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RINGKASAN 

 

Cuka merupakan cairan hasil fermentasi dari buah segar yang 

mengandung pektin yang merupakan jenis serat larut dalam air yang fungsinya 

untuk mengikat kelebihan kolesterol. Sedangkan kandungan antioksidannya 

berfungsi untuk membantu menghentikan proses kerusakan sel akibat adanya 

radikal bebas sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif 

terutama yang disebabkan kelebihan kolesterol. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh cuka apel dibanding dengan cuka salak terhadap kadar 

kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida pada hewan uji 

yang diberi diet tinggi lemak. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan  

Experimental Post Test Randomized Control Design dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Menggunakan hewan uji tikus wistar jantan Rattus novergicus 

sebanyak 12 ekor selama 4 minggu. Dibedakan menjadi 4 kelompok perlakuan, 

yaitu: kelompok diet normal, kelompok diet tinggi lemak, kelompok diet tinggi 

lemak + cuka apel, dan kelompok diet tinggi lemak + cuka salak dengan 

pemberian dosis cuka sebanyak 0,7 cc. Data hasil pengamatan dianalisa 

menggunakan ANOVA kemudian dilanjutkan dengan uji BNT 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian cuka apel dan cuka salak dapat 

menurunkan kadar kolesterol total, kolestrol LDL, dan trigliserida serta dapat  

menaikkan kadar kolesterol HDL sampai mendekati nilai kadar diet normal. 

Sedangkan kelompok perlakuan diet tinggi lemak + cuka apel  tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap diet tinggi lemak + cuka salak. 

 

 

Kata kunci: cuka apel, cuka salak, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol 

HDL, trigliserida, diet tinggi lemak 
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Snakefruit Vinegar in Lipid Contents on Male Wistar Rats Fed with High-
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SUMMARY 

 

Vinegar is an acidic liquid processed from the fermentation from fresh 

fruit that contain pectin, it is soluble fiber, it can bind excess cholesterol. While 

the antioxidant content serves to help stop the process of cell damage caused by 

free radicals that can prevent the onset of degenerative  diseases  mainly  caused 

by  excess  cholesterol. The purpose of this study was to determine the effect of 

apple vinegar and snakefruit vinegar in total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-

cholesterol, and Triglyceride levels on male wistar rats fed with high-fat diet. 

This study is a laboratory experimental with using “Experimental Post 

Test Randomized Control Design” with Completely Randomized Design. Using 

laboratory animal Rattus novergicus strain wistar male as many as 12 rats for 4 

weeks. They are distributed into 4 groups, there are: normal diet group, high-fat 

diet group, high-fat diet + apple vinegar group, high-fat diet + snakefruit vinegar 

group with 0,7 dose of vinegar. The data obtained were analyzed using ANOVA 

and followed with 5% Least Significant Difference test. 

The result indicated that apple vinegar and snakefruit vinegar could 

lower total cholesterol, LDL-cholesterol, and triglyceride levels and raised HDL-

cholesterol levels of rats fed with high-fat diet until near to normal diet range. 

While high-fat diet + apple vinegar group didn’t revealed a significant influence 

when compared with high-fat diet + snakefruit vinegar group. 

 

 

Keywords: apple vinegar, snakefruit vinegar, total cholesterol, LDL-cholesterol, 

HDL-cholesterol, triglyceride, high-fat diet 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum cuka merupakan cairan hasil fermentasi dari buah segar yang 

mengandung pektin yang merupakan jenis serat larut dalam air. Fungsinya dapat 

mengikat kelebihan kolesterol dan logam berat dalam saluran usus dan 

membuangnya keluar. Dalam hal ini, cuka dapat digunakan sebagai alternatif 

terapi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Oleh karena itu cuka 

banyak dimanfaatkan banyak masyarakat sebagai obat tradisional dan terapi untuk 

mengatasi masalah kesehatan. 

Cuka apel merupakan salah satu jenis cuka yang sedang marak dipasarkan di 

masyarakat. Produsen cuka apel mengklaim bahwa produknya dapat memberikan 

khasiat pencegahan dan pengobatan beberapa masalah kesehatan. Diantara khasiat 

cuka apel bagi kesehatan adalah kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol 

dan tekanan darah karena cuka apel mengandung serat larut air (pektin) , mineral 

potasium, dan antioksidan (beta carotene, quercetin, vitamin C, vitamin E, dll) 

(Asmala, 2006). 

Serat larut air paling berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol. 

Penurunan ini terutama pada fraksi LDL yang disertai dengan penurunan 

kandungan kolesterol dalam hati dan jaringan lainnya. Sedangkan antioksidan 

berperan dalam pencegahan terjadinya reaksi oksidatif terhadap LDL di dalam 

tubuh yang dapat mengakibatkan terbentuknya sumbatan dalam pembuluh darah 

(atherosclerosis) (Almatisier, 2003). 



Cuka salak merupakan cuka yang dihasilkan dari bahan baku buah salak. 

Diduga cuka salak juga mempunyai efek-efek kesehatan terutama dalam 

khasiatnya untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh layaknya cuka apel 

yang sudah marak dipasarkan di kalangan masyarakat. 

Secara empiris, khasiat cuka secara umum telah terungkap. Namun belum 

ada bukti ilmiah yang membuktikan khasiat tersebut, terutama sebagai alternatif 

sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit degeneratif. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian ilmiah secara in vivo  untuk membuktikan pengaruh 

pemberian cuka apel dan cuka salak terhadap kadar kolesterol dalam darah yang 

dapat meningkatkan risiko penyakit akibat gangguan pembuluh darah melalui 

proses penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah yang disebut dengan 

atherosklerosis. 

Uji in vivo dalam penelitian ini menggunakan tikus wistar jantan sebagai 

objek penelitian dengan pertimbangan bahwa tikus wistar memiliki kemiripan 

dengan manusia, antara lain adalah mamalia, pemakan sembarang (omnivora), 

mudah berkembang biak dan mudah mendapat perlakuan. Pemilihan jenis kelamin 

jantan adalah dengan pertimbangan bahwa jenis kelamin jantan tidak memiliki 

hormon estrogen yang mengendalikan metabolisme kolesterol (Kusumawati, 

2004). Dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh menunjukkan reaksi 

perlakuan (pemberian cuka apel dan salak) terhadap kandungan lipid darah tikus. 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian cuka apel dibanding dengan cuka salak terhadap kadar kolesterol total, 

kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan Trigliserida pada tikus wistar jantan yang 

diberi diet tinggi lemak. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan 

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hubungan atherosclerosis 

dengan pemberian cuka apel dan cuka salak. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah wawasan dan wacana tentang pengobatan alternatif cuka 

apel dan cuka salak dalam menurunkan kadar kolesterol darah untuk 

mencegah terjadinya penyakit degeneratif akibat atherosclerosis. 

 

1.4 Hipotesis 

Diduga pemberian cuka apel dan cuka salak dapat mempengaruhi kadar 

kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Dan keduanya 

dapat memberikan pengaruh yang tidak berbeda. 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah Apel 

Buah apel (Malus sylvestris Mill) merupakan tanaman buah tahunan yang 

berasal dari daerah Asia Barat. Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934 

hingga saat ini (BAPPENAS, 2000
a
). Sedangkan di Malang, sentra tanaman apel 

terdapat di daerah Batu, Poncokusuma, Gubuk Klakah dan Nongko Jajar. Salah 

satu jenis apel yang banyak di tanam adalah apel  jenis Manalagi (Untung, 1996). 

Menurut BAPPENAS (2000
a
), tanaman apel mempunyai sistematika sebagai 

berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Klas : Dicotyledonae 

Ordo : Rosales 

Famili : Rosaceae 

Genus : Malus 

Spesies : Malus sylvestris Mill 

 



Gambar 1. Buah Apel (Anonymous, 2009
a
) 

Apel manalagi disukai karena rasa daging buahnya manis walaupun belum 

matang dan aromanya kuat. Teksturnya agak liat dan kurang kandungan airnya. 

Warna daging buahnya putih kekuningan, buahnya berbentuk agak bulat dengan 

ujung dan pangkal berlekuk dangkal. Diameter buah antara 4-7 cm dan berat 75-

160 g per buah. Kulit berwarna hijau muda kekuningan saat matang. Produksi 

rata-rata per pohon 75 kg (Anonymous, 2005
a
). 

Tabel 1. Komposisi Kimia Buah Apel 

Komposisi Jumlah 

Energi 58,00 kkal 

Protein 0,30 g 

Lemak 0,40 g 

Karbohidrat 14,00 g 

Kalsium 6,00 mg 

Fosfor 10,00 mg 

Serat 0,70 g 

Besi 1,30 mg 

Vitamin A 24,00 RE 

Vitamin B2 0,04 mg 

Vitamin B2 0,03 mg 

Vitamin C 5,00 mg 

Niacin 0,10 mg 

Kalium 110 mg 

Kadar air 84,4 % 

Natrium 10 mg 

Sumber: Anonymous (2004
a
) 

Serat apel mampu menurunkan kadar kolesterol darah, mengurangi 

pengerasan arteri, dan resiko penyakit jantung koroner. Serat tak larut dalam apel 

berfungsi untuk mengikat kolesterol LDL dalam  saluran cerna dan kemudian 

menyingkirkanya dari tubuh. Sementara itu serat larutnya (pektin) akan 

mengurangi produksi kolesterol LDL di hati (Kumalaningsih, 2006). 

Kulit apel mengandung flavonoid yang disebut quercetin. Quercetin ini 

mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi. Fungsinya adalah mencegah 



serangan radikal bebas sehingga dapat melindungi tubuh dari kemungkinan 

serangan kanker. Selain itu, antioksidan dapat mencegah oksidasi LDL sehingga 

proses atherosclerosis (penyumbatan pembuluh darah) dapat dihindari 

(Kumalaningsih, 2006). 

 

2.2 Buah Salak 

Tanaman salak (Salacca zalacca) merupakan salah satu tanaman buah yang 

disukai dan mempunyai prospek baik untuk diusahakan. Di Indonesia ada juga 

yang mengatakan bahwa tanaman salak berasal dari Pulau Jawa (BAPPENAS, 

2000
b
). Untuk salak yang tumbuh di daerah Malang diantaranya adalah salak jenis 

Suwaru. Luas areal salak Suwaru yang produktif mencapai sekitar 800 hektar 

dengan produksi 15 ton per hektar (Anonymous, 2005
b
). 

Buah salak berbentuk bulat telur yang terbalik, ujungnya meruncing, rasanya 

sepat sampai manis. Bijinya bulat telur atau berisi tiga berwarna coklat. Tanaman 

salak berbuah sepanjang tahun sekitar bulan Desember dan Mei (Notodimedjo, 

1995). 

Menurut Nazaruddin dan Regina (1991), kedudukan tanaman salak dalam 

sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Filum : Spermatophyta 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Palmae 

Famili : Angiospermae 

Genus : Salacca 



Species : Salacca zalacca 

 

Gambar 2. Buah Salak (Anonymous, 2009
b
) 

Banyak varietas salak yang bisa tumbuh di Indonesia. Ada yang masih muda 

sudah terasa manis, Varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah untuk 

dikembangkan ialah: salak pondoh, swaru, nglumut, enrekang, gula batu (Bali), 

dan lain-lain (BAPPENAS, 2000
b
). 

Tabel 2. Kandungan Gizi dalam tiap 100 g Buah Salak Segar 

Komposisi Gizi Salak Satuan Jumlah 

Air g 78,00 

Kalori Kal 77,00 

Protein g 0,40 

Lemak g 0,00 

Karbohidrat g 20,90 

Ca mg 28,00 

P mg 18,00 

Fe mg 4,20 

Vitamin A IU 0,00 

Vitamin B1 mg 0,04 

Vitamin C mg 2,00 

BDD % 50,00 

Sumber: Rukmana (1999) 

Rasa khas pada buah salak terutama merupakan permasalahan dalam 

pengolahan selanjutnya. Rasa khas tersebut adalah rasa kelat yang disebabkan 

oleh senyawa tanin. Menurut Muchtadi (1992), rasa kelat dari tanin umumnya 



disebabkan karena terjadinya penggumpalan protein yang melapisi rongga mulut 

dan lidah atau karena terjadinya penyamakan pada lapisan mukosa rongga mulut. 

Manfaat tanin antara lain sebagai pewarna coklat, pengawet telur mentah, 

obat sariawan, antibakteri dan antioksidan. Menurut Anonymous (2005
c
), sifat 

antibakteri tanin disebabkan oleh adanya gugus pirogalol dan galoil, sedangkan 

sifat penghambatan terhadap racun ditentukan oleh struktur tersier persenyawaan 

gugus katekol atau pirogalol dengan gugus galoil-nya. Jenis bakteri yang dapat 

dihambat antara lain Bacillus cereus, Staphylococcus aureus dan Eshericia coli. 

 

2.3 Cuka (Vinegar) 

Cuka sudah dikenal orang sejak awal peradaban manusia, seperti halnya 

anggur. Kata vinegar, nama asing dari cuka, berasal dari kata vinaigre yang 

berarti anggur asam. Jika anggur dibiarkan selama beberapa hari di udara terbuka, 

maka alkohol di dalam anggur tersebut akan mengalami fermentasi manjadi asam 

cuka. Nama lain dari cuka adalah acetum (latin). Dari kata acetum lalu timbul 

turun-turunannya, di dalam bahasa Inggris adalah acetic dan di dalam bahasa 

Indonesia adalah asetat (Tjokroadikoesoemo, 1993). Sedangkan menurut Fardiaz 

(1996), cuka didefinisikan sebagai bumbu yang dibuat dari bahan yang 

mengandung pati atau gula dengan fermentasi alkohol diikuiti oksidasi asetat. 

Ada bermacam-macam cuka, perbedaanya terutama terletak pada bahan 

yang dipakai dalam fermentasi alkohol, seperti sari buah, sirup, dan bahan yang 

mengandung pati yang dihidrolisis. Macam-macam bahan yang dapat dibuat cuka 

diantaranya adalah: 

1. Sari buah-buahan, misalnya apel, anggur, jeruk, dan sebagainya. 



2. Sayur-sayuran yang mengandung pati, misalnya kentang yang mengandung 

pati dan harus dihidrolisis menjadi gula terlebih dahulu. 

3. Biji-bijian gandum, seperti barley, gandum hitam, jagung, dan gandum. 

4. Minuman keras atau alkohol, misalnya dari bir atau dari etil alkohol yang 

berubah sifat. 

Sedangkan menurut Effendi (2002), cuka adalah cairan yang mengandung 

asam asetat, dibuat dari buah-buahan atau hasil pertanian lainya melalui proses 

fermentasi bertingkat. Mikrobia yang berperan dalam proses pembuatan cuka 

adalah khamir dan bakteri. Khamir yang berperan adalah Saccharomyces 

cerevisiae var. ellipsoideus. Sedangkan bakteri yang berperan adalah dari genus 

Acetobacter (familia Pseudomonadaceae) dan genus Bacterium. Beberapa spesies 

Acetobacter adalah: Acetobacter aceti, Acetobacter rancens, Acetobacter xylinum. 

Genus Bacterium yang ditemukan antara lain: Bacterium schentzenbachii, 

Bacterium curvum, dan Bacterium orleanense. 

Wine, beer atau cairan yang mengandung alkohol kurang dari 18% akan 

menjadi cuka ketika bakteri aerob yang dikenal dengan Acetobacter acetii 

mengubah alkohol menjadi asam asetat. Cuka seharusnya mengandung 5% asam 

asetat dan dibuat dengan cara mengencerkan wine, beer atau cairan beralkohol 11-

12% menjadi 5,5-7% sebelum digunakan sebagai cuka. Dari kadar alkohol 

tersebut akan dihasilkan asam asetat sebanyak 4-6% (Anonymous, 2005
d
). 

sedangkan menurut Zubaidah (1998), cuka adalah larutan encer yang dihasilkan 

melalui dua tahap proses fermentasi yaitu proses fermentasi larutan yang 

mengandung gula menjadi etanol kemudian dilanjutkan dengan proses oksidasi 

etanol menjadi asam asetat. 



Mekanisme fermentasi asam asetat ada 2 yaitu fermentasi alkohol dan 

fermentasi asetat. Pada fermentasi alkohol, mula-mula gula yang terdapat pada 

bahan baku akan dirombak oleh khamir menjadi gas CO2 dan alkohol yang 

berlangsung secara anaerobik. Setelah alkohol dihasilkan, maka segera dilakukan 

fermentasi asetat dimana bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi 

asam asetat secara aerobik ( Prescott dan Dunn, 1959). Adapun reaksi proses 

fermentasi pada cuka buah adalah sebagai berikut: 

C6H12O6               2CO2 + 2C2H5OH  (tahap pertama) 
      glukosa                                        alkohol 

C2H5OH + O2          CH3COOH + H2O  (tahap kedua) 
     alkohol                            asam asetat 

Asetaldehid adalah senyawa intermedier dalam reaksi ini. Di antara produk 

akhirnya adalah sejumlah kecil aldehid, ester, aseton, dan sebagainya. Bau cuka 

yang sedap berasal dari adanya bermacam-macam ester seperti etil asetat, dari 

alkohol, gula, gliserin dan minyak menguap yang dihasilkan dalam jumlah kecil 

oleh aksi mikroba. Bau ini dapat juga berasal dari sari buah-buahan yang 

difermentasi, gandum, atau cairan bersifat alkohol lainya ( Prescott dan Dunn, 

1959). 

 Menurut Cruess (1958), faktor penting yang berpengaruh dalam kecepatan 

perubahan alkohol menjadi asam asetat adalah kadar alkohol karena konsentrasi 

alkohol awal yang optimal akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan 

bakteri terhadap substrat (alkohol). Cuka buah atau fruit vinegar termasuk dalam 

flavoured vinegar, biasanya dibuat dari buah raspberry atau blueberry. Produk 

yang dihasilkan rasanya manis dan memiliki rasa serta aroma yang enak 

(Anonymous, 2005
d
). 



Cuka sudah digunakan sebagai obat sejak jaman dahulu kala. Beberapa 

penelitian mengatakan bahwa cuka merupakan salah satu bahan pangan yang 

paling bergizi. Cuka mempunyai beberapa efek yang baik bagi kesehatan, antara 

lain efek disinfektan, cuka dapat membunuh dan memperlambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Efek diet, cuka dapat membantu membakar lemak dan 

menurunkan berat badan. Cuka dapat membebaskan tubuh dari beberapa zat yang 

berbahaya. Efek medis, cuka merupakan antipiretik (Anonymous, 2004
b
). 

Sedangkan menurut Anonymous (2005
d
), manfaat cuka dari segi kesehatan 

diantaranya berperan dalam terapi pengobatan penyakit-penyakit asma, kanker, 

sakit radang sendi, tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan saluran pendengaran, 

radang usus besar dan batu empedu. 

 

2.4 Pektin 

2.4.1 Karakteristik Pektin 

Menurut Voragen et al (1995) pektin merupakan grup polisakarida yang 

terdapat pada dinding sel primer dan antar sel. Substansi pektin merupakan bahan 

penyatu struktur sel yang memegang peranan penting sebagai perekat middle 

lamella pada dinding sel primer. Pektin bukan suatu homopolisakarida akan tetapi 

merupakan satuan struktur rantai α-(1,4)-D-asam galakturonat yang disisipi residu 

(1-2) L-rhamnopiranosil dalam posisi yang berdekatan atau berselang. Jumlah 

rhamnosa sekitar 1-4%. Unsur gula yang diserang dalam rantai sisi biasanya D-

galaktosa, L-arabinosa, D-xylosa, D-glukosa, D-manosa, L-fruktosa dan D-asam 

glukoronat yang sering ditemukan dalam jumlah sedikit.  



Pektin juga mempunyai unsur nongula yang paling penting yaitu metanol, 

asam asetat, asam fenolat dan dalam sampel komersial: kelompok amida. 

Esterifikasi residu asam galakturonat dengan metanol dan atau asam asetat adalah 

karakteristik struktur yang sangat penting pada unsur pektin. Pektin mengandung 

ratusan hingga mencapai 1000 unit monosakarida dengan berat molekul antara 

50.000 sampai 150.000 tergantung pada bahan dan kondisi ekstraksi (Stephen and 

Churns, 1995) 

Stabil pada PH rendah oleh karena itu dapat dijumpai pada makanan yang 

asam. Bahan makanan yang mengandung banyak pektin adalah apel, strawberi, 

dan jeruk. Saat ini pektin dapat diekstraksi dari jeruk atau apel dan dipakai 

sebagai bahan tambahan makanan disamping dipakai untuk membentuk jel pada 

pembuatan jelli dan salai. Pektin juga ditambahkan pada beberapa makanan 

enteral sebagai sumber serat (Muhidin, 2001). 

 

Gambar 3. Struktur Molekul Pektin (Fennema, 1997) 

Berdasarkan Susanto dan Saneto (1994), terdapat beberapa bentuk 

senyawa pektin, antara lain: 

a. Protopektin, merupakan induk senyawa pektin yang bersifat tidak larut air, 

terdapat pada tumbuhan dan dalam keadaan terhidrolisis menghasilkan pektin 

atau asam pektinat. 

b. Asam pektinat merupakan asam poligalakturonat yang bersifat koloid, 

mengandung gugus metoksil dalam jumlah besar, pada kondisi yang cocok 



dapat membentuk gel dalam air dengan gula atau asam, atau jika kadar 

metoksilnya rendah dapat membentuk gel dengan ion-ion tertentu. 

c. Pektin, merupakan asam pektinat yang bersifat larut air dengan kandungan 

metil ester dan derajat netralisasi yang bervariasi dan mampu membentuk gel 

dengan gula dan asam pada kondisi yang cocok. 

d. Asam pektat adalah senyawa pektin yang sebagian besar tersusun dari asam 

poligalakturonat yang bersifat koloid dan tidak mengandung gugus metil 

ester. 

 

2.4.2 Mekanisme Kerja Pektin dalam Menurunkan Kadar Kolesterol 

Pektin memiliki kempampuan untuk mengikat substansi seperti enzim dan 

zat gizi dalam saluran cerna. Efek fisiologikal yang didapat dari kemampuan ini 

antara lain penurunan absorbsi lemak, peningkatan ekskresi asam empedu fecal, 

menurunkan konsentrasi serum kolesterol, dan merubah keseimbangan mineral. 

Serat larut termasuk pektin, mampu mempengaruhi penyerapan asam lemak, 

kolesterol, dan atau asam empedu dalam sistem pencernaan (Gropper, 2005). 

Serat larut di dalam usus membentuk matriks dengan viskositas tinggi yang 

dapat mengganggu absorbsi kolesterol (Tambunan, 1999). Asam lemak dan 

kolesterol yang berikatan dengan serat tidak dapat membentuk micelle dan tidak 

dapat diabsorbsi dalam bentuk ikatan ini, hanya asam lemak bebas 

monoacylgliserol dan kolesterol yang dapat membentuk micelle. Karenanya, 

ikatan lemak-serat yang tidak dapat diabsorbsi ini langsung dilewatkan dan masuk 

dalam usus besar dimana mereka akan dieksresikan melalui feses atau didegradasi 

oleh bakteri usus mekanisme yang sama juga terjadi pada asam empedu. Seperti 



ikatan lemak-serat, ikatan lemak-asam empedu juga tidak dapat direabsorbsi dan  

diresirkulasi (resirkulasi enterohepatik) dan kemudian masuk ke dalam usus besar 

untuk diekskresikan bersama feses atau didegradasi oleh koloni mikroba 

(Gropper, 2005). 

Dengan meningkatnya asam empedu dan kolesterol melalui feses, maka 

empedu yang masuk kembali dalam resirkulasi enterohepatik menjadi berkurang. 

Penurunan asam empedu yang kembali ke hati dan penurunan absorbsi kolesterol 

menyebabkan penurunan kolesterol pada sel hati. Berkurangnya hepatik kolesterol 

menyebabkan perpindahan kolesterol LDL dari darah. Dan berkurangnya asam 

empedu dari hati akan meningkatkan penggunaan kolesterol untuk sintesis asam 

empedu. Hasil akhir dari mekanisme ini adalah menurunya kolesterol serum 

(Gropper. 2005). 

 

2.5 Antioksidan 

Anti radikal bebas atau disebut juga antioksidan adalah bahan yang di dalam 

kadar kecil dapat mencegah proses oksidasi oleh radikal bebas (Kochar dan 

Rossel, 1990). Antioksidan mempunyai arti pelawan oksidasi. Antioksidan 

bekerja untuk melindungi lemak dan peroksida oleh radikal. Antioksidan sangat 

efektif sebagai pereduksi, sebab senyawa ini mampu mendonorkan elektron pada 

radikal bebas. Pada saat radikal bebas menerima elektron dari antioksidan, maka 

senyawa ini tidak reaktif lagi dan tidak merusak sel akibat proses oksidasi telah 

terputus (Dekkers et al., 1996 dalam Widyawati, 2002) 

Antioksidan memiliki banyak komponen dan merupakan zat alami yang 

dihasilkan sendiri oleh tubuh atau didapat dari makanan yang kita makan. Ada 



ratusan bahkan mungkin ribuan antioksidan yang sebagian besar ditemukan di 

alam, seperti pada sayuran dan buah-buahan segar, juga pada tumbuhan obat. 

Antioksidan juga terdapat pada makanan laut dan masakan yang berasal dari 

hewan. Tubuh juga membuat antioksidan, seperti koenzim Q-10 dan glutation. 

Namun antioksidan yang dihasilkan sendiri tidak cukup untuk melawan radikal 

bebas yang beredar didalam tubuh, sehingga diperlukan asupan antioksidan dari 

luar (Giese,1996). 

Di dalam tubuh terdapat tiga kelompok antioksidan: 

1. Antioksidan primer 

Antioksidan primer berfungsi untuk mencegah pembentukan senyawa 

radikal bebas yang baru. Antioksidan ini mengubah radikal bebas menjadi 

molekul yang berkurang dampak negatifnya, sebelum radikal bebas ini sempat 

bereaksi. Contoh antioksidan primer adalah enzim katalase, enzim superoxid 

dismutase (SOD), dan glutation peroksidase (GSH Px) yang berfungsi sebagai 

pelindung hancurnya sel-sel dalam tubuh serta mencegah proses peradangan 

karena radikal bebas. 

2. Antioksidan sekunder 

Antioksidan kelompok ini berfungsi untuk menangkap senyawa serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai. Contoh antioksidan sekunder diantaranya 

vitamin E, vitamin C, beta karoten, asam urat, bilirubin, dan albumin yang 

kebanyakan berasal dari makanan. 

3. Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier berfungsi untuk memperbaiki kerusakan sel-sel dan 

jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contoh antioksidan ini adalah enzim 



metionin sulfoksida reduktase yang memperbaiki DNA pada inti sel. Salah satu 

manfaat enzim-enzim perbaikan DNA adalah untuk mencegah penyakit kanker 

(Winarsi, 2007). 

Antiradikal bebas tidak dapat memberikan pencegahan total terhadap proses 

oksidasi. Menurut mekanisme kerjanya, antioksidan dibagi menjadi tiga 

kelompok: 

1. Antioksidan sejati 

Bekerja dengan cara bereaksi dengan radikal bebas, sehingga perioda 

induksi reaksi oksidasi diperpanjang. Biasanya digunakan untuk mencegah 

oksidasi minyak dan lemak. Contohnya vitamin E, tanpa adanya O2 vitamin E 

stabil terhadap panas dan alkali. Vitamin E perlahan-lahan teroksidasi oleh O2 

dan dipercepat oleh adanya garam-garam besi dan perak, lambat laun akan 

menjadi gelap jika terkena cahaya. 

2. Antioksidan pereduksi 

Bahan ini punya potensi yang lebih rendah dari bahan aktifnya atau bahan 

obat sehingga akan bereaksi lebih cepat daripada bahan obatnya. Bahan ini juga 

dapat bereaksi dengan radikal bebas yang efektif terhadap oksidator. Contohnya 

vitamin C, garam Na metabisulfit. Vitamin C merupakan reduktor kuat, mudah 

rusak, mudah teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh adanya enzim, 

panas, sinar, oksidator alkali. 

3. Antioksidan sinergis 

Bahan ini mempunyai efek antioksidan yang kecil, tetapi dapat menambah 

efek antioksidan yang lain dengan jalan bereaksi dengan ion logam berat yang 

berfungsi sebagai katalisator reaksi oksidasi. Contohnya: kombinasi antara 



beberapa jenis asam, seperti asam askorbat, asam sitrat dan asam fosfat. Asam-

asam sinergis ini pada umumnya juga efektif sebagai bahan pengikat logam 

(Kochar dan Rossel, 1990). 

 

2.5.1 Antioksidan pada Apel 

Apel dikenal mengandung fitokimia, zat antioksidan yang efektif melawan 

kolesterol jahat (LDL). Selain menurunkan kolesterol jahat, apel juga 

meningkatkan kolesterol baik (HDL) (Anonymous, 2004
c
). 

Salah satu senyawa kelompok flavonol terbesar di dalam apel adalah 

quercetin. Glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60 – 70% dari flavonoid. 

Quercetin dipercaya dapat melindungi tubuh dari beberapa jenis penyakit 

degeneratif dengan mencegah terjadinya proses oksidasi lemak. Quercetin 

memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi dari LDL dengan 

menangkap radikal bebas dan mengkelat ion logam transisi (Agestia dan Sugrani, 

2009).  

 

Gambar 4. Struktur Quercetin (Anonymous, 2004
c
) 

Ketika flavonol quercetin bereaksi dengan radikal bebas, quercetin 

mendonorkan protonya dan menjadi senyawa radikal, tetapi elektron tidak 

berpasangan yang dihasilkan didelokaslisasi oleh resonansi, hal ini membuat 



senyawa quercetin radikal memiliki energi yang sangat rendah untuk menjadi 

radikal yang reaktif.  

Tiga gugus dari struktur quercetin yang membantu dalam menjaga 

kestabilan dan bertindak sebagai antioksidan ketika bereaksi dengan radikal bebas 

antara lain: 

1. Gugus O-dihidroksil pada cincin B 

2. Gugus 4-oxo dalam onjugasi dengan alkena 2,3 

3. Gugus 3- dan 5-hidroksil 

Gugus fungsi tersebut dapat mendonorkan elektron kepada cincin yang akan 

meningkatkan jumlah resonansi dari struktur benzena senyawa quercetin. 

Kebanyakan flavonoid terikat pada gula dalam bentuk alamiahnya yaitu 

dalam bentuk O-glikosida, dimana proses glikosilasi dapat terjadi pada gugus 

hidroksil mana saja untuk menghasilkan gula. Bentuk glikosida quercetin yang 

paling umum ditemukan adalah quercetin yang memiliki gugus glikosida pada 

posisi 3 seperti quercetin-3-O-β-glukosida (Arifin, 1986). 

 

2.5.2 Antioksidan pada Salak 

Tannin disebut juga asam galotannat atau asam tannat, berat molekulnya 

500 – 3.000. pada buah-buahan, seperti salak, jambu mete, dan manggis, 

kandungan tannin tinggi pada saat buah masih muda dan menjadi rendah setelah 

buah matang (Setyowireti, 1990). 

Secara mikroskopis, tannin di dalam tanaman terdapat pada vakuola. 

Beberapa sel tanaman mempunyai vakuola yang besar dan berisi penuh dengan 



tannin. Sel tannin berwarna coklat apabila dilihat dengan mikroskop (Winarno 

dan Aman, 1981). 

 

Gambar 5. Struktur Tannin (Anonymous, 2005
c
) 

Tannin yang terdapat pada buah salak termasuk jenis tannin yang mudah 

larut dalam air sehingga menyebabkan rasa sepat. Sedangkan tannin yang tidak 

larut dalam air tidak akan menyebabkan rasa sepat karena sudah membentuk 

ikatan dengan senyawa lain (Suhardi dan Suksmadji, 1992). 

Menurut Setyowireti (1990), tannin pada buah mempunyai sifat sebagai 

pengawet alami, sebab dapat menggumpalkan alkaloid. Selain itu senyawa tannin 

juga merupakan penyebab rasa sepet (astrigency), pahit, gatal (acrid), dan 

pencoklatan (browning). Tannin bila bereaksi dengan garam ferri akan 

membentuk warna biru kehitaman atau hijau kehitaman. 

 



2.6 Kolesterol 

2.6.1 Sintesa Kolesterol 

Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Seperti kita 

ketahui, lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh 

kita disamping zat gizi lain seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. 

Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling 

tinggi. Disamping sebagai salah satu sumber energi, sebenarnya lemak atau 

khususnya kolesterol memang merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh 

kita terutama untuk membentuk dinding sel-sel dalam tubuh. 

Kolesterol yang kita butuhkan tersebut, secara normal diproduksi sendiri 

oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. Tetapi ia bisa meningkat jumlahnya karena 

asupan makanan yang berasal dari lemak hewani, telur dan yang disebut sebagai 

makanan sampah (junkfood). Kolesterol dalam tubuh yang berlebihan akan 

tertimbun di dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan suatu kondisi yang 

disebut aterosklerosis yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. 

Kondisi ini merupakan cikal bakal terjadinya penyakit jantung dan stroke (Oetoro, 

2009). 

Kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan berbentuk lilin yang 

diproduksi oleh tubuh, terutama di dalam hati (Heslet, 1996). Molekul kolesterol 

memiliki gugus polar pada bagian kepalanya yaitu gugus hidroksil pada posisi 3. 

Bagian yang lain merupakan struktur non polar yang relatif kaku. Struktur kimia 

kolesterol dapat dilihat pada gambar 6. 



 

Gambar 6. Struktur Kimia Kolesterol (Lehninger, 1990) 

Kolesterol dan turunan esternya, dengan lemak berantai panjang adalah 

komponen penting dari lipoprotein plasma dan membran sel (Lehninger, 1990). 

Kolesterol diperlukan tubuh untuk membentuk hormon seks, vitamin D, dan 

garam empedu (Heslet, 1996). 

Kolesterol tidak larut dalam cairan darah, untuk itu agar dapat dikirim ke 

seluruh tubuh perlu dikemas bersama protein menjadi partikel yang disebut 

lipoprotein, yang dapat dianggap sebagai “pembawa” (carrier) kolesterol dalam 

darah (Anonymous, 2007). 

Sebagian kolesterol dalam tubuh diekskresikan dalam bentuk empedu, baik 

empedu bebas maupun asam empedu (Ganong, 1983). Asam empedu yang 

disintesis hati dengan bantuan enzim 7α-hidroksilase, akan diekskresikan dalam 

usus, diserap kembali oleh hati melalui sirkulasi portal (Murray et all., 1997). 

Sebagian kecil asam empedu yang tidak diserap kembali akan dikeluarkan dari 

tubuh bersama feses. Secara keseluruhan mekanisme pengaturan kolesterol dalam 

tubuh ditunjukkan pada gambar 7. 



 

Gambar 7. Proses Pengaturan Kolesterol (Wirahadikusumah, 1985) 

Pada gambar 7 terlihat LDL mengalami perombakan menghasilkan 

kolesterol bebas dan komponen apoprotein. Sebagian kolesterol diangkut ke 



dalam membran (reaksi 11 dan 13) bersama-sama dengan lapis ganda fosfolipid 

membentuk komponen penting dari struktur membran. Kolesterol juga dipakai 

sebagai prazat untuk berinteraksi dengan hormon steroid (reaksi 9), asam empedu 

(reaksi 10), dan senyawa steroid lainnya. 

Bila jumlah kolesterol melebihi batas normal, berbagai proses akan 

terinduksi untuk mengimbangi kelebihan kolesterol. Aktivitas HMG-KoA 

reduktase mikrosom dan HMG Ko-A sintase (reaksi 1 dan 2) dihambat. Laju 

katabolisme kolesterol (reaksi 10) naik karena adanya rangsangan terhadap enzim 

7α-hidroksilase. Asil Ko-A kolesterol asiltransferase dirangsang sehingga 

kolesterol berlebih diubah oleh asam lemak bebas menjadi senyawa esternya, 

disimpan dalam sitoplasma (reaksi 8 berjalan ke kanan), sedangkan biosintesis 

reseptor lipoprotein ditahan. Produksi molekul reseptor berkurang (reaksi 6 dan 7 

dihambat). Makin banyak kolesterol menyebabkan pengangkutan kolesterol ke 

dalam membran (reaksi 11, 13, dan 15) meningkat. Proses pengeluaran kolesterol 

melalui VLDL dari sel hati atau dengan HDL dari sel tepi akan naik apabila reaksi 

11, 12, dan 14 dirangsang (Wirahadikusumah, 1985). 

Sebaliknya bila jumlah kolesterol lebih sedikit daripada yang diperlukan, 

kolesterogenesis akan dirangsang, katabolisme kolesterol (reaksi 10) serta proses 

pengangkutan kolesterol (reaksi 11, 12,14) berkurang, sedangkan pengambilan 

dari luar melalui lipoprotein akan naik (reaksi 6 dan7 dirangsang). Jumlah 

kolesterol yang rendah akan merangsang kolesterogenesis dengan meniadakan 

penekanan sintesis enzim HMG Ko-A reduktase dan HMG Ko-A sintase (reaksi 

1, 2, dan 3 dirangsang). Hasil reaksi katabolisme kolesterol 7β-hidroksikolesterol 

dan asam empedu akan menghambat kegiatan enzim kolesterol 7α-hidroksilase 



melalui penghambatan balikan sehingga menurunkan laju reaksi perubahan 

kolesterol menjadi 7β-hidroksikolesterol (reaksi 10 terhambat). Reaksi 

pembentukan ester kolesterol dengan asiltransferase akan berjalan ke kiri sehingga 

kolesterol banyak terbentuk (reaksi 8 berjalan ke kiri). Biosintesis reseptor 

lipoprotein naik karena jumlah molekul reseptor bertambah (reaksi 6 dan 7 

dirangsang). Proses pemasukan kolesterol ke dalam membran berkurang 

mengakibatkan pengangkutan kolesterol ke dalam membran menurun 

(Wirahadikusumah, 1985). 

Apabila seseorang tidak mengkonsumsi kolesterol maka hati akan 

mensintesisnya dari asam lemak. Masukan kolesterol merupakan faktor terpenting 

yang menentukan kadar kolesterol dalam darah. Peningkatan kolesterol dalam 

darah merupakan faktor risiko yang penting pada penyakit jantung, terutama yang 

berhubungan dengan peningkatan kadar LDL dan Penurunan kadar HDL-

kolesterol (Krisnatuti dan Rina, 1999). 

Pengaturan metabolisme kolesterol akan berjalan normal apabila jumlah 

kolesterol dalam darah mencukupi kebutuhan dan tidak melebihi jumlah normal 

yang dibutuhkan. Kadar kolesterol serum darah tikus putih adalah 10 – 54 mg% 

(Smith, 1998). Kadar kolesterol normal pada manusia adalah < 200 mg%. Kadar 

kolesterol dikatakan tinggi apabila kadarnya melebihi 240 mg%. Berbagai sumber 

menyebutkan apabila kadar kolesterol melebihi normal, bahkan melebihi 240 

mg% maka beresiko terserang penyakit jantung koroner (Alhanin, 2001). 

Bambang (2004), menyebutkan bahwa selama dalam peredaran darah, ada 

kecenderungan kolesterol menempel pada dinding pembuluh darah sehingga 

mempersempit pembuluh tersebut. Proses ini terjadi karena sifat dari LDL yang 



sangat arterogenik. Kondisi demikian akan membuat aliran darah menjadi tidak 

lancar dan lemak terlarut dalam darah semakin tidak mencukupi proses 

metabolisme sehingga mengganggu keseimbangan kebutuhan oksigen dan 

penyediaan oksigen. 

 

2.6.2 Kolesterol dalam Tubuh 

Kolesterol dalam tubuh sebagian besar dihasilkan dari sintesa. Unsur-unsur 

dalam lemak tubuh adalah kolesterol, trigliserida, fosfolipit dan asam lemak 

bebas. Masing-masing senyawa tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. 

Kadar kolesterol dalam darah dapat diketahui dengan melakukan 

pemeriksaan darah di laboratorium kesehatan. Hasilnya akan dibandingkan 

dengan tabel klasifikasi kadar kolesterol sehingga dapat ditentukan golonganya. 

Tabel 3. Klasifikasi Penggolongan Kolesterol Total, LDL, HDL, dan Trigliserida 

Kadar Kolesterol Total Keterangan 

<200 Yang diperlukan 

200-239 Batas normal tertinggi 

>240 Tinggi 

Kadar LDL (Kolesterol Jahat) 

 <100 Optimal 

100-129 Mendekati optimal 

130-159 Batas normal tertinggi 

160-189 Tinggi 

>190 Sangat Tinggi 

Kadar HDL (Kolesterol Baik) 

 <40 Rendah 

>60 Tinggi 

Kadar Trigliserida 

 <150 Normal 

150-199 Batas normal tertinggi 

200-499 Tinggi 

≥500 Sangat tinggi 

Sumber: Oetoro (2009) 



2.6.2.1 Kolesterol Total 

Kolesterol adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah atau berada dalam 

sel tubuh, yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan 

sebagai bahan baku beberapa hormon, namun apabila kadar kolesterol dalam 

darah berlebihan, akan mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke. 

Berguna untuk pembentukan membran baru selama pembelahan sel dan 

untuk transformasi terus menerus dari dinding sel yang perlu untuk 

mempertahankan fungsi membran. Juga merupakan substansi penting dalam 

sintesa hormon steroid. 

Kolesterol sendiri tidak larut dalam darah, untuk itu perlu berikatan dengan 

pengangkutnya yaitu lipoprotein, yaitu low-density lipoprotein (LDL) atau high-

density lipoprotein (HDL). 

Kolesterol yang normal harus di bawah 200 mg/dl. Apabila di atas 240, 

anda berisiko tinggi terkena serangan jantung atau stroke (Anonymous, 2007). 

 

2.6.2.2 Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

Kolesterol LDL adalah lemak yang “jahat” , karena bisa menimbun pada 

dinding dalam dari pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil yang 

mensuplai makanan ke jantung dan otak. Timbunan lemak itu makin lama makin 

tebal dan makin keras (aterosklerosis), dan akhirnya menyumbat aliran darah 

(Anonymous, 2007). 

Menurut Heslet (1996), LDL merupakan kolesterol jahat karena memiliki 

sifat atherogenik (mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah 

dan mengurangi pembentukan reseptor LDL). Hal ini menyebabkan terjadinya 



kenaikan kadar kolesterol LDL. Kelebihan kolesterol dalam pembuluh darah akan 

dikembalikan oleh HDL ke hati dan mengeluarkanya bersama empedu. 

LDL merupakan senyawa lipoprotein yang berat jenisnya rendah. 

Lipoprotein ini membawa lemak dan mengandung kolesterol yang sangat tinggi, 

dibuat dari lemak endogenus di hati. LDL ini diperlukan tubuh untuk mengangkut 

kolesterol dari hati ke seluruh jaringan tubuh. LDL berinteraksi dengan reseptor 

pada membran sel membentuk kompleks LDL-reseptor. Kompleks LDL-reseptor 

masuk dalam sel melalui proses yang khas, yaitu dengan pengangkutan aktif atau 

dengan endositosis (Kotiah, 2007) 

Kolesterol LDL yang optimal adalah bila kadarnya dalam darah di bawah 

100 mg/dl. Kolesterol LDL 100-129 mg/dl dimasukkan kategori perbatasan 

(borderline), apabila di atas 130 mg/dl dan disertai faktor risiko lain seperti 

merokok, gemuk, diabetes, tidak olahraga, apabila jika sudah mencapai 160 mg/dl 

atau lebih, maka segera perlu diberi obat (Anonymous, 2007). 

 

2.6.2.3 Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) 

Kolesterol HDL disebut sebagai lemak “baik”, lantaran dapat membersihkan 

dan mengangkut timbunan lemak dari dinding pembuluh darah ke hati. Kolesterol 

HDL yang ideal harus lebih tinggi dari 40 mg/dl untuk pria, atau di atas 50 mg/dl 

untuk wanita (Anonymous, 2007). 

HDL merupakan senyawa lipoprotein yang berat jenisnya tinggi. Membawa 

lemak total rendah, protein tinggi, dan dibuat dari lemak endogenus di hati. Oleh 

karena kandungan kolesterol yang lebih rendah dari LDL dan fungsinya sebagai 

pembuangan kolesterol maka HDL ini sering disebut kolesterol baik. HDL ini 



digunakan untuk mengangkut kolesterol berlebihan dari seluruh jaringan tubuh 

untuk dibawa ke hati. Dengan demikian, HDL merupakan lipoprotein pembersih 

kelebihan kolesterol dalam jaringan. Kalau kadar HDL dalam darah cukup tinggi, 

terjadinya proses pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah pun dapat 

dicegah. Kolesterol yang diangkut ke hati terutama berupa kolesterol yang akan 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan empedu dan hormon (Kotiah, 2007). 

Penyebab kolesterol HDL yang rendah adalah kurang gerak badan, terlalu 

gemuk, serta kebiasaan merokok. Selain itu hormon testosteron pada pria, steroid 

anabolik, dan progesteron bisa menurunkan kolesterol HDL. Sedangkan hormon 

estrogen wanita menaikkan HDL (Anonymous, 2007). 

 

2.6.2.4 Trigliserida 

Trigliserida adalah bentuk lemak lain yang bisa berasal dari makanan atau 

dibentuk sendiri oleh tubuh. Punya trigliserida yang tinggi sering diikuti juga oleh 

kolesterol total dan LDL yang tinggi, serta kolesterol HDL yang rendah. Orang 

yang sakit jantung, diabetes, atau obesitas, biasanya mempunyai kadar trigliserida 

yang tinggi. 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 (Anonymous, 2007). 

Bertugas sebagai pembawa energi dan sebagai cadangan kelebihan makanan 

yang akan di simpan dalam bentuk trigliserida karena kapasitas hati dan otot 

untuk menyimpan glikogen sangat rendah (Kotiah, 2007). 



Trigliserida dalam darah yang normal harus di bawah 150 mg/dl. Beberapa 

orang mempunyai trigliserida yang tinggi lantaran penyakit lain atau keturunan. 

Bila memang ada faktor keturunan, maka anda harus mengubah gaya hidup, mulai 

diet rendah lemak, olahraga teratur, turunkan berat badan, tidak merokok, juga 

tidak minum alkohol, bahkan dianjurkan mengurangi konsumsi karbohidrat 

(misalnya nasi, mie, atau roti) sampai kurang dari 50 % dari jumlah kalori total 

(Anonymous, 2007). 

 

2.7 Atherosclerosis 

Atherosclerosis berasal dari bahasa Yunani “athera” yang artinya bubur dan 

“sclerosis” yang artinya pengerasan. Merupakan salah satu jenis dari 

arteriosclerosis yang terjadi pada arteri besar dan sedang. Yang dimaksud di sini 

yaitu terbentuknya bercak seperti bubur yang terdiri dari penumpukan lemak 

kolesterol pada lapisan intima lumen pembuluh darah. Keadaan ini akan 

mengakibatkan terjadinya penebalan pada dinding pembuluh darah dan hilangnya 

elastisitas arteri, disertai perubahan degenerasi lapisan media dan intima. Pada 

bagian tengah bercak terdapat gumpalan yang mengandung lemak. Bercak 

berlemak dengan inti besar yang disebut atheroma, menonjol ke dalam lumen 

pembuluh darah, dapat menyumbat aliran darah dan akhirnya menimbulkan 

komplikasi yang serius (Lumongga, 2007). 

Menurut Guyton (1997), Atherosclerosis adalah suatu penyakit  dari arteri-

arteri besar dan sedang dimana lesi lemak yang disebut plak atheromalosa timbul 

pada permukaan dinding dalam arteri. Plak ini dimulai dengan penimbunan kristal 

kolesterol kecil dalam intima dan otot polos yang terletak di bawahnya. Dengan 



berjalannya waktu, Kristal berkembang lebih besar dan bersatu membentuk kristal 

anyaman seperti kasur yang besar. Faktor yang paling penting dalam 

menyebabkan atherosclerosis adalah konsentrasi kolesterol yang tinggi dalam 

plasma darah dalam bentuk lipoprotein dengan densitas rendah (LDL). 

Oetoro (2009) menjelaskan bahwa timbunan lemak di dalam lapisan 

pembuluh darah  (plak atherosclerosis) 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. Karena 

pembuluh darah sudah mengalami penyempitan dan pengerasan oleh plak 

atheroklerosis, maka bekuan darah ini mudah menyumbat pembuluh darah secara 

total. Kondisi ini disebut dengan atherosclerosis. Jika atherosclerosis terjadi di 

dalam arteri yang menuju ke otak (arteri karotid), maka bisa terjadi stroke. Jika 

terjadi di dalam arteri yang menuju ke jantung (arteri koroner), maka bisa terjadi 

serangan jantung.  

 

Gambar 8. Tahapan Terjadinya Atherosclerosis (Oetoro, 2009) 

Dasar dari kelainan atherosclerosis adalah penimbunan lipid complex di 

dalam tunika intima pembuluh darah. Penyebab yang pasti dari kelainan ini belum 



diketahui, tetapi ada sejumlah faktor resiko yang dapat menimbulkan 

atherosclerosis. Adapun faktor-faktor tersebut adalah (Lumongga, 2007): 

1. Faktor Resiko Mayor: 

 Hiperkolesterolemia 

 Hipertensi 

 Merokok 

 Diabetes mellitus 

2. Faktor Resiko Minor: 

 Kurangnya gerak fisik / olah raga yang teratur 

 Stress emosional 

 Pemakaian kontraseptive oral 

 Hiperuricemia 

 Obesitas 

 Makanan tinggi karbohidrat 

Adapun gejala-gejala klinis yang ditimbulkan adalah (Santoso dan 

Setiawan, 2005): 

 Sesak nafas dengan nafas yang terasa pendek sewaktu melakukan aktivitas 

yang cukup berat, yang biasanya tidak menimbulkan keluhan. Makin lama 

sesak makin bertambah,sekalipun melakukan aktivitas ringan. 

 Klaudiokasio intermiten, suatu perasaan nyeri dan keram di ekstremitas 

bawah, terjadi selama atau setelah olah raga. 

 Peka terhadap rasa dingin. 

 Perubahan warna kulit. 



 Kadar kolesterol di atas 180 mg/dl pada orang yang berusia 30 tahun atau 

kurang, atau di atas 200 mg/dl untuk mereka yang berusia lebih dari 30 tahun, 

dianggap beresiko khusus mengidap penyakit arteri koroner. 

 

2.8 Diet Atherogenik 

Diet atherogenik merupakan diet tinggi lemak. Komponen dalam diet 

atherogenik adalah kolesterol, asam kolat, dan minyak babi. Komponen kolesterol 

dan asam kolat dalam diet atherogenik bersifat proatherogenik dan dilanjutkan 

penggunaannya dalam penelitian dalam suatu perlakuan (Vergnes, 2005). 

Murwani dkk (2006), mengungkapkan bahwa pemberian pakan atherogenik 

dengan komposisi pakan normal dengan penambahan 2% kolesterol, 0,2% asam 

kolat, 10% minyak babi selama 8 minggu dapat meningkatkan kadar kolesterol 

darah dan menginduksi terbentuknya foam cell secara bermakna. Kandungan 

kolesterol minyak babi lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak nabati dan 

minyak hewani lainya. Pemberian kolesterol minyak babi dan asam kolat 

bertujuan untuk menginduksi peningkatan LDL darah. Asam kolat berfungsi 

untuk menurunkan kadar HDL. Komposisi pakan atherogenik mempunyai 

kandungan energi dan zat gizi sebesar 104,48 kalori, karbohidrat 14,52 gram, 

lemak 3,5 gram dan protein 3,78 gram. 



2.9 Hewan Uji (Tikus) 

Tikus yang sering digunakan dalam penelitian dari jenis Brown atau tikus 

Norwegian, Rattus norvegicus. Persilangan sesama atau antar strain dapat 

dilakukan. Umumnya persilangan menggunakan 2 varietas yang berbeda yaitu 

Sprague Dawley dan Wistar (Wolfensohn dan Lloyd, 1998). 

Terdapat lima macam basic stock tikus putih (Albino Normay Rat. Rattus 

norvegicus) yang biasa digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium, yaitu 

Long Evans, Osborne Mendel, Sherman, Sprague Dawley, dan Wistar (Arrington, 

1972). 

Untuk keperluan penelitian ini digunakan dua macam strain yaitu Sprague 

Dawley atau disebut S.D., ukuran tubuhnya cukup besar dan sangat jinak. Strain 

yang lain yaitu Wistar, dikembangkan oleh Wistar Institute of Biology and 

Anatomy, dikembangkan secara luas digunakan untuk penelitian laboratorium. 

Ukuran tubuhnya lebih kecil daripada Sprague Dawley dan sangat mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sifatnya sangat jinak asalkan tidak 

diganggu. Beberapa sifat tikus menurut Arrington (1972): 

 Nocturnal, artinya aktif pada malam hari dan tidur pada siang hari. 

 Tidak mempunyai kantong empedu (gali blader). 

 Tidak dapat mengeluarkan isi perutnya (muntah). 

 Tidak pernah berhenti tumbuh, walaupun kecepatanya menurun setelah 

berumur 100 hari. 

Masa pubertas terjadi pada umur 50-60 hari dan usia dewasa dimulai pada 

usia 3 bulan, ketika berat betina sebesar 250 gram dan pejantan 300 gram 

(Wolfensohn dan Lloyd, 1998). 



 

Gambar 9. Tikus Wistar Rattus norvegicus (Anonymous, 2009
c
) 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang dan pemeriksaan kadar kolesterol total, kolesterol 

LDL, kolesterol HDL, dan Trigliserida dilakukan di Laboratorium Klinik 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – 

November 2009. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

3.2.1.1 Bahan Makanan Tikus 

Kebutuhan makanan tikus dewasa per ekor setiap hari adalah 30 gram. Jenis 

pakan tikus yang digunakan dalam penelitian ini adalah diet normal dan diet 

tinggi lemak. Adapun komposisi diet normal dan diet tinggi lemak berdasarkan 

prosedur Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Malang, yaitu: 

Tabel 4. Komposisi Diet Normal dan Diet Tinggi Lemak 

Komposisi diet normal Komposisi diet tinggi lemak 

Comfeed PAR-S 67% Comfeed PAR-S 50% 

Terigu 33% Terigu 25% 

Air secukupnya Kuning telur 5% 

  Minyak kelapa 1% 

  Asam kolat 0,15% 

  Minyak babi 9,3% 

  

Lemak kambing 10% 

Air secukupnya 

 



3.2.1.2 Cuka Apel dan Cuka Salak 

Cuka apel komersial “TAHESTA” dan cuka salak non komersial 

“VINEGAR” dari hasil penelitian mahasiswa THP – UB yang telah ditentukan 

dosisnya 0.7 cc yang masing-masing akan diencerkan dengan aquades sampai 

diperoleh 2 cc larutan cuka apel dan cuka salak. Pemberian cuka apel dan cuka 

salak dilakukan setiap hari, agar tidak terjadi reaksi hidrolisis zat di dalam cuka 

apel. 

 

3.2.1.3 Bahan Pemeriksaan Serum Darah 

Dengan menggunakan larutan pereaksi sebesar 1000 mikroliter dan sampel 

serum yang diperoleh dari Laboratorium Klinik Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2.2 Alat 

1. Alat untuk pemeliharaan tikus: kandang, tutup kandang dari anyaman kawat, 

botol air, dan rak tempat menaruh kandang. 

2. Alat untuk membuat ransum makanan tikus: timbangan, neraca analitik,    

baskom plastik, pengaduk, gelas ukur, nampan. 

3. Alat untuk pemberian cuka apel dan cuka salak: sonde 

4. Alat untuk pengambilan dan penyimpanan sampel darah: jarum suntik 5 ml dan 

spuit disposible, tabung valcon 15 ml, tabung ependopt untuk penyimpanan 

serum, mikropipet, sentifuge. 

5. Alat untuk pemeriksaan lipid serum: seperangkat tabung reaksi, cuvet, rak 

reagent, rak sampel, analyzer cobas mira. 



3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah True Experimental Post Test 

Randomized Control Design dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Dalam penelitian ini terdapat  4 kelompok perlakuan yang terdiri dari 3 

ulangan, yaitu: 

1. Kelompok kontrol negatif (P0)  

Dilakukan pemberian diet normal. 

2. Kelompok kontrol positif (P1) 

 Dilakukan pemberian diet tinggi lemak 

3. Kelompok perlakuan I (P2) 

 Dilakukan pemberian diet tinggi lemak + cuka apel 0,7 cc 

4. Kelompok perlakuan II (P3) 

 Dilakukan pemberian diet tinggi lemak + cuka salak 0,7 cc 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus wistar jantan dewasa yang ada di 

Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

Sampel yang digunakan yaitu tikus wistar jantan berumur  sekitar 2 – 3 bulan 

dengan berat awal sekitar 120 – 150 gram sebanyak 12 ekor. Sampel 

dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok, yaitu 2 kelompok kontrol 

(kontrol positif dan negatif) dan  2 kelompok perlakuan dengan tiap kelompok 

terdiri dari 3 ekor tikus. 



3.5 Penentuan Besar Dosis Perlakuan 

Konversi perhitungan dosis yang digunakan untuk tikus dengan berat 200g, 

ditentukan dari dosis pada manusia dengan berat 70 kg, adalah 0,018 kali 

(Kusumawati, 2004). Dengan demikian: 

Berat badan manusia dianggap: 70kg =70.000 g 

Berat badan tikus: 200 g 

Dosis cuka apel untuk manusia dalam sehari: 3 x 2 sdm 

2 sdm cuka apel = 10 cc 

 Berdasarkan tabel konversi dosis, diketahui indeks konversi dosis dari 

manusia (dengan BB 70 kg) ke tikus (dengan BB 200 g) adalah sebesar 0,018 kali 

dosis pada manusia (Kusumawati, 2004). Maka diperoleh dosis untuk tikus: 

3 x 10 cc x 0,018 = 0,54 cc/ekor/hari 

Atau: 

0,54 cc/ekor =  0,54 cc  = 0,0027 cc/g BB tikus/hari per ekor 

    BB tikus        200 g 

 Tikus yang digunakan dalam penelitian ini memiliki rata-rata berat badan 

135 g, maka dosis: 

0,0027 cc/g BB tikus x 135 g = 0,36 cc / ekor perhari. x 2 = 0,72 = 0,7 cc /ekor 

perhari. 

Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang cuka apel 

yang diuji secara in vivo dengan menggunakan dosis 0,2 cc, 0,4 cc dan 0,6 cc 

tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Oleh karena itu digunakan dosis 0,7 

cc (2x dari dosis awal). 

 



3.6 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 4 variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Pemberian diet cuka dengan bahan baku apel dan salak. 

2. Variabel Terikat 

Kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan Trigliserida serum darah tikus wistar 

jantan. 

3. Variabel Kendali 

Strain, jenis kelamin, umur, dosis cuka, jenis pakan dan ukuran kandang. 

4. Variabel Rambang 

Keadaan kandang. 

 

3.7 Prosedur Penelitian  

3.7.1 Tahapan Penelitian 

a. Sebelum perlakuan tikus diadaptasikan pada kondisi laboratorium selama 1 

minggu dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Selain adaptasi, 

juga diberikan diet normal (standar). 

b. Pada awal percobaan semua tikus ditimbang berat badannya, kemudian 

dilakukan randomisasi agar setiap hewan coba mempunyai peluang yang sama 

untuk mendapatkan perlakuan. 

c. Tikus dibagi menjadi empat kelompok perlakuan yaitu: 

Kontrol negatif (P0) : pemberian diet normal berupa 67% comfeed PAR-S, 

33% terigu dan air secukupnya. 



Kontrol positif (P1) : pemberian diet tinggi lemak berupa comfeed PAR-S 

50%, tepung terigu 25%, kuning telur  5%, minyak kelapa 1%, asam kolat 0,15%, 

minyak babi 9,3%, lemak kambing 10% dan air secukupnya. 

Perlakuan 1 (P2) : pemberian diet tinggi lemak + cuka apel berupa 

comfeed PAR-S 50%, tepung terigu 25%, kuning telur  5%, minyak kelapa 1%, 

asam kolat 0,15%, minyak babi 9,3%, lemak kambing 10% dan air secukupnya 

disertai pemberian cuka apel per oral dengan dosis 0,7 cc/hari. 

Perlakuan 2 (P3) :  pemberian diet tinggi lemak + cuka salak berupa berupa 

comfeed PAR-S 50%, tepung terigu 25%, kuning telur  5%, minyak kelapa 1%, 

asam kolat 0,15%, minyak babi 9,3%, lemak kambing 10% dan air secukupnya 

disertai pemberian cuka apel per oral dengan dosis 0,7 cc/hari. 

d. Hewan coba diperlakukan dengan kandang terpisah (satu kandang per tiga 

ekor).  

e.  Pada minggu ke 5 dilakukan proses pembedahan dengan tujuan pengambilan 

serum untuk pemeriksaan terhadap kadar kolesterol total, kolesterol LDL, 

kolesterol HDL, dan trigliserida. 

 

3.7.2 Cara Pemberian Cuka Apel dan Cuka Salak 

Pakan tikus diberikan secara oral sedangkan cuka apel diberikan melalui 

sonde, sebelum makan. Cuka apel yang diberikan adalah cuka apel komersial 

merk “TAHESTA” dan cuka salak non komersial merk “VINEGAR”. Cuka 

diberikan dengan pengenceran aquades sampai diperoleh 2 cc pada setiap dosis 

pemberian. Pengenceran cuka dilakukan setiap hari, agar tidak terjadi reaksi 

hidrolisis zat dalam cuka apel. 



3.7.3 Pengambilan Sampel Serum Darah 

Binatang coba dibius dengan larutan eter, kemudian dibedah dan diambil 

darahnya dari jantung menggunakan spet dan jarum. 

 

3.8 Pengamatan dan Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan cara mengukur kadar kolesterol total, 

LDL, HDL, dan Trigliserida serum darah tikus wistar jantan. Setelah dilakukan 

pengujian terhadap kandungan lipid darah tersebut, data yang diperoleh disusun 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5. Kadar Kolesterol Total, LDL, HDL, dan Trigliserida Setelah Perlakuan 

 

Jenis Perlakuan 

Kolesterol 

Total 

LDL HDL Trigliserida 

Kontrol ( + )      

Kontrol ( - )      

Perlakuan I      

Perlakuan II      

 

Untuk pengukuran kandungan lipid darah tersebut diperiksa di Laboratorium 

Klinik Universitas Brawijaya Malang. 

Setiap minggu dilakukan penimbangan berat badan tikus untuk monitoring. 

  

3.9 Analisa Data 

Data hasil pengamatan dianalisa statistik menggunakan Analysis of Varian 

(ANOVA). Apabila dari hasil menunjukkan adanya pengaruh, maka dilakukan uji 

lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan selang kepercayaan 5%. 

 



3.10 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0: 

Diet normal 

P1: 

Diet tinggi lemak 

P2: 

Diet tinggi lemak + 

Cuka apel dosis 

0,7 cc/hari 

P3: 

Diet tinggi lemak + 

Cuka salak dosis 

0,7 cc/hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Penelitian 

Persiapan bahan, alat, dan hewan coba 

12 ekor  tikus Wistar 

Pemberian pakan normal dan pengkondisian lingkungan bagi 

tikus selama 7 hari, serta penimbangan berat badan tikus 

Randomisasi 

Pengukuran TC, LDL, 

HDL, dan TG 

Analisa Data 



 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Komposisi Pakan Tikus Wistar 

Sampel tikus yang digunakan sebagai objek penelitian terdiri dari 12 

ekor yang memiliki kriteria yaitu tikus Rattus novergicus strain wistar berjenis 

kelamin jantan dan aktif, umur 2-3  bulan, berat badan 120-150 gram.  

 Pakan yang diberikan kepada tikus Rattus novergicus strain wistar 

terdiri dari diet normal dan diet tinggi lemak (atherogenic). Komposisi diet 

normal berupa 67 % comfeed PAR-S, tepung terigu 33 %, dan air secukupnya. 

Pemberian diet tinggi lemak berupa comfeed PAR-S 50%, tepung terigu 25%, 

kuning telur  5%, minyak kelapa 1%, asam kolat 0,15%, minyak babi 9,3%, 

lemak kambing 10% dan air secukupnya. Pada setiap harinya tikus yang 

mendapatkan diet normal diberikan pakan dengan berat 30 gram, sedangkan 

untuk tikus yang mendapatkan diet tinggi lemak diberikan pakan dengan berat 

23 gram. Untuk lebih jelas mengenai perhitungan banyaknya pakan yang 

diberikan pada tikus wistar jantan dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. 

Pada penelitian ini, tikus wistar jantan diberi perlakuan dengan taraf 

perlakuan sebanyak 4 perlakuan yang terdiri dari diet normal (P0), diet tinggi 

lemak (P1), dan 2 perlakuan dengan pemberian cuka yang berbeda yaitu diet 

tinggi lemak dengan pemberian  cuka apel (P2) dan diet tinggi lemak dengan 

pemberian  cuka salak (P3). Dosis pemberian cuka apel dan cuka salak yang 

diberikan adalah 0,7 cc atau sekitar 0,34%. 

 



4.2 Komposisi Cuka Apel Dan Cuka Salak 

Cuka apel dan cuka salak yang dihasilkan merupakan hasil fermentasi 

asam asetat. Buah apel dan buah salak dalam bentuk cuka adalah optimalisasi 

manfaat zat yang terkandung dalam buahnya. Bahkan, proses fermentasi 

alaminya membuat kandungan nutrisi cuka apel semakin besar. Komposisi 

cuka apel dan cuka salak dapat dilihat pada parameter berikut. 

Tabel 6. Komposisi Cuka Apel dan Cuka Salak 

Komposisi Cuka Apel Cuka Salak 

Total Asam (asam  asetat) 

Alkohol 

pH 

Total Padatan Terlarut (TPT) 

Antioksidan  

Fenol 

Pektin  

4,53 % 

0,13 % 

3,21 

3,67 ˚Brix 

58,93 % 

132,55 mg/LGAE 

0,75% 

4,62 % 

1,5 % 

2,90 

3, 33 ˚Brix 

67,06 % 

197,77 mg/LGAE 

0,57% 

 

Sumber: Asmala (2006) dan Kurniawan (2010) 

Kadar asam  asetat cuka salak lebih besar daripada kadar asam asetat 

cuka apel. Menurut SNI 01-3711-1995 standar asam asetat menyebutkan 

tentang syarat mutu cuka makanan adalah minimum 4%. Sehingga cuka salak 

dan cuka apel memenuhi standar dengan kadar asam asetat cuka salak 4,62% 

dan kadar asam asetat cuka apel 4,53%. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa total fenol pada cuka salak lebih tinggi 

daripada cuka apel. Hal ini diduga pada buah salak yang digunakan sebagai 

medium fermentasi mempunyai kandungan polifenol yang lebih banyak 

dibandingkan dengan buah apel. Senyawa polifenol yang banyak terdapat pada 

salak adalah tanin yang larut dalam air (Suhardi dan Suksmadji, 1992). 

Senyawa fenol mempunyai berbagai macam fungsi, salah satunya adalah 

sebagai antioksidan. Hal ini selaras dengan aktifitas antioksidan  buah pada 



tabel 5 dimana aktifitas antioksidan cuka salak lebih tinggi daripada aktivitas 

antioksidan cuka apel. Hal ini diduga disebabkan karena pada cuka buah salak 

memiliki total asam yang lebih tinggi dan pH yang lebih rendah (4,62 %, pH 

2,90) dibandingkan dengan cuka buah apel (4,53 %, pH 3,21). 

 

4.3 Pengaruh Diet Terhadap Kandungan Lipid Darah Tikus 

Penetapan kadar lipid darah tikus wistar jantan dilakukan dengan 

menggunakan metode Cobas Mira. Sampel serum darah tikus diambil dengan 

menggunakan spet minimal sebanyak 3 cc dari organ jantung. Untuk lebih jelas 

mengenai prosedur pengukuran kadar lipidnya dapat di lihat pada lampiran 6. 

Pengukuran kadar lipid darah tikus wistar jantan dilakukan pada akhir 

perlakuan hari ke-28. Adapun data hasil pengukuran kadar lipid darah tikus wistar 

jantan dapat dilihat pada gambar grafik berikut. 

 

Gambar 11. Grafik Kadar Lipid Darah Tikus Wistar Jantan pada 

  Masing-masing Kelompok Diet 



Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa kadar kolesterol total 

kelompok tikus diet normal (P0) 120,7 mg/dl, diet tinggi lemak (P1) 193 mg/dl, 

diet tinggi lemak + cuka apel (P2) 135,7 mg/dl, dan diet tinggi lemak + cuka salak 

(P3) 124,3 mg/dl. Kadar LDL kelompok tikus diet normal (P0) 71,2 mg/dl, diet 

tinggi lemak (P1) 146,7 mg/dl, diet tinggi lemak + cuka apel (P2) 90,3 mg/dl, dan 

diet tinggi lemak + cuka salak (P3) 79,6 mg/dl. Kadar trigliserida kelompok tikus 

diet normal (P0) 117,3 mg/dl, diet tinggi lemak (P1) 129,3 mg/dl, diet tinggi 

lemak + cuka apel (P2) 102 mg/dl, dan diet tinggi lemak + cuka salak (P3) 88,7 

mg/dl. Sedangkan kadar HDL kelompok tikus diet normal (P0) 26 mg/dl, diet 

tinggi lemak (P1) 20,3 mg/dl, diet tinggi lemak + cuka apel (P2) 25 mg/dl, dan 

diet tinggi lemak + cuka salak (P3) 27 mg/dl. 

Semakin tinggi kadar kolesterol, semakin besar resiko untuk terkena 

serangan jantung. Kandungan kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan 

atherosclerosis yang merupakan suatu kondisi dimana kolesterol menumpuk di 

dinding pembuluh darah arteri. Menurut Suharjo dan Cahyono (2008), 

penumpukan darah tidak semata-mata tergantung pada faktor LDL saja, tetapi 

juga tergantung pada kadar kolesterol HDL, kolesterol total dan trigliserida. 

Kelainan yang dijumpai pada peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, 

trigliserida, dan penurunan kadar HDL disebut dengan dislipidemia. Artinya, bila 

terjadi dislipidemia, resiko terbentuknya atherosclerosis semakin besar. 

Pada penelitian ini, peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan 

trigliserida yang diberi perlakuan diet tinggi lemak masih tergolong dalam batasan 

normal. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan waktu perlakuan yang kurang 



lama (4 minggu) sehingga pada  hewan uji belum sampai terkena atherosclerosis. 

Sedangkan kolesterol HDL terjadi sedikit penurunan. 

Pada semua perlakuan, baik yang diberikan perlakuan diet normal, diet 

tinggi lemak, diet tinggi lemak + cuka apel, dan diet tinggi lemak + cuka salak, 

kandungan kolesterol HDL-nya tergolong rendah. Kandungan kolesterol HDL 

yang rendah (<40 mg/dl) merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan 

serangan jantung (Suharjo dan Cahyono, 2008). Kemungkinan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi selain jenis makanan yang dikonsumsi dengan 

pemberian diet tinggi lemak yang menyebabkan rendahnya kandungan kolesterol 

HDL, yaitu jenis kelamin, aktifitas, dan genetik. Kebanyakan studi kasus, pada 

pria lebih banyak dijumpai adanya kadar kolesterol yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan wanita. Pada wanita terdapat hormon ekstrogen yang 

mempunyai fungsi salah satunya adalah dapat meningkatkan kadar kolesterol 

HDL. HDL mempunyai kandungan lemak lebih sedikit dan mempunyai kepadatan 

yang tinggi sehingga lebih berat yang fungsinya membersihkan kelebihan 

kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati. 

Meningkatnya kadar trigliserida dalam darah juga dapat meningkatkan 

kadar kolesterol. Trigliserida dalam tubuh berasal dari lemak makanan atau hasil 

perubahan unsur-unsur energi yang berlebihan di dalam tubuh. Selain dari 

makanan yang mengandung lemak, menurut Oetoro (2009), kelebihan karbohidrat 

dan obesitas juga dapat mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini, selain perlakuan diet tinggi lemak, perlakuan diet 

normal yang sebagian besar komposisinya mengandung karbohidrat memiliki 

kadar trigliserida yang lebih tinggi.  



Menurut Oetoro (2009), batas optimal untuk kadar kolesterol total adalah 

<200 mg/dl, kolesterol LDL <100 mg/dl, trigliserida <150 mg/dl, sedangkan 

kolesterol HDL >60 mg/dl. 

Pemberian diet tinggi lemak yang mana komposisinya banyak mengandung 

lemak jenuh yang tinggi seperti lemak hewani diantaranya terdapat kuning telur, 

asam kolat, minyak babi, dan lemak kambing. Komposisi pakan tersebut dapat 

meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida dan dapat 

menurunkan kadar kolesterol HDL dalam darah tikus. Dengan pemberian cuka 

apel maupun cuka salak dalam diet tinggi lemak, dapat membantu menekan 

kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida, serta dapat 

menaikkan kadar kolesterol HDL walaupun sedikit dikarenakan asupan cuka buah 

tersebut kaya akan kandungan antioksidan dan fenol dimana fungsinya dapat 

melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. 

Tabel 7. Rerata Akumulasi Kadar Kolesterol Total, Kolesterol LDL, Kolesterol- 

HDL, dan Trigliserida Darah Tikus Wistar Jantan Diet Tinggi Lemak dengan 

Perlakuan yang Berbeda 

 

  Diet normal Diet tinggi lemak Diet tinggi lemak + Diet tinggi lemak + 

BNT 5%   (P0) (P1) cuka apel (P2) cuka salak (P3) 

Kolesterol 

Total 120,7a 193b 135,7a 124,3a 23,76 

(mg/dl) 

Kolesterol 

LDL 71,2a 146,7b 90,3a 79,6a 24,65 

(mg/dl) 

Kolesterol 

HDL 26b 20,3a 25b 27b 2,17 

(mg/dl) 

Trigliserida 
117,3bc 129,7c 102ab 88,7a 24,17 

(mg/dl) 

Keterangan: Angka pada baris yang sama yang mempunyai notasi huruf yang 

tidak sama berarti berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

 



Berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan diet tinggi 

lemak berpengaruh nyata (α=0,5) dengan kelompok perlakuan diet  normal, diet 

tinggi lemak + cuka apel dan diet tinggi lemak + cuka salak. Sedangkan kelompok 

perlakuan diet normal tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan diet tinggi 

lemak + cuka apel  dan diet tinggi lemak + cuka salak. 

Pemberian cuka apel dan cuka salak secara bersamaan dengan diet tinggi 

lemak memberikan hasil kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida 

yang dapat ditekan sampai mendekati angka pada diet normal. Sedangkan pada 

HDL, pemberian cuka apel dan cuka salak dapat menaikkan kadar kolesterol HDL 

sampai mendekati angka pada diet normal. 

Di dalam cuka buah terdapat senyawa flavonoid. Menurut Nurwahyunani 

(2006), flavonoid merupakan zat yang paling efektif menurunkan kadar kolesterol 

darah karena flavonoid bekerja menaikkan kolesterol HDL. Secara alami, menurut 

Resi dan Sugrani (2009), senyawa-senyawa flavonoid terdapat pada semua bagian 

tumbuhan tinggi seperti bunga, daun, ranting, buah, kayu, kulit kayu, dan akar. 

 

4.4 Pengaruh Cuka Apel Dan Cuka Salak Terhadap Kandungan Lipid 

Darah Tikus Diet Tinggi Lemak  

Pada percobaan ini digunakan 2 buah cuka buah yaitu cuka apel dan cuka 

salak yang diberikan bersamaan dengan perlakuan diet tinggi lemak. Berdasarkan 

hasil penelitian pada Gambar 11 mengenai grafik kadar kolesterol total, kolesterol 

LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Dari kedua perlakuan diet tinggi lemak 

dengan penambahan cuka buah, yang memberikan pengaruh pencegahan paling 

baik adalah kelompok perlakuan diet tinggi lemak + cuka salak. Hal ini 



disebabkan karena didalam cuka salak mempunyai kandungan antioksidan yang 

lebih tinggi dibandingkan cuka apel yaitu pada cuka salak  67,06 % dan pada cuka 

apel 58,93 %. Menurut Kurniawan (2010), kandungan antioksidan pada cuka 

salak lebih tinggi daripada cuka apel disebabkan karena cuka salak memiliki total 

asam yang lebih tinggi dan pH yang lebih rendah dibandingkan dengan cuka apel. 

Di dalam cuka buah juga memiliki kandungan serat larut air  yang disebut 

pektin. Kadar  pektin  pada cuka apel lebih tinggi dibandingkan kadar cuka salak. 

Pada cuka salak kadar pektin yang dihasilkan  sebesar 0,57% sedangkan pada 

cuka apel sebesar 0,75%. Menurut Arini (2004), serat bermanfaat memperlambat 

waktu pencernaan makanan sehingga rasa kenyang terasa lebih lama dan tubuh 

dapat menyerap zat gizi dari makanan dengan baik. Serat juga berikatan dengan 

asam empedu yang mengandung kolesterol dan akan mengeluarkannya dari tubuh 

lewat tinja, sehingga akhirnya kadar kolesterol akan turun. Namun, dengan 

kandungan serat yang sangat sedikit sekali tersebut diduga tidak berpengaruh 

terhadap rasa kenyang yang lama di dalam tubuh dan penurunan kolesterol pada 

tikus. Sehingga dapat dikatakan, yang sangat berpengaruh dalam hal penurunan 

kolesterol adalah kandungan antioksidan dan fenol. 

Senyawa fenol atau asam karbolat atau benzenol menurut Luthana (2010), 

adalah zat kristal yang tidak berwarna yang memiliki bau khas yang strukturnya 

memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil. Kelompok fenol 

terdiri dari ribuan senyawa, meliputi flavonoid, fenilpropanoid, asam fenolat, 

antosianin, pigmen kuinon, melanin, lignin, dan tannin, yang tersebar luas di 

berbagai jenis tumbuhan. Senyawa fenol dapat berfungsi sebagai antioksidan 

biologis. Dalam penelitian ini, adapun kandungan fenol pada cuka salak lebih 



tinggi daripada cuka apel, yaitu pada cuka salak 197,77 mg/LGAE, sedangkan 

pada cuka apel 132,55 mg/LGAE.  

Senyawa fenol yang terdapat pada buah apel yaitu quercetine, sedangkan 

pada buah salak yaitu tannin. Telah dijelaskan bahwa senyawa fenol dapat bersifat 

antikosidan dimana peran positif antioksidan dalam penelitian ini adalah untuk 

mencegah terjadinya atherosclerosis.  

Lemak tak jenuh sebagian besar tersusun atas kolesterol LDL, dan oksidasi 

pada lemak tersebut dapat menyebabkan terjadinya atherosclerosis. Modifikasi 

LDL melalui oksidasi akan menghasilkan LDL teroksidasi yang tidak dikenal oleh 

reseptor  LDL, tetapi dikenal oleh makrofag. Pengambilan LDL teroksidasi oleh 

makrofag akan mengakibatkan akumulasi kolesterol dan membentuk sel-sel busa 

yang pada akhirnya mengakibatkan atherosclerosis. Pencegahan atherosclerosis 

dapat dilakukan dengan penghambatan oksidasi LDL menggunakan antioksidan 

(Oetoro, 2009). 

Hasil uji ragam yang ditunjukkan pada tabel 7, menunjukkan bahwa 

perlakuan diet tinggi lemak yang diberi cuka apel tidak ada perbedaan signifikan 

terhadap perlakuan diet tinggi lemak yang diberi cuka salak (α=0,5). Sehingga 

cuka salak diharapkan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dengan 

harga yg lebih ekonomis karena bahan baku buah salak yang relatif lebih murah 

daripada buah apel. 

 



4.5 Pengaruh Diet Terhadap Berat Badan Tikus 

Berat badan tikus wistar jantan diukur dan dihitung rata-ratanya sebelum 

dan sesudah perlakuan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh diet tinggi 

lemak serta perlakuan pemberian cuka apel dan cuka salak dengan dosis 0.7 cc 

selama 28 hari. 

Penimbangan berat badan tikus dilakukan setiap 7 hari sekali sehingga dapat 

diketahui kenaikan atau penurunan berat badan secara bertahap. Penimbangan 

pertama kali dilakukan pada akhir tahap pemberian pakan standar dimana pakan 

standar ini diberikan pada fase adaptasi selama 7 hari. Adapun data hasil 

pengukuran berat badan tikus wistar jantan selama perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 12. 

 

Gambar 12. Grafik Berat Badan Tikus Wistar Jantan pada Masing-masing 

 Kelompok Diet 

 

Berdasarkan Gambar 12 dapat diketahui bahwa kelompok tikus diet normal 

(P0) mengalami kenaikan yang cukup besar setiap minggunya. Pada kelompok 

tikus diet tinggi lemak (P1) juga mengalami kenaikan namun pada minggu ke-IV 



sedikit mengalami penurunan berat badan. Pada kelompok tikus diet tinggi lemak 

+ cuka apel (P2) dan kelompok tikus diet tinggi lemak + cuka salak (P3) 

mengalami kenaikan nerat badan setiap minggunya walaupun tidak banyak. 

Adanya perbedaan berat badan tersebut pada masing-masing kelompok 

perlakuan dikarenakan adanya perbedaan intake energi yang dihasilkan dari 

masing-masing perlakuan. Adapun rerata berat badan tikus wistar jantan sebelum, 

sesudah dan pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Rerata Akumulasi Berat Badan Tikus Wistar Jantan Diet Tinggi Lemak 

Selama 28 Hari Dengan Perlakuan yang Berbeda 

 

Perlakuan 

Berat Badan Tikus Wistar Jantan  

Diet Tinggi Lemak (gram) 

Hari Hari 
Peningkatan 

Pertama Ke-28 

Diet normal (P0) 142,8 203,3 60,5b 

Diet tinggi lemak (P1) 123 171 48ab 

Diet tinggi lemak + cuka apel (P2) 95 129 34a 

Diet tinggi lemak + cuka salak (P3) 119,7 172,7 53ab 

BNT 5% 

   

22,81 

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang mempunyai notasi huruf yang 

tidak sama berarti berbeda nyata pada uji BNT 5% 

 

Peningkatan berat badan terbesar terjadi pada kelompok tikus diet normal 

(P0) yaitu 60,5 g. Kelompok perlakuan diet normal mempunyai nafsu makan yang 

paling bagus dan cenderung lebih aktif serta menghabiskan pakan yang lebih 

banyak. Oleh karena itu, pada kelompok diet normal tersebut asupan energinya 

paling banyak sehingga menyebabkan kenaikan berat badan yang paling tinggi 

daripada kelompok diet yang lain Besarnya asupan energi ini yang kemudian akan 

disimpan sebagai lemak dan akhirnya berpengaruh terhadap penambahan berat 

badan dari hewan coba. Menurut Moneysmith (2005), pengurangan konsumsi 

lemak atau mengganti lemak dengan karbohidrat yang lebih banyak dapat 



menimbulkan masalah baru yaitu kelebihan berat badan (obesitas) (Moneysmith, 

2005). 

Pada semua kelompok perlakuan yang diberi diet tinggi lemak (P1, P2, dan 

P3), angka pertumbuhanya lebih rendah dari kelompok perlakuan diet normal. 

Konsumsi lemak dan minyak yang berlebihan membuat hewan coba mudah 

merasa kenyang sehingga akan mengurangi konsumsi makanan lain yang lebih 

bergizi. Sehingga pada hewan coba yang diberi diet tinggi lemak, terjadi 

penurunan nafsu makan dan perlambatan kenaikan berat badan. Oleh karena itu 

asupan energinya lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan diet normal. 

Menurut Astawan dan Wresdiyati (2004), Lemak dan minyak dapat 

memperlambat waktu pengosongan lambung sehingga memperpanjang rasa 

kenyang.  

Perubahan berat badan berhubungan dengan energi intake. Peningkatan atau 

penurunan energi tubuh pada giliranya akan berpengaruh terhadap keseimbangan 

energi, sebab peningkatan atau penurunan tersebut berhubungan dengan 

peningkatan atau penurunan masa jaringan, serta berhubungan dengan energi 

expenditure. Demikian juga perubahan pada masa tubuh biasanya akan 

mempengaruhi energi intake, sebab intake makanan secara normal proporsional 

dengan energi expenditure (Marks et al, 2000). 

Asumsinya, jika energi yang dikonsumsi melebihi dari energi yang 

dibutuhkan oleh tubuh, maka kelebihanya akan disimpan dalam tubuh. Hal ini 

akan berpengaruh terhadap peningkatan berat badan. Dan sebaliknya, apabila 

energi yang dikonsumsi kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh, maka simpanan 



energi dalam tubuh akan memasok energi yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga 

berat badan akan berkurang. 

Lemak merupakan sumber energi yang paling besar. Lemak juga dapat 

meningkatkan berat badan jika kita berlebih dalam mengkonsumsinya. Namun hal 

tersebut tidak selalu terjadi. Seseorang bisa saja makan sejumlah besar lemak 

hewani namun tidak pernah memiliki berat badan yang berlebih (obesitas) dan 

atau memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Sedangkan seseorang yang lainya 

menjalani diet tinggi lemak yang ketat namun tetap saja memiliki berat badan 

yang berlebih dan atau memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Perbedaan ini 

terjadi karena faktor genetik dan secara luas berhubungan dengan perbedaan 

kecepatan masuk dan keluarnya lemak dalam aliran darah tubuh kita. Sama halnya 

yang terjadi pada hewan coba. Tidak selalu hewan coba yang diberi perlakuan diet 

tinggi lemak memiliki kenaikan berat badan yang paling besar. 

Serat pangan menurut Astawan dan Wresdiyati (2004), serat pangan yang 

masuk ke dalam lambung dalam keadaan utuh akan cepat menimbulkan rasa 

kenyang. Sehingga bagus digunakan untuk diet dalam menurunkan berat badan. 

Namun dalam penelitian ini, serat pada cuka apel dan cuka salak (pektin) tersebut 

tidak bisa berperan dalam penurunan berat badan atau pengendalian berat badan 

karena pada cuka apel dan cuka salak kandungan seratnya sangat kecil sekali yaitu 

pada cuka apel 0,75% dan cuka salak 0,57% sehingga efeknya tidak terlalu 

berpengaruh. 

Uji Anova menunjukkan tidak ada pengaruh yang nyata terhadap kenaikan 

berat badan pada masing-masing kelompok perlakuan diet (α=0,5). 



 

V. Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pemberian cuka apel dan cuka salak dapat menurunkan kadar kolesterol total, 

kolesterol LDL, dan trigliserida serta dapat meningkatkan kadar kolesterol 

HDL pada tikus wistar putih jantan (Rattus novergicus) yang diberi perlakuan 

diet tinggi lemak hingga mendekati nilai kadar kolesterol pada diet normal. 

Kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida tertinggi pada 

perlakuan diet tinggi lemak (P1) sebesar 193 mg/dl, 146,7 mg/dl, dan 129,7 

mg/dl serta memiliki kadar kolesterol HDL terendah yaitu 20,3 mg/dl. 

2. Pemberian cuka salak dalam menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol 

LDL, dan trigliserida serta dalam meningkatkan kadar kolesterol HDL 

memberikan pengaruh yang paling baik dibandingkan dengan pemberian 

cuka apel yang sama-sama diberi perlakuan diet tinggi lemak. Kadar 

kolesterol total 124,3 mg/dl, kolesterol LDL 79,6 mg/dl, kolesterol HDL 27 

mg/dl, dan trigliserida 88,7 mg/dl. 

3. Pemberian cuka apel dan cuka salak dalam diet tinggi lemak, tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap rata-rata kenaikan berat badan 

terhadap pemberian diet tinggi lemak tanpa pemberian cuka buah dan diet 

normal. Kenaikan berat badan diet tinggi lemak = 46 g, diet tinggi lemak + 



cuka apel = 34 g, diet tinggi lemak + cuka salak = 53 g, dan diet normal = 

60,5 g. 



5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu diadakan penelitian yang serupa atau uji klinis pada manusia yang 

menderita hiperkolesterolemi, karena telah diketahui sebelumnya bahwa 

konsumsi cuka apel dan cuka salak dapat menurunkan kadar kolesterol total, 

kolesterol LDL, dan trigliserida serta dapat menaikkan kadar HDL pada 

hewan uji. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian cuka apel 

dan cuka salak terhadap jenis penyakit lain, misalnya kanker, diabet, 

osteoporosis, ginjal, hipertensi dan sebagainya. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Tabel Konversi Dosis Antar Hewan 

  Mencit Tikus Marmot Kelinci Kera Anjing Manusia 

  20 gr 200 gr 400 gr 1,5 kg 4 kg 12 kg 70 kg 

Mencit 
1,0 7,0 12,25 27,8 64,1 142,2 387,9 

20 gr 

Tikus 
0,14 1,0 1,74 3,9 9,2 17,8 56,0 

200 gr 

Marmot 
0,08 0,57 1,0 2,25 5,2 10,2 31,5 

400 gr 

Kelinci 
0,04 0,25 0,44 1,0 2,4 4,9 14,2 

1,5 kg 

Kera 
0,016 0,11 0,19 0,24 1,0 1,9 6,1 

4 kg 

Anjing 
0,008 1,06 0,1 0,22 0,52 1,0 3,1 

12 kg 

Manusia 
0,0026 0,018 0,031 0,07 0,16 0,32 1,0 

70 kg 

Sumber: Donatus, 1994 



Lampiran 2. Prosedur Pembuatan Pakan Diet Normal 

Penimbangan bahan PARS dan tepung terigu 

 

   Pencampuran Bahan 

 

        Penambahan air secukupnya 

 

     Aduk rata 

 

Bentuk bulatan dari pakan 

 

Penimbangan pakan untuk tiap ekor tikus 

 

      Pembagian pakan 

 



Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Pakan Diet Tinggi Lemak 

 

Penimbangan bahan (PARS, terigu, minyak babi, kuning telur bebek, minyak 

kelapa, lemak kambing dan asam kolat) 

 

Pencampuran bahan 

 

Penambahan air secukupnya 

 

Aduk rata 

 

Bentuk bulatan dari pakan 

 

Penimbangan pakan 

 

Penimbangan pakan untuk tiap ekor tikus 

 

Pembagian pakan 

  



 

Lampiran 4. Komposisi Diet Normal Tikus 

Tabel  Komposisi Bahan dan Energi Pakan Diet Normal Tikus 

PAR-S (200 g) Tepung Terigu “Gunung Bromo” (100 g) 

Energi = (200:100) x 344  = 688 kal 

Protein = (200:100) x 19   =  38 gram 

Lemak = (200:100) x 4     =    8 gram 

KH      = (200:100) x 58    = 116  gram 

Energi  = 340 kal 

Protein = 11 gram 

Lemak = 0,9 gram 

KH = 72 gram 

(Tsalavina., dkk, 2006) 

 

Total diet normal : 

Protein   = 38 g + 11 g = 49 g 

   = 196 Kalori 

   = 19,06% 

Lemak   = 8 g + 0,9 g = 8,9 g 

   = 80,1 Kalori    

   = 7,79 % 

Karbohidrat = 116 g + 72  g = 188  g 

   = 752 Kalori 

   = 73,15 % 

Energi   = 688 + 340 = 1028  Kalori 

Berat pakan = 200 g PAR-S + 100 g tepung terigu 

   = 300 g 

Jumlah energi dalam 1 gram pakan  = 1028 kalori : 300  =  3,43  Kalori 

Pakan yang diberikan tiap hari   =   = 30,6 gram 



Total zat gizi diet normal pada tikus dalam 1 hari  

Kalori   =105 kalori 

Protein  =     x 196 kalori = 19,99 kalori = 19,04 % 

                 

Lemak  =      x 80,1  kalori = 8,17  kalori = 7,8 % 

                     

Karbohidrat =    x 752  kalori = 76,7  kalori = 73,04 % 

 

  



Lampiran 5.  Komposisi Diet Tinggi Lemak Tikus 

Diet atherogenik (tinggi lemak) yang terdiri dari :  

- Comfeed PARS 50 %  - Asam kolat 0,15 % 

- Tepung terigu 25 %   - Minyak babi 9,3 % 

- Kuning telor bebek 5 % - Lemak Kambing 10% 

- Minyak kelapa 1 %  

-  

Tabel  Komposisi Bahan dan Energi Pakan Diet Tinggi Lemak Tikus 

PAR-S ( 320 gram) Tepung Terigu 

“Gunung 

Bromo” ( 160 g) 

Kuning 

Telur 

bebek 

(32 g) 

Asam 

kolat 

(0,96 

g) 

Lemak 

babi 

(60 cc) 

Minya

k 

kambi

ng 

(64 g) 

Minyak 

kelapa 

(6,4 g) 

Energi:  

=  x 344 

= 1100,8 g 

Protein:  

=    x 19 

= 60,8 g 

Lemak: 

=   x 4 

= 12,8 g 

KH: 

=  x 58 

= 185,6 g 

 

 

Energi : 

=  x 340,1  

= 544,2 kkal 

Protein:  

=  x 11 

= 17,6 g 

Lemak: 

=  x 0,9 

= 1,44 g 

Karbohidrat: 

=  x 72  

= 115,2 g 

   

Total Energi : 

Kuning Telur =  x 398 kal = 127,36 kal 

Lemak Kambing = 64 x 9 kal = 576 kal 

Minyak Kelapa = 6,4 x 9 kal = 57,6 kal 

Minyak babi = 60 x 9 kal = 540 kal 

Asam kolat = 0,96 x 9 kal = 8,64 kal 

Kandungan Gizi Kuning Telur : 

Protein =  x 17 g = 5,44 g 

Lemak =  x 35 g = 11,2 g 

Karbohidrat =  x 0,8 g = 0,256 g 

 

(Tsalavina., dkk, 2006) 



Total Kalori Diet Tinggi Lemak = (1100,8 + 544,2 + 127,36 + 576 + 57,6 + 540 +   

                                                        8,64) kalori 

 = 2954,6 kalori 

Jumlah Pakan = 320 g PAR-S + 160 g tepung terigu + 32 g   

                                                        kuning telur + 0,96 g asam kolat + 60 g minyak   

                                                        babi + 64 g lemak kambing + 6,4 g minyak     

                                                        kelapa 

 = 643,36 g 

Kalori pakan per gram =   

 = 4,6 kalori 

Kebutuhan makan Tikus =   

 = 22,8 g 

 

Total diet Tinggi Lemak : 

Protein   = (60,8+ 17,6 + 5,44) gram 

   = 83,64 gram 

   = 335,36 kalori 

Lemak   = (12,8 + 1,44 + 11,2 + 64 + 6,4 + 60 + 0,96) gram 

   = 156,8 gram 

   = 1411,2 kalori 

Karbohidrat = (185,6 + 115,2 + 0,256) gram 

   = 301 gram    

   = 1204  Kalori 

Energi   = 2954,6  kalori 

Total zat gizi diet tinggi lemak pada tikus dalam 1 hari  

Kalori    =105 kalori 

Protein  =  x  335,36 kalori = 12 kalori  



Lemak  =  x 1411,2 kalori = 50,01 kalori 

            

     Karbohidrat =  x 1204 kalori  = 42,66 kalori 



 

Lampiran 6. Pengukuran Kadar Kolesterol Total, LDL, HDL, dan TG 

Menggunakan alat Cobas Mira dengan metode analisa selektif colorimetric assay 

(Spektrofotometri).  

1. Prosedur Pengambilan Darah Sampel 

1. Tikus dimatikan dengan menggunakan eter 

2. Tikus dibedah pada bagian perut 

3. Darah diambil dari jantung tikus dengan menggunakan spet yang 

berukuran 3-5 cc 

4. Jumlah darah yang diambil sebanyak 3 cc/ sebanyak-banyaknya 

5. Setelah darah diambil dari jantung, darah dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifuge berukuran 5 cc  

Prosedur Penggunaan Alat Cobas Mira : 

Alat : 

- mesin cobas mira 

- cuvet disposible 

- cup dan rak reagent 

- cup dan rak sampel 

- mikro pipet 100 µl 

- mikro pipet 500 µl 

- mikro pipet 1000 µl 

Cara : 

1. Hidupkan alat dengan menekan tombol stop kontak 

2. Tunggu  15 menit hingga suhu di dalam alat mencapai 37
o
C 



3. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan 

4. Untuk mengoperasikan mesin lakukan langkah – langkah sebagai berikut : 

 Lakukan pencucian alat 

i. Tekan tombol INFO  - tombol numerik 6 (wash) – tombol numeric 

1 (down) dan tombol F1 (start) 

ii. Tunggu  2 menit hingga pencucian oleh alat sebanyak 3 x 

iii. Tekan F1 (stop) untuk menghentikan pencucian, tekan tombol 

STATUS untuk kembali ke menu awal 

 Alat siap digunakan 

i. Masukkan reagent yang akan digunakan ke dalam cup reagen dan 

tempatkan di rak reagent yang telah disediakan 

ii. Masukkan sampel (serum) ke dalam cup sampel dan letakkan di 

rak sampel sesuai nomor urut 

iii. Letakkan masing-masing rak ketempat cobas mira yang telah 

tersedia 

iv. Alat siap untuk digunakan 

 Pemeriksaan sampel 

i. Tekan tombol ROUTINE – NO SAMPEL – ENTER 

ii. Masukkan KODE/NAMA PASIEN – ENTER 

iii. Tekan tombol TEST /PARAMETER yang akan diperiksa (contoh : 

Chol) untuk Cholesterol, ENTER – START 

iv. Tunggu alat hingga selesai memproses 

v. Lihat hasil dengan cara tekan tombol INFO, numberik 2 (intern 

report) 



 Setelah selesai melakukan pemeriksaan cuci alat seperti langkah –

langkah pada point 5 

Catatan : 

i. Sebelum melakukan pemeriksaan pasien, reagen harus dikontrol 

terlebih dahulu 

ii. Lakukan control reagent dengan perlakuan yang sama seperti 

melakukan pemeriksaan pasien 

Perawatan: 

Untuk meminimalisasi kesalahan pemeriksaan hendaknya : 

i. Lakukan kalibrasi alat secara rutin dan berkala 1 bulan sekali 

ii. Catat dan lihat masa expired reagen yang digunakan, sebaiknya 

reagen habis terpakai tidak lebih dari 6 bulan setelah dibuka 

 





Lampiran 7. Tabel Data Berat Badan Tikus Wistar Selama Perlakuan 

Perlakuan Ulangan 
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

(gram) (gram) (gram) (gram) (gram) 

P0 1 140 160 171 181 193 

(kontrol negatif) 2 150 166 180 190 210 

diet normal 3 138,5 161 183 195 207 

P1 1 142 163 172 172 192 

(kontrol positif) 2 101 117 124 120 134 

diet tinggi lemak 3 126 150 162,5 170 187 

P2 1 80 86 90 99 110 

(cuka apel 0,7cc) 2 124 131 140 147 155 

diet tinggi lemak 3 81 98 103,5 111 122 

P3 1 122 155 163 175 194 

(cuka salak 0,7cc) 2 110 122,3 122 130 149 

diet tinggi lemak 3 127 146 150 160 175 

 

 

 

 



Lampiran 8. Tabel Kadar Kolesterol Total, LDL, HDL, dan Trigliserida Tikus Wistar 

Perlakuan Ulangan 
Kolesterol Total Kolesterol LDL Kolesterol HDL Trigliserida 

(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

P0 1 120 72 26 110 

(kontrol negatif) 2 120 69,8 25 126 

diet normal 3 122 71,8 27 116 

P1 1 207 158,4 22 133 

(kontrol positif) 2 206 161 19 130 

diet tinggi lemak 3 166 120,8 20 126 

P2 1 133 88,2 26 94 

(cuka apel 0,7cc) 2 134 87 25 110 

diet tinggi lemak 3 140 95,6 24 102 

P3 1 115 65,2 27 114 

(cuka salak 0,7cc) 2 126 86 26 70 

diet tinggi lemak 3 132 87,6 28 82 

 

 



 



Lampiran 9. Data dan Analisa Ragam Kadar Kolesterol Total Tikus Wistar 

Rumus ANOVA: 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F hitung F tabel 5% 

Perlakuan t-1 = V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG F (V1,V2) 

Galat (rt-1)-(t-1) = 

V2 

JKG JKG/V2   

Total rt-1 JKT    

 

Tabel Rata-rata Kadar Kolesterol Total Tikus Wistar Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

P0 120 120 122 362 120,7 

P1 207 206 166 579 193,0 

P2 133 134 140 407 135,7 

P3 115 126 132 373 124,3 

Jumlah 575 586 560 1721 573,7 

 

perlakuan 4 

 

t 5% 2,306 

ulangan 3 

 

t 1% 3,355 

Fk 246820,08 

 

Sd 10,30 

 

Sk db Jk Kt F hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% Ket 

Perlakuan 3 10200,92 3400,31 21,35 4,07 7,59 * dan ** 

Galat 8 1274,00 159,25         

Total 11 11474,917           

 

Keterangan: 

* = berpengaruh nyata F hitung > F 5% 

** = berpengaruh sangat nyata F hitung > F 1% 

*** = berpengaruh tidak nyata 

Hipotesa: Penurunan kadar kolesterol total akibat penggunaan cuka apel dan cuka 

salak 

H0 : pengaruh penurunan sama 

H1 : pengaruh penurunan tidak sama 

F hitung > F tabel 5% , terima H1, tolak H0



Tabel Uji BNT akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak terhadap kadar 

kolesterol total tikus wistar jantan. 

  120,7 124,3 135,7 193 KTG 

BNT 

5% 

BNT 

1% 

120,7 0 3,6 15 72,3 

 

    

124,3   0 11,4 68,7 

 

    

135,7     0 57,3 

 

    

193       0       

Notasi 5% a a a b 
159,25 

23,76   

Notasi 1%           34,57 

Perlakuan P0 P3 P2 P1 

    



Lampiran 10. Data dan Analisa Ragam Kadar LDL Tikus Wistar  

Rumus ANOVA: 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F hitung F tabel 5% 

Perlakuan t-1 = V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG F (V1,V2) 

Galat (rt-1)-(t-1) = 

V2 

JKG JKG/V2   

Total rt-1 JKT    

 

Tabel Rata-rata Kadar LDL Tikus Wistar Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

P0 72 69,8 71,8 213,6 71,2 

P1 158,4 161 120,8 440,2 146,7 

P2 88,2 87 95,6 270,8 90,3 

P3 65,2 86 87,6 238,8 79,6 

Jumlah 383,8 403,8 375,8 1163,4 387,8 

 

perlakuan 4 

 

t 5% 2,306 

ulangan 3 

 

t 1% 3,355 

Fk 112791,63 

 

Sd 10,69 
 

Sk db Jk Kt F hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% Ket 

Perlakuan 3 10461,40 3487,13 20,35 4,07 7,59 * & ** 

Galat 8 1370,85 171,36         

Total 11 11832,25           

 

Keterangan: 

* = berpengaruh nyata F hitung > F 5% 

** = berpengaruh sangat nyata F hitung > F 1% 

*** = berpengaruh tidak nyata 

Hipotesa: Penurunan LDL akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak 

H0 : pengaruh penurunan sama 

H1 : pengaruh penurunan tidak sama 

F hitung > F tabel 5% , terima H1, tolak H0 



Tabel Uji BNT akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak terhadap kadar 

kolesterol LDL tikus wistar jantan. 

  71,2 79,6 90,3 146,7 KTG 

BNT 

5% 

BNT 

1% 

71,2 0 8,4 19,1 75,5 

 

    

79,6   0 10,7 67,1 

 

    

90,3     0 56,4 

 

    

146,7       0       

Notasi 5% a a a b 
171,36 

24,65   

Notasi 1%           35,86 

Perlakuan P0 P3 P2 P1 

    



Lampiran 11. Data dan Analisa Ragam Kadar HDL Tikus Wistar  

Rumus ANOVA: 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F hitung F tabel 5% 

Perlakuan t-1 = V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG F (V1,V2) 

Galat (rt-1)-(t-1) = 

V2 

JKG JKG/V2   

Total rt-1 JKT    

 

Tabel Rata-rata Kadar HDL Tikus Wistar Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

P0 26 25 27 78 26,0 

P1 22 19 20 61 20,3 

P2 26 25 24 75 25,0 

P3 27 26 28 81 27,0 

Jumlah 101 95 99 295 98,3 

 

perlakuan 4 

 

t 5% 2,306 

ulangan 3 

 

t 1% 3,355 

Fk 7252,0833 

 

Sd 0,94 

 

Sk db Jk Kt F hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% Ket 

Perlakuan 3 78,25 26,08 19,56 4,07 7,59 * dan ** 

Galat 8 10,67 1,33         

Total 11 88,916667           

 

Keterangan: 

* = berpengaruh nyata F hitung > F 5% 

** = berpengaruh sangat nyata F hitung > F 1% 

*** = berpengaruh tidak nyata 

Hipotesa: Kenaikan HDL akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak 

H0 : pengaruh kenaikan sama 

H1 : pengaruh kenaikan tidak sama 

F hitung > F tabel 5% , terima H1, tolak H0 



Tabel Uji BNT akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak terhadap kadar 

kolesterol HDL tikus wistar jantan. 

  20,3 25 26 27 KTG 

BNT 

5% 

BNT 

1% 

20,3 0 4,7 5,7 6,7 

 

    

25   0 1 2 

 

    

26     0 1 

 

    

27       0       

Notasi 5% a b b b 
1,33 

2,17   

Notasi 1%           3,16 

Perlakuan P1 P2 P0 P3 

    



Lampiran 12. Data dan Analisa Ragam Kadar Trigliserida Tikus Wistar  

Rumus ANOVA: 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F hitung F tabel 5% 

Perlakuan t-1 = V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG F (V1,V2) 

Galat (rt-1)-(t-1) = 

V2 

JKG JKG/V2   

Total rt-1 JKT    

 

Tabel Rata-rata Kadar Trigliserida Tikus Wistar Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

P0 110 126 116 352 117,3 

P1 133 130 126 389 129,7 

P2 94 110 102 306 102,0 

P3 114 70 82 266 88,7 

Jumlah 451 436 426 1313 437,7 

 

perlakuan 4 

 

t 5% 2,306 

ulangan 3 

 

t 1% 3,355 

Fk 143664,08 

 

Sd 10,48 

 

Sk Db Jk Kt F hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% Ket 

Perlakuan 3 2874,92 958,31 5,82 4,07 7,59 * dan *** 

Galat 8 1318,00 164,75         

Total 11 4192,9167           

 

Keterangan: 

* = berpengaruh nyata F hitung > F 5% 

** = berpengaruh sangat nyata F hitung > F 1% 

*** = berpengaruh tidak nyata 

Hipotesa: Penurunan Trigliserida akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak 

H0 : pengaruh penurunan sama 

H1 : pengaruh penurunan tidak sama 

F hitung > F tabel 5% , terima H1, tolak H0 



Tabel Uji BNT akibat penggunaan cuka apel dan cuka salak terhadap kadar 

trigliserida tikus wistar jantan. 

  88,7 102 117,3 129,7 KTG 

BNT 

5% 

BNT 

1% 

88,7 0 13,3 28,6 41 

 

    

102   0 15,3 27,7 

 

    

117,3     0 12,4 

 

    

129,7       0       

Notasi 5% a ab bc c 
164,75 

24,17   

Notasi 1%           35,16 

Perlakuan P3 P2 P0 P1 

   



Lampiran 13. Data dan Analisa Ragam Berat Badan Tikus Wistar 

Rumus ANOVA: 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F hitung F tabel 5% 

Perlakuan t-1 = V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG F (V1,V2) 

Galat (rt-1)-(t-1) = 

V2 

JKG JKG/V2   

Total rt-1 JKT    

 

Tabel Rata-rata Kenaikan Berat Badan Tikus Wistar Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
1 2 3 

P0 53 60 68,5 181,5 60,5 

P1 50 33 61 144 48,0 

P2 30 31 41 102 34,0 

P3 72 39 48 159 53,0 

Jumlah 205 163 218,5 586,5 195,5 

 

Perlakuan 4 

 

t 5% 2,306 

Ulangan 3 

 

t 1% 3,355 

Fk 28665,188 

 

Sd 9,89 

 

Sk db Jk Kt F hitung 
F tabel 

5% 
F tabel 

1% Ket 

Perlakuan 3 1122,56 374,19 2,55 4,07 7,59 *** 

Galat 8 1174,50 146,81         

Total 11 2297,0625           

 

Keterangan: 

* = berpengaruh nyata F hitung > F 5% 

** = berpengaruh sangat nyata F hitung > F 1% 

*** = berpengaruh tidak nyata 

Hipotesa: Kenaikan berat badan akibat pemberian diet normal dan tinggi lemak 

H0 : pengaruh kenaikan sama 

H1 : pengaruh kenaikan tidak sama 

F hitung < F tabel 5% , terima H0, tolak H1 



Tabel Uji BNT akibat pemberian diet normal dan diet tinggi lemak terhadap 

kenaikan berat badan tikus wistar jantan. 

  34 48 53 60,5 KTG 

BNT 

5% 

BNT 

1% 

34 0 14 19 26,5 

 

    

48   0 5 12,5 

 

    

53     0 7,5 

 

    

60,5       0       

Notasi 5% a ab ab b 
146,81 

22,81   

Notasi 1%           33,19 

Perlakuan P2 P1 P3 P0 

   



Lampiran 14. Foto Kegiatan Penelitian 

 
Gambar Lampiran 10. Foto Kegiatan Penelitian. 1) Pakan diet normal; 2) Pakan 

diet tinggi lemak; 3) Tikus wistar jantan; 4) Pemberian sonde cuka apel dan salak 



 

 
Gambar Lapiran 10. Foto Kegiatan Penelitian. 5) Pembiusan tikus dengan eter; 

6) Pembedahan dan pengambilan sampel darah dari jantung; 7) Serum darah tikus; 

8) Mesin Cobas Mira 

 


