 ppm tidak beracun, 50-80 ppm 

agak beracun, 80-100 ppm beracun dan > 100 ppm sangat beracun. Dalam 

penelitian ini didapatkan hasil kadar HCN PLA air (2,213 ppm) > papain (2,187 

ppm) > PLA ragi tempe (2,166 ppm). Data hasil analisa kadar HCN dalam bentuk 

sianida bebas [CN-] disajikan dalam Gambar 14. 

 
Gambar 14. Rerata Kadar Sianida (ppm) PLA 

 Penurunan kadar sianida dari bahan awal gadung hingga menjadi PLA 

disebabkan karena adanya proses steam blanching yang menginaktivasi enzim β-

glukosidase dan hidroksinitril penghasil HCN, serta proses inkubasi dalam air 

dimana sianida bersifat larut dalam air. Pemanasan juga merupakan proses yang 

paling efektif dalam menghilangkan racun sianida, dimana dalam penelitian ini 

dilakukan pemanasan pada suhu 50ºC selama 24 jam (Pambayun, 2000). 



 Kadar sianida bebas paling rendah ada pada ekstrak PLA dengan ragi 

tempe. Hal ini dikarenakan kapang pada ragi tempe selain menghasilkan enzim 

yang dapat menghidrolisis polisakarida dan protein, kapang tersebut juga 

menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis glikosida sianogenat menjadi 

aglikon sebagai senyawa pembentuk HCN, sehingga banyak HCN terbentuk yang 

hilang saat proses inkubasi dengan air serta menguap saat pengeringan suhu 50ºC 

(Pambayun, 2000). Selain itu, pada ekstraksi PLA menggunakan enzim papain 

komersil yang dilakukan inkubasi pada suhu 55ºC selama 36 jam, juga membantu 

penurunan kadar sianida bebas pada PLA. Alasan yang sama diungkapkan oleh 

Pambayun (2000) bahwa pemanasan merupakan proses yang paling efektif dalam 

menurunkan racun sianida. Dengan adanya proses pemanasan tersebut, 

menyebabkan kadar sianida bebas ekstrak PLA papain < PLA air.  

 

4.3 Pengaruh PLA terhadap Profil Lipid 

 Pengujian pengaruh PLA yang telah diekstrak dari gadung dengan 

berbagai metode dilakukan pada tikus wistar yang mengalami kondisi 

hiperkolesterol. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pengaruh pemberian PLA 

pada masing-masing profil lipid, yaitu total kolesterol, HDL, LDL, dan 

trigliserida. Keempat profil lipid ini memiliki sifat yang saling berkaitan, dimana 

semakin besar pengaruh yang diterima salah satu profil lipid, maka pengaruh yang 

sama akan berlaku bagi profil lipid yang lain, demikian pula sebaliknya. 

Sedangkan untuk pengaruh bahan pengotor yang terkandung dalam PLA, yaitu 

protein, amilosa, serat kasar, dan sianida bebas, belum ada penelitian yang 

menunjukkan bahwa keempat komponen tersebut mampu menurunkan kadar 



kolesterol dalam darah. Oleh karena itu, perbaikan profil lipid dalam penelitian ini 

hanya dipengaruhi oleh PLA yang diberikan pada tikus. 

4.3.1 Kadar Total Kolesterol 

 Kolesterol merupakan senyawa utama penyebab kondisi hiperkolesterol. 

Total kolesterol darah adalah jumlah kolesterol yang terlarut dalam plasma darah 

(Murray et al., 2003). Penurunan kadar kolesterol pada tikus oleh PLA dapat 

dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 15. Rerata Penurunan Kadar Total Kolesterol oleh PLA 

 Pada Gambar 15 menunjukkan bahwa penurunan kadar kolesterol darah 

yang paling banyak terdapat pada kelompok tikus dengan pemberian ekstrak PLA 

enzim papain komersil. Hal ini dikarenakan esktrak PLA papain memiliki tingkat 

kemurnian yang paling baik di antara ketiga metode ekstraksi, yang ditunjukkan 

dengan tingginya rendemen PLA yang dihasilkan. Pada tingkat kemurnian yang 

lebih tinggi, penurunan total kolesterol pada darah akan lebih cepat terjadi. 

Rahmawati (2010) menambahkan bahwa ekstrak PLA dengan papain memiliki 

jumlah SCFA yaitu asam propionat yang lebih banyak dibandingkan dengan 

ekstrak PLA ragi dan air pada analisa SCFA sekum tikus. Lunn and Buttriss 

(2007) menyatakan bahwa asam propionat sebagai salah satu SCFA mampu 

menghambat sintesa kolesterol dalam hati. Dengan demikian, semakin banyak 



jumlah SCFA yang dihasilkan, maka kolesterol yang dihambat juga akan semakin 

banyak. 

 Mekanisme penurunan kadar kolesterol darah yang sama juga terjadi pada 

kelompok tikus ekstrak PLA ragi tempe. Namun, penurunan yang terjadi tidak 

sebesar ekstrak PLA papain. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas kapang tempe 

sehingga PLA yang diekstrak dengan ragi tempe telah terhidrolisis sebagian. 

Aktivitas kapang tersebut membutuhkan air sebagai alat transportasi dalam sel 

kapang dan juga menghasilkan enzim selulotik untuk memfermentasi serat kasar. 

Hal ini menyebabkan rendahnya kadar air dan serat kasar pada karakteristik PLA 

ragi tempe. Menurut Buckle et al. (2009), faktor yang mempengaruhi kehidupan 

ragi untuk tumbuh dan berkembang biak adalah faktor nutrisi, dimana unsur C 

yaitu karbon diperoleh dari polisakarida. Pada kondisi PLA yang telah 

terhidrolisis sebagian, maka jumlah SCFA yang dihasilkan akan lebih rendah, dan 

penurunan kadar total kolesterol juga lebih rendah. 

 Ekstrak PLA dengan air memiliki penurunan kadar kolesterol darah yang 

paling rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kemurnian PLA yang diperoleh juga 

paling rendah. Pada karakteristik PLA, ekstrak PLA dengan air masih memiliki 

kadar serat kasar dan amilosa yang paling tinggi di antara ketiga metode ekstraksi. 

Data tersebut menunjukkan bahwa ekstrak PLA dengan air memiliki komponen 

pengotor yang paling tinggi. Hal ini menyebabkan laju penurunan kadar kolesterol 

darah akan terhambat, karena mikroba yang akan menghidrolisis PLA harus 

melepaskan ikatan PLA dengan komponen pengotornya terlebih dahulu.  

 Dari Gambar 16 diketahui bahwa penurunan kadar kolesterol oleh semua 

ekstrak PLA belum mencapai batas normal kadar total kolesterol tikus. Hal ini 



menunjukkan bahwa lebih banyak waktu yang dibutuhkan oleh PLA dalam 

menurunkan kadar kolesterol tikus. Dalam penelitian Al-Habori and Raman 

(1998), penurunan total kolesterol pada tikus hiperkolesterol dengan pemberian 

Fenugreek mencapai waktu 6 minggu pengamatan. 

 Pada minggu ke-0, seluruh kelompok tikus telah mengalami kondisi 

hiperkolesterol, dimana kadar kolesterol darah minimum untuk dikatakan sebagai 

hiperkolesterol adalah > 130 mg/dl (Martati, 2008). Untuk minggu selanjutnya 

mulai terdapat perbedaan kadar kolesterol karena pengaruh masing-masing 

perlakuan. 

 Pada minggu ke-1, kolesterol darah tikus kelompok kontrol dan papain 

mengalami kenaikan. Hal ini dapat disebabkan adanya respon tubuh yang 

berbeda-beda dari masing-masing tikus terhadap kolesterol yang ada dalam tubuh. 

Menurut Wirahadikusumah (1985), biosintesis kolesterol yang paling giat 

berlangsung dalam jaringan hati, dimana kondisi hati tiap-tiap makhluk hidup 

berbeda-beda sehingga kadar kolesterol tiap makhluk hidup juga berbeda. 

 Pada akhir minggu ke-2 pengambilan darah, sudah mulai terjadi 

penurunan kadar kolesterol pada seluruh kelompok tikus kecuali kontrol. Ekstrak 

PLA dengan papain memiliki nilai penurunan kadar kolesterol yang paling besar 

diantara semua kelompok tikus. Demikian pula pada akhir minggu ke-3 dan ke-4, 

yang menunjukkan perbedaan perilaku penurunan kadar kolesterol darah karena 

perbedaan karakteristik dari masing-masing ekstrak PLA yang dihasilkan. Pada 

Tabel 8, akan ditunjukkan pengaruh kelompok tikus dan waktu (minggu) 

pengambilan darah terhadap rerata kadar kolesterol. 

 



Tabel 8. Pengaruh Kelompok Tikus dan Waktu (minggu) Pengambilan 
Darah Terhadap Rerata Kadar Kolesterol 
Kelompok Tikus Waktu (minggu) 

Pengambilan Darah 
Rerata Kadar 

Kolesterol 
BNJ 5% 

Kontrol 0 
1 
2 
3 
4 

224,07 a 
231,79 a 
231,44 a 
230,76 a 
233,69 a 

 

 
12,92 

Air 0 
1 
2 
3 
4 

216,61 d 
209,61 d 
192,43 c 
169,94 b 
151,88 a 

 

 
12,92 

Enzim Papain 
Komersil 

0 
1 
2 
3 
4 

232,06 d 
177,34 c 
155,08 b 
136,84 a 
126,06 a 

 

 
12,92 

Ragi Tempe 0 
1 
2 
3 
4 

231,37 e 
203,44 d 
166,19 c 
153,22 b 
136,27 a 

 

 
12,92 

Keterangan: Angka dengan notasi yang sama pada satu baris tabel menunjukkan tidak 
berbeda nyata 
 
 Uji BNJ 5% (lampiran 2.1) menunjukkan bahwa jenis kelompok tikus dan 

waktu (minggu) pengambilan darah memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) 

terhadap rerata kadar kolesterol. Sedangkan pada kelompok tikus kontrol, tidak 

terdapat pengaruh yang nyata pada kadar kolesterol darah tikus. Hal ini 

dikarenakan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan yang dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah sehingga kadar kolesterol pada tikus kontrol 

relatif tidak mengalami perubahan.  

4.3.2 Kadar HDL 

 HDL atau High Density Lipoprotein merupakan bagian dari lipoprotein 

dalam darah yang berfungsi untuk mengangkut lemak dengan jumlah protein yang 



lebih banyak. Dalam profil lipid, kadar HDL merupakan bagian yang penting, 

karena fungsinya terkait langsung dengan sistem peredaran darah. Ismadi (1990) 

menyatakan bahwa pada kasus aterosklerosis, kadar HDL menjadi faktor yang 

lebih diutamakan, karena fungsi HDL dalam jumlah tinggi, mampu mencegah 

kondisi aterosklerosis bertambah parah. Kenaikan kadar HDL karena pengaruh 

masing-masing ekstrak PLA ditunjukkan pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Rerata Kenaikan Kadar HDL oleh PLA 

 Dari Gambar 16 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kadar HDL akibat 

konsumsi ekstrak PLA dengan pengaruh yang diberikan oleh tiap-tiap ekstrak 

PLA berbeda-beda. Kenaikan yang paling tinggi terdapat pada ekstrak PLA oleh 

papain. Hal ini dikarenakan HDL dibentuk oleh protein-lipid, dimana lipid disini 

merupakan kolesterol darah (Wirahadikusumah, 1985). Dengan demikian semakin 

banyak kolesterol bebas hasil hidrolisis lipid yang dapat diangkut oleh HDL, akan 

memacu sintesa HDL lebih banyak. Hal ini berkorelasi positif dengan penurunan 

kadar LDL pada pembahasan selanjutnya, bahwa dengan konsumsi ekstrak PLA 

papain mampu menurunkan kadar LDL paling banyak. Selain itu, Mayes (1997) 

menyatakan bahwa kenaikan kadar HDL berkaitan dengan penurunan kadar 

trigliserida dalam darah. Transfer trigliserida menuju hati akan dapat 

meningkatkan jumlah HDL karena sisa protein dari pelepasan trigliserida akan 



meningkatkan terbentuknya HDL. Sedikit ditambahkan oleh Wirahadikusumah 

(1985), trigliserida mengandung gugus fosfat, dimana gugus fosfat merupakan 

komponen utama pembentuk lipoprotein seperti HDL.  

 Pada ekstrak PLA dengan ragi tempe dan air, juga menunjukkan kenaikan 

kadar HDL darah namun tidak sebanyak ekstrak PLA papain. Hal ini juga 

berkorelasi dengan kadar kolesterol dari kedua ekstrak PLA, dimana kadar 

kolesterol PLA papain < PLA ragi tempe < PLA air yang mengakibatkan kadar 

HDL papain > PLA ragi tempe > PLA air.  

 Dari Gambar 16 diketahui bahwa ekstrak PLA dengan air, enzim papain 

komersil, dan juga ragi tempe, mampu meningkatkan kadar HDL hingga melebihi 

batas normal. Peningkatan kadar HDL yang cepat melebihi batas normal terjadi 

antara minggu ke-1 dan ke-2 pengamatan pada seluruh ekstrak PLA. Hal ini 

disebabkan respon yang cepat penurunan salah satu profil lipid, mampu 

meningkatkan sekadar HDL secara bertahap. Demikian pula dengan penurunan 

profil lipid yang lain, akan semakin meningkatkan jumlah HDL dalam darah. 

Akibatnya peningkatan HDL melebihi batas normal sudah terjadi di minggu awal 

pengamatan. Adanya pengaruh kelompok tikus dan waktu (minggu) pengambilan 

darah tikus terhadap rerata kadar HDL disajikan pada Tabel 9. 

 Dari Tabel 9, diketahui bahwa jenis kelompok tikus dan waktu (minggu) 

pengambilan darah memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap rerata 

kadar HDL (lampiran 2.2). Namun pada kelompok tikus kontrol, tidak terdapat 

pengaruh yang nyata pada kadar HDL darah tikus, dikarenakan pada kelompok 

kontrol tidak diberikan perlakuan yang dapat meningkatkan kadar HDL. 

 



Tabel 9. Pengaruh Kelompok Tikus dan Waktu (minggu) Pengambilan 
Darah Terhadap Rerata Kadar HDL 
Kelompok Tikus Waktu (minggu) 

Pengambilan Darah 
Rerata Kadar 

HDL 
BNJ 5% 

Kontrol 0 
1 
2 
3 
4 

48,87 a 
46,93 a 
47,74 a 
47,79 a 
46,41 a 

 

 
4,36 

Air 0 
1 
2 
3 
4 

42,83 a 
75,08 b 
78,60 b 
86,41 c 
92,82 d 

 

 
4,36 

Enzim Papain 
Komersil 

0 
1 
2 
3 
4 

47,36 a 
86,62 b 
93,33 c 

107,98 d 
108,15 d 

 

 
4,36 

Ragi Tempe 0 
1 
2 
3 
4 

47,36 a 
79,62 b 
85,70 c 
93,31 d 
99,79 e 

 

 
4,36 

Keterangan: Angka dengan notasi yang sama pada satu baris tabel menunjukkan tidak 
berbeda nyata 
  
4.3.3 Kadar LDL 

 Dalam lipoprotein, LDL memiliki sifat yang bertolak belakang dengan 

HDL, kadar LDL yang tinggi akan menyebabkan kondisi aterosklerosis, 

sedangkan kadar HDL yang tinggi akan mencegah terjadinya kondisi 

aterosklerosis. LDL dibentuk oleh pengikatan lipid oleh protein dalam jumlah 

lipid yang lebih banyak dibandingkan HDL. Oleh karena itu, dengan adanya 

konsumsi PLA diharapkan dapat menurunkan kadar LDL pada darah tikus. 

Penurunan kadar LDL akibat konsumsi PLA dapat dilihat pada Gambar 17. 



 
Gambar 17. Rerata Penurunan Kadar LDL oleh PLA 

 Pada Gambar 17 menunjukkan penurunan kadar LDL paling banyak 

diakibatkan oleh konsumsi ekstrak PLA oleh papain, disusul ekstrak PLA ragi 

tempe, selanjutnya oleh ekstrak PLA air. Ekstrak PLA mampu menurunkan kadar 

LDL paling rendah, dikarenakan ekstrak PLA papain mampu meningkatkan kadar 

HDL paling tinggi. Menurut Wirahadikusumah (1985), dalam perjalanan 

sepanjang pembuluh darah, LDL akan mengalami penguraian lipid yang diangkut 

secara bertahap. Akibatnya LDL secara bertahap akan mengalami perubahan 

menjadi HDL. Mayes (1997) menambahkan terjadinya penurunan LDL secara 

nyata disebabkan oleh meningkatnya aktivitas LDL reseptor. Peningkatan ini 

untuk memenuhi ketersediaan kolesterol di dalam jaringan karena pembentukan 

kolesterol darah menurun. Fernandez (2001) menyatakan bahwa faktor penting 

dalam penurunan kolesterol LDL adalah adanya LDL reseptor dimana jika untuk 

menyuplai kolesterol bebas sebagai substrat untuk sintesis asam empedu maka 

sel-sel di jaringan hati akan membentuk LDL reseptor dimana LDL kolesterol 

akan dihilangkan dari sistem sirkulasi yang mengakibatkan konsentrasi LDL 

menurun.  

 Dari Gambar 17 juga diketahui bahwa dari minggu ke-3 pengamatan 

hingga minggu ke-4, hanya ekstrak PLA papain yang dapat menurunkan kadar 



LDL hingga di bawah batas normal, menandakan bahwa ekstrak PLA papain 

memiliki aktivitas yang lebih besar di antara ketiga metode ekstraksi dalam 

mengikat LDL. Selanjutnya untuk pengaruh kelompok tikus dan waktu (minggu) 

pengambilan darah terhadap rerata kadar LDL ditampilkan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pengaruh Kelompok Tikus dan Waktu (minggu) Pengambilan 
Darah Terhadap Rerata Kadar LDL 
Kelompok Tikus Waktu (minggu) 

Pengambilan Darah 
Rerata Kadar 

LDL 
BNJ 5% 

Kontrol 0 
1 
2 
3 
4 

150,75 a 
160,17 a 
157,86 a 
156,98 a 
161,05 a 

 

 
12,96 

Air 0 
1 
2 
3 
4 

142,44 e 
119,31 d 
93,30 c 
64,31 b 
40,90 a 

 

 
12,96 

Enzim Papain 
Komersil 

0 
1 
2 
3 
4 

160,54 d 
70,70 c 
43,51 b 
13,59 a 
7,49 a 

 

 
12,96 

Ragi Tempe 0 
1 
2 
3 
4 

159,89 e 
102,39 d 
60,94 c 
41,65 b 
21,02 a 

 

 
12,96 

Keterangan: Angka dengan notasi yang sama pada satu baris tabel menunjukkan tidak 
berbeda nyata 
 
 Dalam Tabel 10, diketahui bahwa jenis kelompok tikus dan waktu 

(minggu) pengambilan darah memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap 

rerata kadar LDL (lampiran 2.3). Namun pada kelompok tikus kontrol, tidak 

terdapat pengaruh yang nyata pada kadar LDL darah tikus, dikarenakan pada 

kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan yang dapat menurunkan kadar LDL.  

 



4.3.4 Kadar Trigliserida 

 Selain ketiga profil diatas, trigliserida juga menjadi penentu adanya 

kondisi hiperkolesterol dalam darah karena peningkatan kadar trigliserida dalam 

darah akan dapat diikuti dengan peningkatan kadar kolesterol darah. Dengan 

adanya konsumsi PLA, diharapkan dapat menurunkan kadar trigliserida dalam 

darah, yang ditampilkan pada Gambar 18. 

 
Gambar 18. Rerata Penurunan Kadar Trigliserida oleh PLA 

 Dari Gambar 18 menunjukkan penurunan kadar trigliserida oleh PLA 

dengan nilai penurunan PLA papain > PLA ragi tempe > PLA air. Perbedaan hasil 

yang ditunjukkan oleh masing-masing PLA dikarenakan perbedaan kemurnian 

PLA yang berbeda. Dalam penelitian Kiriyama et al. (2009), ekstrak konjac 

mannan kasar dengan tingkat purifikasi tinggi, mampu menurunkan kadar 

trigliserida lebih besar dibandingkan ekstrak konjac mannan kasar tanpa 

purifikasi. 

 Trigliserida dibentuk dari asam lemak dan gliserol yang saling berikatan 

(Wirahadikusumah, 1985). Penurunan kadar trigliserida dalam darah disebabkan 

oleh komponen PLA dapat menghambat absorpsi trigliserida (Mayes, 1997), 

karena sifat PLA yang mampu meningkatkan viskositas dalam intestin dapat 



menjadi penghalang bagi kerja enzim pemecah lipid makanan dan mengurangi 

jumlah pembentukan trigliserida (Prangdimurti, 2007).  

Tabel 11. Pengaruh Kelompok Tikus dan Waktu (minggu) Pengambilan 
Darah Terhadap Rerata Kadar Trigliserida 
Kelompok Tikus Waktu (minggu) 

Pengambilan Darah 
Rerata Kadar 
Trigliserida 

BNJ 5% 

Kontrol 0 
1 
2 
3 
4 

122,31 a 
123,50 a 
129,18 a 
129,94 a 
131,15 a 

 

 
5,87 

Air 0 
1 
2 
3 
4 

121,69 d 
111,07 c 
102,69 b 
96,12 a 
90,79 a 

 

 
5,87 

Enzim Papain 
Komersil 

0 
1 
2 
3 
4 

120,82 e 
100,12 d 
91,21 c 
76,36 b 
52,12 a 

 

 
5,87 

Ragi Tempe 0 
1 
2 
3 
4 

120,57 e 
106,64 d 
97,80 c 
91,27 b 
77,33 a 

 

 
5,87 

Keterangan: Angka dengan notasi yang sama pada satu baris tabel menunjukkan tidak 
berbeda nyata 
 
 Penurunan kadar trigliserida oleh ekstrak PLA pada Gambar 18, 

menunjukkan bahwa hanya ekstrak PLA dengan enzim papain yang dapat 

menurunkan kadar trigliserida hingga di bawah batas normal, pengaruh yang sama 

juga ditunjukkan pada penurunan kadar LDL. Hal ini disebabkan terigliserida 

merupakan lipid terbanyak dalam pembentukan VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein), dimana VLDL merupakan cikal bakal terbentuknya LDL. Oleh 

karena itu, penurunan kadar trigliserida berkaitan erat dengan penurunan kadar 

LDL (Madiyan, 1990). 



 Selanjutnya untuk pengaruh kelompok tikus dan waktu (minggu) 

pengambilan darah terhadap rerata kadar trigliserida ditampilkan pada Tabel 11. 

Dalam uji BNJ 5% (lampiran 2.4), diketahui bahwa jenis kelompok tikus dan 

waktu (minggu) pengambilan darah memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) 

terhadap rerata kadar trigliserida. Namun pada kelompok tikus kontrol, tidak 

terdapat pengaruh yang nyata pada kadar trigliserida darah tikus, dikarenakan 

pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan yang dapat menurunkan kadar 

trigliserida. Pada Tabel 11 juga ditunjukkan bahwa penurunan kadar trigliserida 

oleh PLA air pada minggu ke-3 dan ke-4 terdapat notasi yang sama. Hal ini 

dikarenakan penurunan kadar trigliserida pada tikus berkaitan dengan kondisi 

metabolisme tubuh yang berbeda-beda (Wirahadikusumah, 1985).  

 Berdasarkan pembahasan pengaruh PLA pada profil lipid tikus, dapat 

diketahui bahwa treatment hiperkolesterol dengan PLA selama 4 minggu mampu 

memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap perbaikan profil lipid darah 

hiperkolesterol. Dosis yang diberikan pada penelitian ini adalah 80 mg PLA untuk 

tikus wistar. Bila dikonversikan pada manusia, dosis PLA yang dianjurkan adalah 

4,4 g PLA, dengan nilai konversi dari manusia ke tikus adalah 0,018 (Kurniawati, 

2010). 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa polisakarida larut air (PLA) 

dapat diekstrak dari umbi gadung melalui tiga metode, yaitu metode ekstraksi 

dengan air, enzim papain, dan ragi tempe. Rendemen yang dihasilkan dari metode 

ekstraksi dengan papain (11,65%) > ragi tempe (6,64%) > air (6,57%). Masing-

masing PLA yang dihasilkan memiliki kadar air, protein, amilosa, serat kasar, dan 

HCN yang berbeda. Bila ditinjau dari tujuan adanya metede ekstraksi, yaitu untuk 

menghilangkan protein pada PLA, maka ekstrak PLA dengan ragi tempe dipilih 

sebagai metode ekstraksi yang paling tepat dengan aktivitas deprotease paling 

tinggi (kadar protein ekstrak PLA oleh air (0,781%) < ekstrak PLA oleh papain 

(0,874%) < ekstrak PLA oleh ragi tempe (0,961%)). 

Dari hasil pengujian secara in vivo, terlihat adanya pengaruh dari ketiga 

metode ekstraksi pada perbaikan profil lipid. ekstraksi PLA dengan enzim papain 

komersil memiliki aktivitas paling baik dalam memperbaiki profil lipid darah 

tikus hiperkolesterol, dengan penurunan kadar kolesterol, LDL, dan trigliserida, 

serta kenaikan kadar HDL yang paling besar di antara ketiga metode. Berdasarkan 

perhitungan statistik, kelompok tikus yang diberi perlakuan PLA dari ketiga 

metode ekstraksi dan waktu (minggu) pengambilan darah tikus menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata (α= 0,05) terhadap profil lipid darah tikus. 

 



 
5.2 Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti tentang optimasi dalam proses 

ekstraksi PLA agar didapatkan PLA yang lebih murni. Selain itu juga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme perbaikan profil lipid darah 

oleh PLA, karena proses yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup sangat 

kompleks dan membutuhkan penelitian lebih mendalam. 
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LAMPIRAN 1: Prosedur Analisa  

1.1 Analisa Rendemen (Sudarmadji, 1984) 

 Rendemen PLA merupakan perbandingan antara berat PLA yang telah 

dimurnikan dengan berat basah gadung  

  Rendemen = Berat akhir sampel x 100%  
           Berat awal sampel 
 

1.2 Analisa Kadar Air Metode Oven (AOAC, 1970 dalam Sudarmadji, 1984)  

1. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram pada cawan porselin yang telah 

diketahui beratnya.  

2. Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3-4 jam pada suhu 100-

105 °C atau sampai beratnya menjadi konstan.  

3. Sampel kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam desikator 

dan segera ditimbang setelah mencapai suhu kamar.  

4. Masukkan kembali bahan tersebut ke dalam oven sampai tercapai berat yang 

konstan (selisih antara penimbangan berturut-turut 0,2 gram)  

5. Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai presentase kadar air dan dihitung 

dengan rumus :  

Kadar Air = berat awal - berat akhir x 100%  
    berat sampel 
 

1.3 Analisa Kadar Protein Metode Makro Kjeldahl Modifikasi (AOAC, 1970 

dalam Sudarmadji, 1984) 

1. Timbang 1 gram bahan yang telah diringankan, masukkan ke dalam labu 

Kjeldahl  

2.  Kemudian ditambahkan 0.5 Tablet Kjeldahl, dan 20 ml H2SO4 pekat.  



3. Setelah itu didestruksi selama 1 jam sampai terbentuk cairan yang 

berwarna jernih, kemudian didinginkan.   

4. Setelah dingin, tambahkan 25 ml aquades, 2 tetes indikator phenolptalein 

(pp), dan didestilasi dengan NaOH 45% hingga berubah warna 

5. Destilat ditampung dalam erlenmeyer berisi 20 ml larutan H3BO3 yang 

telah dicampur dengan 3 tetes indikator metil red 

6. Titrasi destilat dengan HCl 0,1 N hingga berwarna merah jambu 

% N = ml NaOH blanko-ml NaOH contoh x 100% x 0,1 (N HCl) x 14,008 
         Berat contoh (g) x 1000 
 
% protein = % N x faktor konversi (6,25) 
 

1.4 Analisa Kadar Pati Metode Hidrolisis Asam (AOAC, 1970 dalam 

Sudarmadji, 1984) 

1. Timbang 1 g sampel ke dalam erlenmeyer 250 ml 

2. Tambahkan 10 ml aquades, dan aduk selama 1 jam 

3. Kemudian saring menggunakan kertas saring kasar, dan cuci residu 

dengan aquades hingga volume filtrat 100 ml 

4. Buang filtratnya, dan cuci residu dengan eter 10 ml secara bertahap, dan 

cuci kembali dengan alkohol 10% sebanyak 30 ml 

5. Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer dengan pencucian 40 ml aquades 

6. Tambahkan 4 ml HCl ± 25% (BJ 1,125) 

7. Tutup dengan pendingin balik, dan panaskan selama 2,5 jam 

8. Setelah dingin, netralkan dengan NaOH 45%, uji dengan kertas lakmus 



9. Encerkan larutan sampai volume 100 ml, dan saring dengan kertas saring 

kasar 

10. Penentuan glukosa seperti pada penentuan gula reduksi, dan berat glukosa 

yang diperoleh dikalikan 0,9 merupakan berat pati 

Penentuan Gula Reduksi Metode Nelson Somogyi : 

1. Buat larutan glukosa standar (10 mg glukosa anhidrat/100 ml) 

2. Dari larutan tersebut, buat 5 seri pengenceran dengan konsentrasi: 2, 4, 

6, 8, 10 mg/100 ml 

3. Siapkan 6 tabung reaksi, masing-masing diisi 1 ml larutan diatas. 1 

tabung diisi dengan aquades 1 ml sebagai blanko 

4. Tambahkan 1 ml reagen Nelson ke dalam masing-masing tabung 

reaksi, dan panaskan dalam air mendidih selama 20 menit 

5. Dinginkan semua tabung reksi tersebut hingga tercapai suhu 25ºC 

6. Setelah dingin, tambahkan 1 ml regen Arsenomolibdat, dan gojog 

sampai semua endapan larut kembali 

7. Tambahkan 7 ml aquades, gojog sampai homogen 

8. Ukur absorbansi warna larutan yang terbentuk pada 540 nm 

 

1.5 Analisa Kadar Serat Kasar (Sudarmadji, 1997) 

1. Timbang bahan halus sebanyak 5 g, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 

ml 

2. Tambahkan 100 ml H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100ml) 

3. Tutup dengan pendingin balik, didihkan selama 30 menit 



4. Saring dengan kertas saring kasar, cuci residu yang tertinggal dengan 

aquades mendidih, hingga larutan tidak bersifat asam (uji dengan kertas 

lakmus) 

5. Pindahkan residu secara kuantitatif, cuci kembali residu dengan NaOH 

mendidih (1,25 g/100 ml) sampai semua residu masuk kedalam 

erlenmeyer 250 ml   

6. didihkan dalam pendingin balik selama 30 menit 

7. Saring dengan kertas saring halus yang telah diketahui beratnya, sambil 

dicuci dengan larutan K2SO4 10% 10 ml 

8. Cuci kembali residu dengan aquades mendidih 10 ml dan alkohol 95% 

sebanyak 15 ml 

9. Keringkan kertas saring halus tersebut dengan isinya, pada 110ºC selama 

1-2 jam 

10. Timbang berat kertas saring sampai tercapai berat konstan 

 

1.6 Analisa Kadar Amilosa (AOAC, 1984 dalam Apriyantono, 1989) 

Pembuatan Kurva Standar 

1. Timbang 40 mg amilosa murni, masukkan ke dalam tabung reaksi. 

Tambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N 

2. Panaskan dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit sampai semua 

bahan membentuk gel. Setelah itu dinginkan 

3. Pindahkan seluruh campuran ke dalam labu ukur 100 ml. Tepatkan sampai 

tanda tera dengan aquades 



4. Pipet masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5 ml larutan diatas, masukkan masing-

masing ke dalam labu ukur 100 ml 

5. Ke dalam masing-masing labu ukur tersebut tambahkan asam asetat 1N 

masing-masing 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 ml, lalu tambahkan masing-masing 

2 ml larutan iod 

6. Tepatkan masing-masing campuran dalam labu ukur sampai tanda tera 

dengan aquades. Biarkan selama 20 menit 

7. Intensitas warna biru yang terbentuk diukur dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 625 nm 

8. Buat kurva standar, konsentrasi vs absorbansi 

Penetapan Sampel 

1. Timbang 100 mg sampel dalam bnetuk tepung, masukkan ke dalam tabung 

reaksi 

2. Tambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N 

3. Panaskan dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit sampai 

terbentuk gel 

4. Pindahkan seluruh gel ke dalam labu ukur 100 ml, kocok, tepatkan sampai 

tanda tera dengan aquades 

5. Pipet 5ml larutan tersebut, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. 

Tambahkan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml larutan iod 

6. Tepatkan sampai tanda tera dengan aquades, kocok, diamkan selama 20 

menit 

7. Ukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 625 ml    



 

1.7 Analisa Kadar Sianida [CN-] (Bradbury et al., 1991) 

 Larutan Na-pikrat: 2,5 g Na2CO3 dan 0,25 g asam pikrat dilarutkan dengan 

aquades hingga mencapai volume 50 ml 

 Larutan stok KCN: 0,25 g KCN dan 0,16 g NaOH dilarutkan dengan 

aquades hingga mencapai volume 100 ml 

Prosedur analisa: 

1. Timbang 0,1 g sampel 

2. Tambahkan 15 ml buffer phosphate 0,2 M pH 6,8 

3. Gojog selama 15 menit 

4. Saring menggunakan kertas saring halus, kemudian filtrat yang diperoleh 

dikembalikan ke volume semula (15 ml) menggunakan buffer yang sama 

5. Ambil 1 ml filtrat, kemudian tambahkan NaOH 0,1 M sebanyak 1 ml, dan 

inkubasi pada suhu kamar selama 30 menit 

6. Tambahkan 5 ml larutan Na-pikrat, dan panaskan campuran dalam 

penangas air 95ºC selama 5 menit 

7. Tera warna yang dihasilkan pada λ 488 nm 

 

1.8 Analisa Kadar Kolesterol Kuning Telur (Sudarmanto, 1991) 

1. Timbang 0,5 g kuning telur 

2. Tambahkan pelarut organik berupa larutan aseton-alkohol (1:1) sebanyak 

5 ml 

3. Diaduk dengan menggunakan sentrifugasi 



4. Dipanaskan dalam air mendidih sambil digoyang-goyang, sampai 

mendidih 

5. Didinginkan pada suhu kamar 

6. Pisahkan supernatannya dan masukkan ke dalam tabung reaksi 

7. Uapkan pelarut organiknya dengan memanaskan pada waterbath 

8. Didinginkan hingga mencapai suhu kamar, kemudian tambahkan 1,5 ml 

kloroform dan aduk hingga terlarut 

9. Tambahkan 1,5 ml larutan asetat anhidrat-asam sulfat pekat (30:1) 

10. Dihomogenkan dengan menggunakan vortex 

11. Tempatkan pada ruang gelap selama 5 menit, sehingga larutan berwarna 

hijau kebiruan 

12. Tera absorbansi larutan pada 680 nm 

 

1.9  Analisa Kadar Kolesterol, Trigliserida, HDL, dan LDL (Diagnostic 

Systems International) 

Preparasi Sampel : tikus dipuasakan minimal selama 16 jam, diambil darahnya 

dari retro orbital plexus, kemudian disentrifuse dengan 

kecepatan 4000 rpm selama 10 menit, dan didapatkan serum 

Analisa Kolesterol : 

1. Serum sebanyak 10 µl, ditambahkan reagen untuk kolesterol sebanyak 

1000µl 

2. Dicampur dengan menggunakan vortex, kemudian diinkubasi pada suhu 

20-25ºC selama 20 menit 



3. Diukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 546 nm 

 Kolesterol = abs. sampel     x   kons. Standar 
                   Abs. standar  

 Konsentrasi standar : 200 mg/dl 

Analisa Trigliserida : 

1. Serum sebanyak 10 µl, ditambahkan reagen untuk trigliserida 1000 µl 

2. Dicampur dengan menggunakan vortex, kemudian diinkubasi pada suhu 

20-25ºC selama 20 menit 

3. Diukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 546 nm 

 Kolesterol = abs. sampel     x   kons. Standar 
                   Abs. standar  

Konsentrasi standar : 200 mg/dl 

Analisa HDL : 

1. Serum sebanyak 200 µl, ditambahkan reagen untuk HDL sebanyak 500 µl 

2. Dicampur dengan menggunakan vortex, kemudian diinkubasi pada suhu 

20-25ºC selama 10 menit 

3. Disentrifugasi, dan didapatkan supernatant sebanyak 100 µl 

4. Ditambahkan reagen untuk kolesterol sebanyak 1000µl 

5. Dicampur dengan menggunakan vortex, kemudian diinkubasi pada suhu 

20-25ºC selama 20 menit 

6. Diukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 546 nm 

 HDL =  abs. sampel     x   kons. Standar 
            Abs. standar  



 Konsentrasi standar : 200 mg/dl 

Analisa LDL : 

 LDL  = total kolesterol – trigliserida – HDL 
     5 



Lampiran 2: Hasil Analisa 

Lampiran 2.1 Kadar Total Kolesterol 
jenis ekstraksi   kontrol 
minggu ke-   0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

u l a n g a n 

1 231,94 53798,23 239,86 57531,69 239,01 57124,39 239,30 57263,65 242,96 59028,47 
2 212,50 45156,25 220,64 48682,26 219,86 48337,61 221,05 48864,27 223,94 50150,76 
3 234,03 54769,00 242,70 58905,54 241,13 58145,97 242,11 58614,96 245,77 60405,18 
4 215,28 46344,52 222,06 49312,45 223,40 49909,46 224,56 50427,82 227,46 51740,23 
5 223,61 50001,93 231,32 53507,43 230,50 53128,62 223,16 49799,45 225,35 50783,57 
6 227,08 51566,84 234,16 54832,64 234,75 55108,39 234,39 54936,78 236,62 55988,89 

rata-rata 224,07 50272,79 231,79 53795,33 231,44 53625,74 230,76 53317,82 233,69 54682,85 
 

air 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

203,47 41400,95 214,23 45896,58 190,07 36126,96 170,53 29079,22 151,41 22924,52 
211,81 44861,59 215,66 46508,53 195,04 38038,83 168,42 28365,65 150,70 22711,76 
202,78 41118,83 217,79 47434,05 190,78 36397,06 171,93 29559,86 154,93 24003,17 
208,33 43402,78 214,95 46202,05 188,65 35589,76 174,04 30288,21 152,82 23353,01 
204,17 41684,03 220,64 48682,26 193,62 37487,55 167,72 28129,76 149,30 22289,23 
227,08 51566,84 216,37 46816,02 196,45 38594,14 167,02 27894,86 152,11 23138,27 

rata-rata 209,61 44005,84 216,61 46923,25 192,43 37039,05 169,94 28886,26 151,88 23069,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



papain 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

228,47 52199,56 169,40 28694,67 156,74 24566,67 136,84 18725,76 128,17 16427,30 
231,94 53798,23 175,09 30656,15 154,61 23904,23 133,33 17777,78 126,06 15890,20 
233,33 54444,44 183,63 33719,94 152,48 23250,84 138,25 19111,85 126,76 16068,24 
228,47 52199,56 168,68 28454,05 153,90 23685,43 137,54 18918,31 126,06 15890,20 
234,03 54769,00 185,77 34508,68 155,32 24124,04 134,74 18154,02 121,83 14842,79 
236,11 55748,46 181,49 32940,31 157,45 24789,50 140,35 19698,37 127,46 16247,27 

rata-rata 232,06 53859,87 177,34 31495,63 155,08 24053,45 136,84 18731,01 126,06 15894,33 
 

ragi tempe 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

229,17 52517,36 188,61 35574,52 169,50 28731,45 150,88 22763,93 139,44 19442,571 
237,50 56406,25 211,39 44684,84 164,54 27073,08 155,09 24052,20 137,32 18857,866 
242,36 58738,91 212,81 45288,69 163,12 26608,32 151,58 22976,18 133,80 17903,194 
221,53 49074,56 200,00 40000,00 168,09 28252,60 153,68 23618,84 133,10 17715,235 
229,86 52836,13 197,15 38869,32 166,67 27777,78 155,79 24270,36 138,03 19051,775 
227,78 51882,72 210,68 44384,44 165,25 27306,98 152,28 23189,41 135,92 18473,021 

rata-rata 231,37 53575,99 203,44 41466,97 166,19 27625,04 153,22 23478,49 136,27 18573,94 
 
ANOVA 
variasi db JK KT f hitung f tabel notasi 
ekstraksi 3 71215,84 23738,613 628,717525 2,6955343 * 
minggu ke- 16 96216,45 6013,5281 60,1352813 1,7456472 * 
galat 100 3775,72 37,7572       
jumlah 119 171208,01         

 



BNJ 5% 

kontrol 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
224,07 231,79 231,44 230,76 233,69 

12,92 

224,07 0 tn tn tn tn 
231,79   0 * * tn 
231,44     0 * tn 
230,76       0 tn 
233,69         0 

a a a a a 

air 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
209,61 216,61 192,43 169,94 151,88 

12,92 

209,61 0 tn * * * 
216,61   0 * * * 
192,43     0 * * 
169,94       0 * 
151,88         0 

d d c b a 

papain 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
232,06 177,34 155,08 136,84 126,06 

12,92 

232,06 0 * * * * 
177,34   0 * * * 
155,08     0 * * 
136,84       0 tn 
126,06         0 

d c b a a 
 
 
 
 



ragi 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
231,37 203,44 166,19 153,22 136,27 

12,92 

231,37 0 * * * * 
203,44   0 * * * 
166,19     0 * * 
153,22       0 * 
136,27         0 

e d c b a 
 
 
Lampiran 2.2 Kadar HDL 

jenis ekstraksi kontrol 
minggu ke- 0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

u l a n g a n 

1 48,54 2356,13 47,25 2232,56 46,45 2157,60 45,95 2111,40 45,02 2026,80 
2 47,90 2294,41 45,95 2111,40 47,10 2218,41 47,90 2294,41 46,30 2143,69 
3 47,25 2232,56 45,31 2053,00 48,39 2341,59 49,84 2484,03 48,23 2326,13 
4 45,31 2053,00 45,31 2053,00 44,52 1982,03 45,31 2053,00 44,37 1968,70 
5 51,78 2681,17 48,54 2356,13 49,68 2468,10 48,54 2356,13 46,95 2204,30 
6 52,43 2748,90 49,19 2419,66 50,32 2532,10 49,19 2419,66 47,59 2264,81 

rata-rata 48,87 2394,36 46,93 2204,29 47,74 2283,31 47,79 2286,44 46,41 2155,74 
 

air 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

44,01 1936,88 75,08 5637,01 78,06 6093,36 85,44 7299,99 91,96 8456,64 
45,31 2053,00 74,43 5539,82 77,42 5993,86 88,67 7862,37 90,03 8105,40 
44,01 1936,88 77,67 6032,63 76,77 5893,63 86,08 7409,77 94,53 8935,92 
40,78 1663,01 71,20 5069,44 80,00 6400,00 86,73 7522,09 95,18 9059,23 
40,13 1610,42 75,73 5735,03 78,71 6195,26 83,50 6972,25 93,89 8815,33 
42,72 1825,00 76,38 5833,90 80,65 6504,42 88,03 7749,28 91,32 8339,34 

rata-rata 42,83 1837,53 75,08 5641,31 78,60 6180,09 86,41 7469,29 92,82 8618,65 
 



papain 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

44,66 1994,52 84,14 7079,54 91,61 8392,39 106,15 11267,82 109,97 12093,40 
51,78 2681,17 88,03 7749,28 92,90 8630,41 106,15 11267,82 108,68 11811,34 
47,25 2232,56 84,79 7189,34 94,84 8994,63 110,03 12106,60 109,32 11950,86 
45,95 2111,40 88,67 7862,37 92,26 8511,91 110,68 12250,06 108,04 11672,64 
46,60 2171,56 84,14 7079,54 92,90 8630,41 105,50 11130,25 105,47 11123,92 
47,90 2294,41 89,97 8094,60 95,48 9116,43 109,39 11966,17 107,40 11534,76 

rata-rata 47,36 2247,60 86,62 7509,11 93,33 8712,70 107,98 11664,79 108,15 11697,82 
 

ragi tempe 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

53,72 2885,84 78,96 6234,68 85,16 7252,23 91,26 8328,39 101,61 10324,59 
47,90 2294,41 77,67 6032,63 86,45 7473,60 92,56 8567,35 99,68 9936,102 
45,31 2053,00 80,26 6441,67 83,87 7034,18 96,44 9300,67 98,39 9680,592 
46,60 2171,56 78,32 6134,02 89,03 7926,34 93,20 8686,24 99,04 9808,922 
46,60 2171,56 80,26 6441,67 84,52 7143,63 94,50 8930,25 102,25 10455,06 
44,01 1936,88 82,25 6765,06 85,16 7252,23 91,91 8447,45 97,75 9555,063 

rata-rata 47,36 2252,21 79,62 6341,62 85,70 7347,03 93,31 8710,06 99,79 9960,06 
 
 
ANOVA 
variasi db JK KT f hitung f tabel notasi 
ekstraksi 3 28950,49 9650,1633 2238,80924 2,6955343 * 
minggu ke- 16 33866,77 2116,6731 21,1667313 1,7456472 * 
galat 100 431,04 4,3104       
jumlah 119 63248,3         

 



BNJ 5% 

kontrol 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
48,87 46,93 47,74 47,79 46,41 

4,36 

48,87 0 tn tn tn tn 
46,93   0 tn tn tn 
47,74     0 tn tn 
47,79       0 tn 
46,41         0 

a a a a a 

air 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
42,83 75,08 78,60 86,41 92,82 

4,36 

42,83 0 * * * * 
75,08   0 tn * * 
78,60     0 * * 
86,41       0 * 
92,82         0 

a b b c d 

papain 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
47,36 86,62 93,33 107,98 108,15 

4,36 

47,36 0 * * * * 
86,62   0 * * * 
93,33     0 * * 

107,98       0 tn 
108,15         0 

a b c d d 
 
 
 



ragi 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
47,36 79,62 85,70 93,31 99,79 

4,36 

47,36 0 * * * * 
79,62   0 * * * 
85,70     0 * * 
93,31       0 * 
99,79         0 

a b c d e 
 
 
Lampiran 2.3 Kadar LDL 
jenis ekstraksi   kontrol 
minggu ke-   0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

u l a n g a n 

1 159,01 25284,18 167,96 28210,56 166,91 27858,95 167,45 28039,50 171,91 29553,05 
2 140,51 19743,06 150,33 22599,11 146,68 21515,02 146,83 21559,05 151,17 22852,37 
3 163,14 26614,66 173,34 30046,76 167,40 28022,76 166,81 27825,58 171,80 29515,24 
4 145,73 21237,23 152,25 23180,06 152,95 23393,70 153,22 23476,37 156,76 24573,70 
5 146,70 21520,89 157,39 24771,61 155,03 24034,30 148,87 22162,28 152,37 23216,62 
6 149,38 22314,38 159,73 25513,67 158,20 25027,24 158,72 25192,04 162,27 26331,55 

rata-rata 150,75 22785,73 160,17 25720,30 157,86 24975,33 156,98 24709,14 161,05 26007,09 
 

air 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

134,48 18084,87 116,87 13658,60 91,49 8370,42 66,03 4359,96 41,56 1727,23 
143,15 20491,92 119,38 14251,58 97,25 9457,56 60,55 3666,30 42,49 1805,40 
134,97 18216,90 117,98 13919,28 93,79 8796,56 66,94 4480,96 42,65 1819,02 
143,02 20454,72 121,31 14716,12 87,99 7742,24 67,38 4540,06 39,17 1534,29 
138,91 19295,99 122,33 14964,63 93,95 8826,60 64,73 4189,97 37,37 1396,52 
160,13 25641,62 118,00 13924,00 95,30 9082,09 60,23 3627,65 42,18 1779,15 

rata-rata 142,44 20364,34 119,31 14239,03 93,30 8712,58 64,31 4144,15 40,90 1676,94 
 



papain 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

158,68 25179,34 64,74 4191,27 47,10 2218,41 15,13 228,92 7,58 57,46 
155,63 24220,70 66,40 4408,96 43,39 1882,69 12,49 156,00 7,19 51,70 
162,74 26484,31 79,95 6392,00 39,62 1569,74 12,94 167,44 6,53 42,64 
159,02 25287,36 60,82 3699,07 43,47 1889,64 10,57 111,72 7,69 59,14 
163,63 26774,78 81,25 6601,56 43,81 1919,32 14,40 207,36 6,18 38,19 
163,53 26742,06 71,01 5042,42 43,65 1905,32 15,98 255,36 9,74 94,87 

rata-rata 160,54 25781,42 70,70 5055,88 43,51 1897,52 13,59 187,80 7,49 57,33 
 

ragi tempe 
0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 

150,61 22683,37 88,25 7788,06 65,15 4244,52 41,43 1716,44 21,83 476,5489 
165,07 27248,10 111,58 12450,10 58,60 3433,96 44,06 1941,28 22,23 494,1729 
173,26 30019,03 110,56 12223,51 59,47 3536,68 36,52 1333,71 19,85 394,0225 
151,28 22885,64 101,90 10383,61 59,42 3530,74 42,44 1801,15 18,79 353,0641 
160,21 25667,24 97,26 9459,51 62,81 3945,10 42,96 1845,56 20,94 438,4836 
158,93 25258,74 104,80 10983,04 60,16 3619,23 42,48 1804,55 22,46 504,4516 

rata-rata 159,89 25627,02 102,39 10547,97 60,94 3718,37 41,65 1740,45 21,02 443,46 
 
 
ANOVA 
variasi db JK KT f hitung f tabel notasi 
ekstraksi 3 164738,66 54912,8867 1445,59334 2,69553426 * 
minggu ke- 16 205777,34 12861,0838 128,610838 1,74564723 * 
galat 100 3798,64 37,9864       
jumlah 119 374314,64         

 
 
 
 



BNJ 5% 

kontrol 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
150,75 160,17 157,86 156,98 161,05 

12,96 

150,75 0 tn tn tn tn 
160,17   0 tn tn tn 
157,86     0 tn tn 
156,98       0 tn 
161,05         0 

a a a a a  

air 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
142,44 119,31 93,30 64,31 40,90 

12,96 

142,44 0 * * * * 
119,31   0 * * * 
93,30     0 * * 
64,31       0 * 
40,90         0 

e d c b a 

papain 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
160,54 70,70 43,51 13,59 7,49 

12,96 

160,54 0 * * * * 
70,70   0 * * * 
43,51     0 * * 
13,59       0 tn 
7,49         0 

d c b a a 
 
 
 
 



ragi 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
159,89 102,39 60,94 41,65 21,02 

12,96 

159,89 0 * * * * 
102,39   0 * * * 
60,94     0 * * 
41,65       0 * 
21,02         0 

e d c b a 
 
 
Lampiran 2.4 Kadar Trigliserida 
jenis ekstraksi   kontrol 
minggu ke-   0   1   2   3   4   

u l a n g a n 

1 121,93 14866,92 123,25 15190,56 128,21 16437,80 129,45 16757,30 130,18 16946,83 
2 120,45 14508,20 121,77 14827,93 130,40 17004,16 131,64 17329,09 132,36 17519,17 
3 118,22 13975,97 120,30 14472,09 126,74 16063,03 127,27 16197,65 128,73 16571,41 
4 121,19 14687,02 122,51 15008,70 129,67 16814,31 130,18 16946,83 131,64 17329,09 
5 125,65 15787,92 126,94 16113,76 128,94 16625,52 128,73 16571,41 130,18 16946,83 
6 126,39 15974,43 126,20 15926,44 131,14 17197,70 132,36 17519,17 133,82 17907,79 

rata-rata 122,31 14966,74 123,50 15256,58 129,18 16690,42 129,94 16886,91 131,15 17203,52 
 

air    
0   1   2   3   4   

124,91 15602,51 111,44 12418,87 102,56 10518,55 95,27 9076,37 89,45 8001,30 
116,73 13625,89 109,23 11931,19 101,83 10369,35 96,00 9216,00 90,91 8264,63 
118,96 14151,48 110,70 12254,49 101,10 10221,21 94,55 8939,70 88,73 7873,01 
122,68 15050,38 112,18 12584,35 103,30 10670,89 99,64 9928,13 92,36 8530,37 
125,65 15787,92 112,92 12750,93 104,76 10974,66 97,45 9496,50 90,18 8132,43 
121,19 14687,02 109,96 12091,20 102,56 10518,55 93,82 8802,19 93,09 8665,75 

rata-rata 121,69 14817,53 111,07 12338,51 102,69 10545,54 96,12 9243,15 90,79 8244,58 
 



papain 
0   1   2   3   4   

125,65 15787,92 102,58 10522,66 90,11 8119,81 77,82 6055,95 53,09 2818,55 
122,68 15050,38 103,32 10675,02 91,58 8386,90 73,45 5394,90 50,91 2591,83 
116,73 13625,89 94,46 8922,69 90,11 8119,81 76,36 5830,85 54,55 2975,70 
117,47 13799,20 95,94 9204,48 90,84 8251,91 81,45 6634,10 51,64 2666,69 
118,96 14151,48 101,85 10373,42 93,04 8656,44 74,18 5502,67 50,91 2591,83 
123,42 15232,50 102,58 10522,66 91,58 8386,90 74,91 5611,51 51,64 2666,69 

rata-rata 120,82 14607,90 100,12 10036,82 91,21 8320,29 76,36 5838,33 52,12 2718,55 
 

ragi tempe 
0   1   2   3   4   

124,16 15415,71 107,01 11451,14 95,97 9210,24 90,91 8264,63 80,00 6400 
122,68 15050,38 110,70 12254,49 97,44 9494,55 92,36 8530,37 77,09 5942,8681 
118,96 14151,48 109,96 12091,20 98,90 9781,21 93,09 8665,75 77,82 6055,9524 
118,22 13975,97 98,89 9779,23 98,17 9637,35 90,18 8132,43 76,36 5830,8496 
115,24 13280,26 98,15 9633,42 96,70 9350,89 91,64 8397,89 74,18 5502,6724 
124,16 15415,71 115,13 13254,92 99,63 9926,14 89,45 8001,30 78,55 6170,1025 

rata-rata 120,57 14548,25 106,64 11410,73 97,80 9566,73 91,27 8332,06 77,33 5983,74 
 
 
ANOVA 
variasi db JK KT f hitung f tabel notasi 
ekstraksi 3 24519,91 8173,3033 1048,11471 2,695534 * 
minggu ke- 16 26252,95 1640,8094 16,4080938 1,745647 * 
galat 100 779,81 7,7981       
jumlah 119 51552,67         

 
 
 
 



BNJ 5% 

kontrol 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
122,31 123,50 129,18 129,94 131,15 

5,87 

122,31 0 tn * * * 
123,50   0 tn * * 
129,18     0 tn tn 
129,94       0 tn 
131,15         0 

a a a a a 

air 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
121,69 111,07 102,69 96,12 90,79 

5,87 

121,69 0 * * * * 
111,07   0 * * * 
102,69     0 * * 
96,12       0 tn 
90,79         0 

d c b a a 

papain 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
120,82 100,12 91,21 76,36 52,12 

5,87 

120,82 0 * * * * 
100,12   0 * * * 
91,21     0 * * 
76,36       0 * 
52,12         0 

e d c b a 
 
 
 
 



ragi 0 1 2 3 4 BNJ 5% 
120,57 106,64 97,80 91,27 77,33 

5,87 

120,57 0 * * * * 
106,64   0 * * * 
97,80     0 * * 
91,27       0 * 
77,33         0 

e d c b a 
 



 

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 
 

  
Penimbangan berat badan   pemberian pakan dan minum  

     
Analisa profil lipid    pengambilan darah secara retro  
      orbital plexus 
 

 
Proses pemberian PLA dengan sonde 
 
 


