
  

 

 

PENGARUH PEMBERIAN SERBUK EFFERVESCENT BERBASIS CINCAU 

HITAM (Mesona palustris BL) TERHADAP EFEK PREVENTIF 

HIPERKOLESTEROL SECARA IN VIVO PADA TIKUS PUTIH WISTAR(Rattus 

norvegicus)  

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 

MEY ETIKASARI  

NIM 0911013016 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 



  

 

 

PENGARUH PEMBERIAN SERBUK EFFERVESCENT BERBASIS CINCAU 

HITAM (Mesona palustris BL) TERHADAP EFEK PREVENTIF 

HIPERKOLESTEROL SECARA IN VIVO PADA TIKUS PUTIH WISTAR(Rattus 

norvegicus)  

 

Oleh : 

MEY ETIKASARI 

NIM 0911013016 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh 

Gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

     JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 



  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Judul Skripsi :  Pengaruh Pemberian Serbuk Effervescent Berbasis 

Cincau Hitam (Mesona Palustris BL) Terhadap efek 

Preventif Hiperkolesterol Secara In vivo Pada Tikus 

Putih Wistar (Rattus Novergicus) 

Nama Mahasiswa :     Mey Etikasari 

N I M   :     0911013016 

Jurusan  :     Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  :     Teknologi Pertanian 
 
 
 
       Dosen Penguji I,                                                  Dosen Penguji II, 
 
 
 
 
 
Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP.                    Dr. Widya Dwi Rukmi Putri,   STP. MP. 
NIP. 19590821 199303 2 001                  NIP. 19700504 199903 2 002 
 
 

Dosen Penguji III, 
 
 
 
 
 

 Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih, M.Kes 
NIP.  19610818 198703 2 001 

 
 

Ketua Jurusan, 
 
 
 
 
 

Agustin Krisna Wardani, STP, M.Si., Ph.D  
NIP. 19690807 199702 2 001 

 
 
 
 
 
Tanggal Lulus Skripsi:  
 



  

 

 

RIWAYAT HIDUP 
 
 
 

Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 9 Mei 1991 dari pasangan 

Mulyadi dan Yuniarsih, dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. 

 Penulis memulai kegiatan belajar di TK Dharmawanita Kedungcangkring. 

Kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN kedungcangkring II 

pada tahun 2003, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Gondang dengan tahun 

kelulusan 2006. Selanjutnya tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan ke 

SMAN 1 Gondang dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis 

meneruskan pendidikan di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian FTP UB dan 

tergabung di angkatan 2009. 

 Pada tahun 2014 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas Brawijaya Malang di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada masa perkuliahan, penulis 

mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

(HIMALOGISTA) periode 2009-2010 sebagai staf magang Divisi Peduli Pangan 

dan periode 2010-2011 sebagai staf Divisi Peduli Pangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama  : Mey Etikasari 

NIM  : 0911013016 

Jurusan : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas : Fakultas Teknologi Pangan 

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Serbuk Effervescent Berbasis Cincau 

Hitam (Mesona Palustris BL) Terhadap efek Preventif 

Hiperkolesterol Secara In Vivo Pada Tikus Putih Wistar (Rattus 

Novergicus) 

Menyatakan bahwa, 

Skripsi dengan judul diatas merupakan karya asli penulis. Apabila dikemudian 

hari terbukti ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

 

 

 

Malang, 9 Mei 2014 

Pembuat pernyataan 

 

 

 

 

Mey Etikasari  

0911013016 
 
 
 
 
 
 



  

77 

 

Mey Etikasari. 0911013016. Pengaruh Pemberian Serbuk Effervescent 
Cincau Hitam (Mesona Palustris BL) Terhadap Efek Preventif 
Hiperkolesterol secara in Vivo Pada Tikus Putih wistar (Rattus Novergicus). 
Skripsi 

 Pembimbing : Dr.Ir.Tri Dewanti Widyaningsih ,M.Kes. 
 
 

RINGKASAN 
 

Hiperkolesterol mempunyai batasan sederhana yaitu suatu keadaan 
dimana kadar kolesterol dalam darah melebihi diatas normal.Hiperkolesterol 
terjadi karena adanya gangguan metabolisme lemak.Tanaman Cincau Hitam 
atau janggelan (Jawa) dengan nama tumbuhan (Latin:Mesona palustris 
Bl).Cincau Hitam memiliki kandungan senyawa kimia seperti alkaloid, 
saponin,tanin dan flavonoid. Cincau hitam juga mengandung serat larut air yang 
tinggi, di dalam tubuh serat larut air dapat mengikat kadar lemak sehingga 
bermanfaat untuk mencegah terjadinya hiperkolesterol.Cincau hitam dikemas 
dalam bentuk serbuk Effervescent, Serbuk Effervescent merupakan senyawa 
antara senyawa asam dengan karbonat atau bikarbonat menghasilkan 
karbondioksida. Penelitian ini menggunakan metode penelitian RAL (Rancangan 
Acak Lengkap) dengan formulasi berdasarkan penelitian pendahuluan yang 
dimodifikasi. Formulasi effervescent dengan perlakuan terbaik menggunakan 
metode Zeleny selanjutnya diuji khasiatnya secara in vivo untuk mengetahui 
potensinya dalam pencegahan kenaikan kadar kolesterol darah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh minuman serbuk 
effervescent cincau hitam terhadap efek preventif kadar kolesterol darah secara 
in vivo. Penelitian ini menggunakan metode Pre Test-Post Test Control Group 
Design pada kolesterol darah. Menggunakan hewan coba tikus jantan jenis 
Rattus Novergicus Strain Wistar selama 28 hari dengan jumlah 20 ekor . Sampel 
dipilih dengan cara Nested Design (Tersarang) untuk dibagi dalam 5 kelompok 
perlakuan yaitu kelompok normal (K-), kelompok pemberian sonde 
hiperkolesterol (1ml/100g BB) (K+),kelompok preventif, pemberian sonde 
kolesterol+serbuk effervescent cincau hitam dosis 1 (126mg/200g BB) (PD1), 
pemberian sonde kolesterol+serbuk effervescent cincau hitam dosis 2 (252 
mg/200g BB) (PD2), pemberian sonde kolesterol+serbuk effervescent cincau 
hitam dosis 3 (378mg/200g BB) (PD3).Data hasil pengamatan dianalisa 
menggunakan Analisys of Varian(ANOVA) dan dilanjutkan uji BNT(Beda nyata 
Terkecil) dengan selang kepercayaan α=1%. 

Perlakuan terbaik pada penelitian ini pada produk serbuk effervescent 
formula 2.pada pengujian secara in vivo rerata perubahan pada tiap kelompok 
sebaga berikut, pada (K+) meningkat sebesar 62,67%,pada (K-) meningkat 
sebesar 6,12%,pada perlakuan preventif (PD1) menurun sebesar 5,28%, pada 
kelompok (PD2) menurun sebesar 11,70% dan pada kelompok (PD3) menurun 
sebesar 18,42%. Pencegahan untuk kenaikan kadar kolesterol dapat 
menggunakan serbuk effervescent cincau hitam dengan penambahan pandan 
wangi dan jahe merah dengan dosis 7g x 0,018=0,126g=126mg/200g BB. 
 
Kata Kunci: Cincau Hitam, Effervescent,In vivo, Preventif Hiperkolesterol 
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Mey Etikasari. 0911013016. The Effect of Effervescent Powder Black grass 
Jelly (Mesona palustris bl ) Preventive Effect Against hypercholesterolemia 
in vivo in White Wistar rats (Rattus novergicus). Skripsi. 

Supervisor  : Dr.Ir.Tri Dewanti Widyaningsih ,M.Kes. 
 

 
SUMMARY 

Hypercholesterolemia has a simple restriction is a condition in which 
blood cholesterol levels exceed the above normal . Hypercholesterolemia is due 
to the disorder of fat metabolism . Plants Cincau Black or provisional ( Java ) with 
the name of the plant ( Latin : Mesona palustris Bl ) . Black cincau contains 
chemical compounds such as alkaloids , saponins , tannins and flavonoids . 
Black cincau also contains soluble fiber which is high in soluble fiber in the body 
can bind fat so it is useful to prevent hypercholesterolemia . Black grass jelly is 
packaged in powder form Effervescent , Effervescent Powder is an intermediate 
compound with carbonic acid or bicarbonate produces carbon dioxide . This 
study uses research CRD ( completely randomized design ) with a formulation 
based on the modified preliminary research . Effervescent formulations with the 
best treatment method Zeleny further tested in vivo properties to determine its 
potential in the prevention of the increase in blood cholesterol 

 The purpose of this research was to determine the effect of Black cincau  
drink effervescent powder preventive effects against blood cholesterol levels in 
vivo . This study uses the Pre - Test Post Test Control Group Design on blood 
cholesterol . Using a type of rats of Wistar strain Rattus novergicus for 28 days 
with a total 20. The sample was selected by means of Nested Design ( nested ) 
to be divided into 5 treatment groups are normal group ( K - ) , group 
administration sonde hypercholesterolemia ( 1ml/100g BB ) ( K + ) , preventive 
group , giving sonde cholesterol + effervescent powder Black grass jelly dose of 
1 ( 126mg/200g BB ) ( PD1 ) , giving effervescent powder sonde cholesterol + 2 
doses of Black cincau  ( 252 mg/200g BW) ( PD2 ) , giving effervescent powder 
sonde cholesterol + 3 doses of Black cincau ( 378mg/200g BB ) ( PD3 ) . data 
were analyzed using Analisys of variants ( ANOVA ) , followed LSD ( least 
significant difference ) with a confidence interval of α = 1 % .  
 The best treatment in this study on the product effervescent powder 
formula 2. In vivo testing of the mean change in each group was as follows, in (K 
+) increased by 62.67%, the (K-) increased by 6.12%, on treatment preventive 
(PD1) decreased by 5.28%, in the group (PD2) decreased by 11.70% and in the 
group (PD3) decreased by 18.42%. Prevention for the increase in cholesterol 
levels can use Black cincau effervescent powder with the addition of fragrant 
pandan and ginger red with a dose of 7g x 0.018 = 0.126 g = 126mg/200g BB 
 
Keywords: Black cincau, Effervescent, In vivo, Preventive hypercholesterolemia. 
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I PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi mengubah gaya hidup dan sosial ekonomi 

masyarakat di negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut 

menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang terkena penyakit 

tidak menular. Di dunia, penyakit tidak menular telah menyebabkan 3 juta 

kematian, pada tahun 2005 dimana 60% kematian terjadi pada penduduk 

berumur di bawah 70 tahun. Penyakit tidak menular yang cukup banyak 

mempengaruhi angka kesakitan dan angka kematian dunia adalah 

penyakit hiperkolesterol. Pada tahun 2005, penyakit hiperkolesterol telah 

menyebabkan kematian sebesar 28% dari seluruh kematian yang terjadi di 

kawasan Asia Tenggara (WHO, 2008).  

Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi dimana kolesterol dalam 

darah meningkat melebihi ambang normal yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Kadar kolesterol 

total yang normal dalam plasma orang dewasa adalah sebesar 120 

sampai 200 mg/dl. Adapun keadaan hiperkolesterolemia terjadi bila 

konsentrasi kolesterol total ≥ 240 mg/dl, LDL ≥ 160 mg/dl, dan trigliserida 

≥ 150 mg/dl. 1 Kolesterol merupakan prekusor senyawa steroid di dalam 

tubuh seperti kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. 

Tingginya kadar kolesterol LDL dan rendahnya kadar kolesterol HDL 

dapat meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskuler. Hal 

ini terjadi karena kolesterol LDL mudah teroksidasi sehingga dapat 

memicu proses aterosklerosis. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) pada tahun 2001, kematian akibat penyakit 

jantung dan pembuluh darah sebesar 26,3% sedangkan kematian akibat 

penyakit jantung dan pembuluh darah di rumah sakit di Indonesia pada 

tahun 2005 sebesar 16,7%Kolesterol merupakan komponen semua 

membran sel di dalam tubuh. Kolesterol LDL berfungsi untuk mengangkut 
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kolesterol ke sel perifer di seluruh tubuh. Kolesterol HDL berfungsi 

mengangkut timbunan kolesterol dari jaringan kembali ke hati untuk didaur 

ulang kembali.Hiperkolesterolemia akan mengakibatkan terbentuknya Plak 

timbunan kolesterol bagian dari Low Density Lipoprotein (LDL), sel otot, 

beberapa protein, dan kalsium yang akan menghambat aliran darah dalam 

pembuluh darah dengan cara mempersempit pembuluh darah, 

mengeraskan dinding pembuluh darah dan menutup pembuluh darah 

(Wardlaw, 2003). 

 Dewasa ini upaya sebagai penanggulangan hiperkolesterol 

semakin banyak dilakukan seperti dalam bentuk obat maupun melakukan 

diet tinggi serat larut air. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi 

presentase penyakit yang diakibatkan hiperkelosterol yang berhubungan 

erat dengan penyakit kardiovaskular dan stroke. Cincau hitam 

mengandung serat larut air yang tinggi, di dalam tubuh serat larut air 

dapat mengikat kadar lemak sehingga bermanfaat untuk mencegah 

penyakit jantung, serta stroke. selain itu Ekstrak cincau hitam memiliki 

aktivitas antioksidan yang jauh lebih kuat dari vitamin E. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Gizi Departemen 

Kesehatan terhadap cincau hitam mengungkapkan terdapat 6,23 gram per 

100 gram kandungan serat kasar dalam gel cincau. hal Ini berarti bila 

cincau hitam dikonsumsi bersama dengan buah dan sayur-mayur sehari-

hari bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan serat harian sebesar 30 

gram, sehingga bisa membantu mencegah penyakit degeneratif seperti 

jantung koroner. Kalori yang terkandung di dalamnya adalah 122 kalori 

dan protein sebesar 6 gram. Karena kandungan serat daricincu hitam 

yang tinggi dan kalorinya yang rendah, sehingga baik jika dikonsumsi 

sehari-hari (Pitojo,2008). 

Komponen aktif polifenol yang terdapat pada cincau hitam mampu 

mencegah kerusakan DNA pada limfosit manusia yang terpapar radikal 

bebas berupa hidrogen peroksida dan iridiasi sinar UV. Ekstrak cincau 

hitam memiliki aktivitas antioksidan yang kuat akibat adanya senyawa-

senyawa fenol (Ardyan, 2007). 
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Untuk pengujian efek preventif hiperkolesterol pada serbuk effervescent 

cincau hitam dilakukan secara invivo dengan menggunakan hewan coba yaitu 

tikus putih jantan. Percobaan yang akan dilakukan untuk membuktikan potensi 

dari senyawa fenol dan antioksidan dari serbuk effervescent cincau hitam 

terhadap pencegahan kenaikan kadar kolesterol pada tikus. Serbuk effervescent 

dipilih karena merupakan produk pangan inovatif yang sudah dikenal 

masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana formulasi terbaik untuk menghasilkan serbuk effervescent cincau 

hitam dengan penambahan pandan dan jahe merah? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian serbuk effervescent cincau hitam terhadap 

efek preventif kadar kolesterol pada tikus putih yang diinduksi pakan tinggi 

kolesterol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan formulasi terbaik serbuk 

effervescent cincau hitam dan membuktikan bahwa minuman serbuk 

effervescent cincau hitam mampu memberikan efek preventif  dan mampu 

menstabilkan kadar kolesterol pada tikus secara invivo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui 

penggunaan bahan herbal 

2. Memanfaatkan cincau hitam sebagai bahan baku untuk mencegah kenaikan 

kadar kolesterol. 

3. Mengetahui dosis serbuk effervescent yang tepat untuk mencegah 

peningkatan kadar kolesterol dalam darah. 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

 Diduga pemberian minuman serbuk effervescent cincau hitam berpengaruh 

nyata terhadap efek preventif kadar kolesterol tubuh. 

 

 



  

90 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Cincau Hitam (Mesona palustris BI) 

Cincau hitam, atau janggelan atau cao merupakan salah satu tanaman 

yang termasuk dalam suku Labiate. Tanaman cincau hitam merupakan 

tanaman perdu dengan ketinggian 30-60 cm dan tumbuh pada ketinggian 

150-1800 m diatas permukaan laut (Heyne (1987) dalam Rahmawansyah 

(2006)). Batangnya beruas, berbulu halus dengan bentuk menyerupai 

segiempat, kebanyakan cabang pada bagian dasarnya, dan berwarna 

agak kemerahan. Daun tanaman cincau hitam berwarna hijau, 

lonjong,tipis lemas, ujungnya runcing, pangkal tepi daun bergerigi, dan 

memiliki bulu halus. Panjang daun sekitar 10 cm dan bertangkai sekitar 2 

cm. Letak daun saling berhadapan dan berselang-seling dengan daun 

berikutnya (Pitojo dan Zumiati, 2005). Berikut adalah gambar dari daun 

cincau hitam yang disajikan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Daun Cincau Hitam (Anonymousa,2009) 

 

Dari ciri-ciri tersebut, cincau hitam dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut  (Supriharso,1991) : 

 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta 
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Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae  

Genus  : Mesona 

Spesies : Mesona palustris Bl. 

 

Pohon cincau hitam yang telah dipanen selanjutnya dikeringkan 

dengan cara menghamparkannya di atas permukaan tanah, hingga 

warnanya berubah dari warna hijau menjadi cokelat tua. Tanaman cincau 

yang telah kering inilah yang merupakan bahan baku utama pembuatan 

cincau hitam. Daun cincau hitam kering yang merupakan bahan utama 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Daun kering cincau hitam (Anonymousb,2011) 

 

2.1.1 Senyawa Aktif  Dalam Cincau Hitam 

Cincau hitam (Mesona Palustris BI) di Indonesia ini dapat dikonsumsi 

dengan banyak cara salah catunya adalah sebagai minuman herbal. 

Farmakologi Cina dan pengobatan tradisional mengatakan tanaman cincau 

bermanfaat untuk anti demam, anti racun, bahkan menurunkan tekanan darah. 

Manfaat tanaman ini biasanya dari penggunaan rimpang dan daunnya. Bila 

dicicipi getah  dari tanaman ini, rasanya agak manis dan dingin. Khasiat yang 

terkandung didalam cincau hitam berasal dari  unsur kimia yang ada di 

dalamnya (Ruhnayat, 2002). 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Lamiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Mesona
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Pada penelitian Hung & Yen (2002) diketahui bahwa cincau hitam dapat 

mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit gangguan hati. Dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa kandungan senyawa fenol yang ada pada 

hsian-tsao atau cincau hitam secara signifikan berkontribusi pada aktivitas 

antioksidan dan efek scavenging pada radikal bebas. 

 Cincau hitam mengandung sejumlah mineral dan karbohidrat dalam jumlah 

lumayan, vitamin A, B1, C, kandungan kalori rendah dan memiliki khasiat 

menurunkan panas badan, panas dalam, mencegah gangguan pencernaan, 

menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan berat  badan. Di dalam 

tubuh, serat larut air dapat mengikat kadar gula dan lemak sehingga bermanfaat  

untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, jantung, serta stroke. Ekstrak 

cincau hitam memiliki aktivitas antioksidan yang jauh lebih kuat dari vitamin E 

(Ruhnayat, 2002). 

Banyak kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalam cincau hitam. 

Hung & Yen (2002) dalam penelitiannya menyebutkan cincau hitam 

mengandung caffeic acid, protocatechuic acid, α-tocopherol, ρ-hydrobenzolic 

acid, vanilic acid, syringic acid.  

 

2.1.2 Komposisi Kimia Cincau Hitam 

Cincau hitam mengandung nilai gizi yang cukup baik per 100 

gramnya, terutama ditinjau dari kandungan mineral dan vitaminnya. 

Cincau hitam merupakan bahan makanan yang memiliki kandungan air 

yang tinggi, kandungan air padacincau hitam mencapai 98 % bahan-

bahan selain air yang sering disebut bahan-bahan kering selain itu cincau 

hitam juga mengandung berbagai senyawa yang merupakan bahan aktif. 

Komponen gizi pada daun cincau hitam dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 Tabel 2.1 Komponen Gizi Daun Cincau Hitam dalam 100 g bahan 

Komponen Gizi                                  Kadar 

Energi (kkal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (SI) 

122 
6 
1 
26 
100 
100 
3,3 
1,0750 
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Sumber : Direktorat Gizi, Depkes (1992) dalam Widyaningsih (2007) 

 

Cincau hitam memiliki komponen bahan aktif yang memiliki banyak 

manfaat, salah satunya dapat digunakan sebagai anti hiperkolesterol. 

Komponen bahan aktif cincau hitam dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komponen Bahan Akif Cincau Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Gizi, Depkes (1992) dalam Widyaningsih (2007) 

  

 Menurut De Mann (1997), kandungan serat kasar pada cincau 

mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi kesehatan dan sekarang 

perhatian beralih pada serat diet. Serat kasar terdiri atas selulosa dan 

lignin sedangkan serat diet mencakup semua karbohidrat dan sejenisnya 

yang tidak dapat dicerna seperti sleulosa, hemiselulosa, lignin, pentosan, 

gum dan pectin. 

 

 

 

Vitamin B1 (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
Bahan yang dapat dicerna 
(%) 

80 
17 
66,0 
40 

Komponen Bahan Aktif Cincau Hitam* 

Golongan polifenol 
Saponin 
Flavonoid 
Alkaloid bisbenzilkuinon 
Siklein 
Kardioplegium 
S,S-Tetrandin 
Dimetil tetrandin 
Dimetil kurin-1 dimetiodida 
Iisokandrodendrin 
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2.1.2 Senyawa Fitokimia Tanaman Cincau 

a. Saponin 

Saponin adalah glikosida dalam tanaman dan terdiri gugus 

sapongenin (steroid C27) atau triterpenoid (C30), gugus heksosa, pentosa 

atau asam uronat. Senyawa ini mempunyai rasa pahit dan apabila 

dilarutkan berbusa (Anonimous,2005) 

Menurut Anonymous (2002), saponin merupakan metabolit 

sekunder yang banyak terdapat di akar. Berfungsi menghambat 

pertumbuhan kanker colon dan membantu menurunkan kadar kolesterol 

menjadi normal tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. 

Seharinya dapat mengkonsumsi saponin sebesar 10-200 mg. 

b. Flavonoid 

Senyawa flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk 

daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah, dan biji. Kebanyakan 

flavonoid ini berada di dalam tumbuh-tumbuhan, kecuali alga. Namun ada 

juga flavonoid yng terdapat pada hewan, misalnya dalam kelenjar bau 

berang-berang dan sekresi lebah. Dalam sayap kupu - kupu dengan 

anggapan bahwa flavonoid berasal dari tumbuh-tumbuhan yang menjadi 

makanan hewan tersebut dan tidak dibiosintesisdi dalam tubuh mereka. 

Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang tersebar yaitu 

angiospermae, klorofita, fungi, briofita (Markham, 1988). 

Flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik  yang 

banyak terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan sebagai 

antioksidan.  Aktivitas antioksidatif flavonoid bersumber pada kemampuan 

mendonasikan atom  hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat 

logam. Berbagai hasil  penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavonoid  

mempunyai aktivitas antioksidan yang beragam pada berbagai jenis 

sereal,  sayuran dan buah-buahan. Penelitian-penelitian mengenai 

peranan flavonoid pada  tingkat sel, secara in vitro maupun in vivo, 

membuktikan pula adanya korelasi  negatif antara asupan flavonoid 

dengan resiko munculnya penyakit kronis  tertentu, salah satunya diduga 

karena flavonoid memiliki efek kardioprotektif  dan aktivitas antiproliferatif. 
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c. Alkaloid 

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak 

ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan 

dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi. Sebagian 

besar alkaloid terdapat pada tumbuhan dikotil sedangkan untuk tumbuhan 

monokotil dan pteridofita mengandung alkaloid dengan kadar yang sedikit.  

Pengertian lain Alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat di alam 

bersifat basa atau alkali dan sifat basa ini disebabkan karena adanya 

atom N (Nitrogen) dalam molekul senyawa tersebut dalam struktur lingkar 

heterosiklik atau aromatis, dan dalam dosis kecil dapat memberikan efek 

farmakologis pada manusia dan hewan. Sebagai contoh, morfina sebagai 

pereda rasa sakit, reserfina sebagai obat penenang, atrofina berfungsi 

sebagai antispamodia, kokain sebagai anestetik lokal, dan strisina sebagai 

stimulan syaraf (Ikan, 1969).  

 

d. Tanin 

Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yng termasuk ke dalam 

golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak di jumpai pada tumbuhan. 

Tanin dahuludigunakan untuk menyamakkan kulit hewan karena sifatnya 

yang dapat mengikatprotein. Selain itu juga tanin dapat mengikat alkaloid 

dan glatin.Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol 

yang memiliki beratmolekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat 

membentuk kompleks denganprotein. Berdasarkan strukturnya, tanin 

dibedakan menjadi dua kelas yaitutaninterkondensasi (condensed 

tannins) dan tanin-terhidrolisiskan (hydrolysabletannins) (Hagerman et al., 

1992; Harbone, 1996). 

Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks. Hal ini dikarenakan 

sifat tanin yang sangat kompleks mulai dai pengendap protein hingga 

pengkhelat logam. Maka dari itu efek yang disebabkan tanin tidak dapat 

diprediksi. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis. Maka 

dari itu semua penelitian tentang berbagai jenis senyawa tanin mulai dilirik 

para peneliti sekarang (Hagerman, 2002). 
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e. Senyawa Fenol 

 Senyawa Fenol memiliki banyak kesamaan dengan alkohol dalam 

struktur alifatiknya, dimana gugus hidroksil terikat dengan sebuah rantai 

karbon. Namun, gugus hidroksil fenol dipengaruhi oleh adanya cincin 

aromatic. Karena cincin aromatic tersebut, hidrogen dari hidroksil fenol 

labil, yang membuat fenol bersifat asam lemah. Ia lebih asam dari alkohol 

dan air tetapi kurang asam daripada asam asetat dan karbonat. Sehingga, 

fenol bereaksi engan larutan hidroksida untuk membentuk garam tetapi 

tidak bereaksi dengan sodium bikarbonat. Garam yang terbentuk disebut 

sodium atau sodium folat (Anonymous,2005 ). 

 Kadar total fenol akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

suhu pengeringan kemudian mencapai stabil dan cenderung menurun 

kembali. Dengan semakin tingginya suhu, degradasi dinding sel daun 

karena rusaknya karbohidrat (termasuk serat sellulosa) dan protein 

(sebagai komponen tidak terlarut) oleh panas akan semakin memudahkan 

keluarnya fenol dari sel serbuk daun. Sebagian besar komponen daun 

adalah karbohidrat termasuk serat sellulosa dan protein. Semua 

komponen ini tidak terlarut yang mana hanya komponen dengan berat 

molekul kecil terinfusi dalam air panas yaitu polifenol (Chu dan Juneja, 

1997). Pemanasan saat pengeringan juga berfungsi untuk inaktivasi 

enzim polifenol oksidase (Tuminah,2004). 

 

f. Serat Pangan 

Serat pangan merupakan salah satu komponen penting makanan yang 

sebaiknya ada dalam susunan diet sehari-hari.Serat telah diketahui mempunyai 

banyak manfaat bagi tubuh terutama dalam mencegah berbagai penyakit, 

meskipun komponen ini belum dimasukkan sebagai zat gizi (Piliang dan 

Djojosoebagio, 1996).Definisi terbaru serat makanan yang disampaikan oleh The 

American Assosiation of Ceral Chemist adalah merupakan bagian yang dapat 

dimakan dari tanaman atau kabohidrat analog yang resisten terhadap 

pencernaan dan absorpsi pada usus halus dengan fermentasi lengkap atau 

partial pada usus besar (Joseph, 2002).  
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 Berdasarkan jenis kelarutannya, serat dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu serat tidak larut dalam air dan serat yang larut dalam air. Sifat 

kelarutan ini sangat menentukan pengaruh fisiologis serat pada proses-

proses di dalam pencernaan dan metabolisme zat-zat gizi (Sulistijani, 

2001) 

Komponen Serat Pangan : 

1. Serat tidak larut dalam air  

a. Selulosa  

Selulosa merupakan serat-serat panjang yang terbentuk dari 

homopolimer glukosa rantai linier. Rantai molekul pembentuk 

selulosa akan semakin panjang seiring dengan meningkatnya umur 

tanaman. Di dalam tanaman, fungsi selulosa adalah memperkuat 

dinding sel tanaman sedangkan di dalam pencernaan, berperan 

sebagai pengikat air, namun jenis serat ini tidak larut dalam air. 

 

b. Hemiselulosa  

Hemiselulosa memiliki rantai molekul lebih pendek dibandingkan 

selulosa. Unit monomer pembentuk hemiselulosa tidak sama 

dengan unit penyusun heteromer. Unit ini terdiri dari heksosa dan 

pentosa. Hemiselulosa berfungsi memperkuat dinding sel tanaman 

dan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Sifatnya sama 

dengan selulosa, yaitu mampu berikatan dengan air. Jenis ini 

banyak ditemukan pada bahan makanan serealia, sayur-sayuran, 

dan buah-buahan. 

 

c. Lignin  

Lignin termasuk senyawa aromatik yang tersusun dari polimer fenil 

propan. Lignin bersama-sama holoselulosa (merupakan gabungan antara 

selulosa dan hemiselulosa) berfungsi membentuk jaringan tanaman, 

terutama memperkuat sel-sel kayu. Kandungan lignin tidak sama, 

tergantung jenis dan umur tanaman. Serelia dan kacang-kacangan 

merupakan bahan makanan sumber serat lignin. 
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2. Serat larut dalam air  

a.  Pektin  

Pektin terdapat dalam dinding sel primer tanaman dan berfungsi 

sebagai perekat antara dinding sel tanaman. Sifatnya yang 

membentuk gel dapat mempengaruhi metabolisme zat gizi. 

Kandungan pektin pada buah, selain memberikan ketebalan pada 

kulit juga mempertahankan kadar air dalam buah. Semakin matang 

buah maka kandungan pektin dan kemampuan membentuk gel 

semakin berkurang. 

b.  Gum  
Komposisinya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis serat yang 

lain. Namun, kegunaannya amat penting, yaitu sebagai penutup 

dan pelindung bagian tanaman yang terluka. Oleh karena memiliki 

molekul hidrofilik yang berkombinasi dengan air, menyebabkan 

gum mampu membentuk gel.  

     c.     β glukan 
disebut functional fiber karena efeknya yang dapat menurunkan 

kadar kolesterol serum dan kadar gula darah post prandial dan 

sifatnya sangat baik difermentasi oleh bakteri didalam usus besar. 

Bahkan makanan yang banyak mengandung komponen β-glukan 

adalah oat dan barley, dimana sekitar 70% dari dinding 

endospermnya terdiri dari β glukan. 

2.1.3 Manfaat Cincau Hitam 

Menurut Pitojo dan Zumiati (2005), beberapa manfaat cincau adalah    

: 

a. Sebagai bahan pangan 

Cincau sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan, terutama 

bahan baku untuk minuman. Melihat perkembangan teknologi pangan, cincau 

lebih berpeluang untuk dikembangkan, tidak hanya sebagai bahan pangan 

 

b. Sebagai bahan pangan berkhasiat obat 

Cincau merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung serat 

alami yang mudah dicerna tubuh manusia. Kini, masyarakat telah menyadari 
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peran penting serat alami yang ada dalam bahan makanan untuk kesehatan 

tubuh. Serat alami ber[eran dalam proses pencernaan makanan. Serat alami 

juga berperan untuk mencegah timbulnya penyakit kanker usus. Gel cincau 

diakui bermanfaat untuk mengobati panas dalam dan sakit perut (abdomen 

discomfort). 

Cincau hitam bermanfaat untuk kesehatan, khasiat tersebut terkait 

eratdengan kandungan serat larut air (soluble dietary fiber) yang 

terdapat di dalamnya. Di dalam tubuh, serat larut air dapat mengikat 

kadar gula dan lemak/ kolestrol, sehingga bermanfaat untuk mencegah 

penyakit diabetes mellitus, jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular 

lainnya. Komponen aktif polifenol yang terdapat pada cincau hitam 

mampu mencegah kerusakan DNA pada limfosit manusia yang 

terpapar radikal bebas berupa hidrogen peroksida dan iridiasi sinar UV. 

Ekstrak cincau hitam memiliki aktivitas antioksidan yang kuat akibat 

adanya senyawa-senyawa fenol (Ardyan, 2007). 

 

c. Tanaman Konservasi 

Tanaman cincau secara teknis bermanfaat untuk menunjang konservasi 

lahan karena tanaman ini mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan 

kering yang relatif kurang menguntungkan. 

 

d. Komoditas Agrobisnis dan Agroindustri 

Tanaman cincau hitam telah dimanfaatkan sebagai komoditas 

agrobisnis dan agroindustri. Selain itu, tanaman cincau hitam telah 

lama menjadi bahan dagangan lokal dan sebagai komoditas ekspor 

penghasil devisa negara. 

 

2.1.4 Kandungan Antioksidan Cincau Hitam 

Menurut Haryadi et al., Hsian tsao atau sejenis cincau hitam sudah 

teridentifikasi mengandung senyawa yang bersifat antioksidan, bahkan 

aktivitas antioksidannya lebih tinggi dari pada α-tokoferol (Hung dan Yen, 

2001). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat spesies 

oksigen reaktif/ spesies nitrogen reaktif (ROS /RNS) dan juga radikal 
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bebas sehingga antioksidan dapat mencegah penyakit-penyakit yang 

dihubungkan dengan radikal bebas seperti karsinogenesis, kardiovaskular 

dan penuaan dini (Halliwell dan Gutteridge,2000). Pada Hsian tsao 

senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan adalah senyawa komponen 

fenol (polifenol),  triterpenoid, sigmasterol, dan β-sitosterol (Hung dan 

yen,2001; Hung dan Yen 2002).komponen Fenol ekstrak cincau hitam 

dominan yang telah teridentifikasi adalah protocatechuic acid, β –

hydroxybenzoic acid,vanilic acid,caffeic acid dan syringic acid (Hung dan 

Yen,2002). 

2.2 Jahe Merah (Zingiber Officinale Linn Var. Rubrum)  

Jahe merah berfungsi sebagai flavor dan memanfaatkan kandungan 

senyawa gingerol. Sifat gingerol sebagai antikoagulan yaitu mampu mencegah 

penggumpalan darah, juga mampu menurunkan kadar kolestrol.Pemberian jahe 

merah dalam pakan dapat menurunkan lemak abdominal secara nyata 

dibandingkan pemberian pakan kontrol (Latif et al, 1997). Jahe merah atau jahe 

sunti memiliki rimpang berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih kecil. 

Daging rimpangnya berwarna jingga muda sampai merah. Diameter rimpang 

dapat mencapai 4 cm dengan panjang rimpang hingga 12.5 cm. Samaseperti 

jahe kecil, jahe merah selalu dipanen setelah tua. Jahe ini memiliki kandungan 

minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil sehingga cocok untuk ramuan obat-

obatan (Syukur, 2002; Hamiudin, 2007). 

Daerah utama produsen jahe merah di Indonesia adalah Jawa Barat 

(Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Subang), 

Banten (Lebak dan Pandeglang), Jawa Tengah (Magelang, Boyolali, Salatiga), 

Jawa Timur (Malang Probolinggo, Pacitan), Sumatera Utara (Simalungun), 

Bengkulu, dan lain-lain (Hasanah, dkk., 2004). 

Bagian utama pada jahe yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Rimpang 

jahe digunakan secara luas sebagai bumbu dapur dan obat herbal untuk 

beberapa penyakit. Rimpang jahe mengandung beberapa komponen kimia yang 

berkhasiat bagi kesehatan. Jahe segar digunakan sebagai anti muntah 

(antiematic), anti batuk (antitussive/expectorant), merangsang pengeluaran 

keringat, dan menghangatkan tubuh (Kimura et al., 2005). Jahe dapat dibuat 

berbagai produk olahan jahe seperti simplisia, oleoresin, minyak atsiri, dan 

serbuk jahe. Jahe memiliki sifat khas, yaitu oleoresin dan minyak atsiri. Minyak 
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atsiri dan oleoresin jahe terdapat pada sel-sel minyak jaringan korteks dekat 

permukaan kulit (Koswara, 1995). 

Sistematika tanaman jahe merah menurut Tjitrosupomo (1991) adalah 

sebagai berikut: 

 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Marga : Zingiberis 

Spesies : Zingiber officinale Roscoe 

Varietas : Zingiber officinale Roscoe var.amarum 

 

Komposisi kimia jahe merah terdiri dari minyak atsiri 2-4% yang 

menyebabkan bau harum, dimana komponen utamanya adalah zingiberen 

(35%), kurkumin (18%), farnesene (10%), serta bisabolene dan b-sesqui phellandrene 

dalam jumlah kecil, 40 hidrokarbon monoterpenoid yang berbeda seperti 1,8- 

cineole, linalool, borneol, neral, dan geraniol. Di samping itu, rimpang jahe merah 

juga mengandung lemak, lilin, karbohidrat, vitamin A, B, dan C, mineral senyawa-

senyawa flavonoid, enzim proteolitik yang disebut zingibain, kamfena, limonene, 

sineol, zingiberal, gingerin, kavikol, zingiberin, zingiberol, minyak damar, pati, 

asam malat, asam oksalat (Govindarajan, 1982). 

 

 

Gambar 2.3 Jahe Merah (Anonymous, 2012) 
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2.2.1 Kandungan Kimia 

Rimpang jahe mengandung 2 komponen, yaitu:  

1. Volatile oil (minyak menguap)  

Biasa disebut minyak atsiri merupakan komponen pemberi aroma 

yang khas pada jahe, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak 

larut dalam air. Minyak atsiri merupakan salah satu dari dua komponen 

utama minyak jahe. Jahe kering mengandung minyak atsiri 1-3%, 

sedangkan jahe segar yang tidak dikuliti kandungan minyak atsiri lebih 

banyak dari jahe kering. Bagian tepi dari umbi atau di bawah kulit pada 

jaringan epidermis jahe mengandung lebih banyak minyak atsiri dari 

bagian tengah demikian pula dengan baunya. Kandungan minyak atsiri 

juga ditentukan umur panen dan jenis jahe. Pada umur panen muda, 

kandungan minyak atsirinya tinggi. Sedangkan pada umur tua, 

kandungannyapun makin menyusut walau baunya semakin 

menyengat.  

2. Non-volatile oil (minyak tidak menguap)  

Biasa disebut oleoresin salah satu senyawa kandungan jahe 

yang sering diambil, dan komponen pemberi rasa pedas dan pahit. 

Sifat pedas tergantung dari umur panen, semakin tua umurnya 

semakin terasa pedas dan pahit. Oleoresin merupakan minyak 

berwarna coklat tua dan mengandung minyak atsiri 15-35% yang 

diekstraksi dari bubuk jahe. Kandungan oleoresin dapat menentukan 

jenis jahe. Jahe rasa pedasnya tinggi, seperti jahe emprit, 

mengandung oleoresin yang tinggi dan jenis jahe badak rasa pedas 

kurang karena kandungan oleoresin sedikit. Jenis pelarut yang 

digunakan, pengulitan serta proses pengeringan dengan sinar 

matahari atau dengan mesin mempengaruhi terhadap banyaknya 

oleoresin yang dihasilkan. 
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Komponen – komponen pada rimpang jahe dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 

Tabel 2.3 Komponen-komponen pada Rimpang Jahe 
Fraksi Komponen 

Volatil (-)-zingeberene, (+)-ar-curcumene, (-)-β-sesquiphelandrene,  
β -bisaboline, β -pinene, bornyl acetat, borneol, camphene,  
β -cymene, cineol, cumene, β-elemene, farnesene,  
β-phelandrene, geraneol, limonene, linalool, myrcene,  
β-pinene, sabinene.  

 

Non-volatil Gingerol, shogaol, gingediol, gingediasetat, Gingerdion,  
Gingerenon.  

 

(Sumber : WHO Monographs on selected medicinal plants Vol 1,1999) 

 

2.2.2 Antioksidan Pada Jahe 

Menurut Kusumaningati (2009) kemampuan jahe sebagai antioksidan alami 

tidak terlepas dari kadar komponen fenolik total yang terkandung di dalamnya, 

dimana jahe memiliki kadar fenol total yang tinggi dibandingkan kadar fenol yang 

terdapat dalam tomat dan mengkudu. Gingerol dan shogaol telah diidentifikasi 

sebagai komponen antioksidan fenolik jahe.  

Rimpang jahe juga bersifat nefroprotektif terhadap mencit yang 

diinduksi oleh gentamisin, dimana gentamisin meningkatkan Reactive 

Oxygen Species (ROS) dan jahe yang mengandung flavanoida dapat 

menormalkan kadar serum kreatinin, urea dan asam urat (Laksmi B.V.s ., 

Sudhakar M, 2010). Komponen aktif pada rimpang jahe meliputi minyak 

volatil dan senyawa fenol pemberi rasa pedas yang dikenal sebagai 

gingerol, sesquiterpenoid dan shogaol. Di samping memiliki gingerol dan 

shogaol, jahe juga mengandung antosianin dan tanin pada kulit 

rimpangnya (Li et al., 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Li et al., 

(2001), menunjukkan bahwa ekstrak jahe merah menurunkan kadar serum 

asam hyaluronic sehingga dapat mencegah rusaknya komponen sel 

matriks tulang sendi pada manusia. 

a. Gingerol 

Gingerol atau sering disebut dengan 6-gingerol ini adalah senyawa aktif 

yang terdapat pada rimpang jahe segar yang merupakan senyawa kimia jenis 

fenol. Secara kimiawi termasuk dalam keluarga capsaicin yaitu campuran yang 

memberikan rasa pedas pada jahe, tetapi yang paling dominan memberikan rasa 

pedas pada jahe adalah senyawa zingerone. 
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Secara normal gingerol dalam bentuk minyak yang berwarna kuning pekat 

tetapi juga dapat membentuk suatu low-melting padat yang berwarna seperti 

kristal atau jernih (Zakaria, 2000). Gingerol memiliki nama IUPAC 5-Hydroxy-1-

(4Hydroxy-3-Metoxyphenyl)-3-Decanone, memiliki rumus molekul C17H26O4, 

berat jenis 294,38 g/mol dan titik lebur 30-32°C. 

Menurut Zakaria (2000), komponen-komponen pedas dari jahe seperti 6-

gingerodan  6-shogaol dikenal memiliki aktivitas antioksidan, hal ini terbukti dari 

hasil studi mahasiswa yang diberi minuman jahe menunjukkan adanya perbaikan 

sistem imun. Gingerol pada jahe bersifat sebagai antioksidan dan antikoagulan 

yaitu mencegah penggumpalan darah. Hal ini berarti dapat mencegah 

tersumbatnya darah penyebab utama stroke dan serangan jantung. Selain itu 

juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol tubuh. Sebagai antioksidan, 

gingerol dapat mencegah terjadinya proses autooksidasi pada lemak dengan 

memberikan atom hidrogen pada radikal bebas (Zakaria, 2000). 

 

2.3 Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) 

Pandan sebagai bahan baku minuman yang tentunya memiliki banyak 

khasiat. Pandan juga dimanfaatkan untuk dibuat serbuk pandan, yang 

dapat digunakan untuk bumbu penyedap alami dan pewarna alami. 

Beberapa sumber dan penelitian menyebutkan bahwa kandungan 

alkaloida, flavonoida, steroida, terpenoida, dan saponin dalam ekstrak etil-

asetat daun pandan wangi mempunyai efek biologi menghambat 

pertumbuhan kanker, antimikroba, antioksidan, menurunkan kolesterol 

dan kadar gula darah (Sumastuti, 2002). 

Pandan wangi (atau biasa disebut pandan saja) adalah jenis tumbuhan 

monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi 

yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi 

masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tumbuhan 

ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan 

yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang 

tumbuhan ini bila telah cukup besar. Beberapa varietas memiliki tepi daun 

yang bergerigi. Pandan wangi memiliki tingkatan taksonomi sebagai 

berikut : 
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Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Ordo   : Pandanales 

Famili   : Pandanaceae 

Genus   : Pandanus 

Spesies  : Pandanus amaryllifolius Roxb. 

 

Daun pandan wangi mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, tanin, 

polifenol, dan zat warna (Sugati dan Jhonny, 1991). Guzman dan 

Siemosna (1999) mengemukakan bahwa daun pandan wangi sedikit 

mengandung minyak atsiri (beberapa ppm), terdiri dari 6-42% hidrokarbon 

seskuiterpen dan 6% merupakan linalool hanya sebagai monoterpen. 

Komposisi utama yang menyebabkan aroma pada pandan wangi tidak 

diketahui dengan pasti. Kemungkinan senyawa utama penyusun aroma 

pada daun pandan wangi adalah 2-asetil-1-pirolin (2AP) (Buttery, 1983). 

Komponen aktif pada daun pandan wangi dapat dilihat pada Tabel 

2.4. Hasil penelitian Chong et al. (2009) juga menyatakan, ialah bahwa 

senyawa asam linoleat, asam stearat, dan fitosterol dalam daun pandan 

wangi memiliki manfaat dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan 

diduga memiliki aktivitas anti kanker. Bentuk tanaman daun pandan wangi 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Pandan Wangi (Anonymous, 2012) 
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Komponen aktif pada daun pandan wangi dapat dilihat pada tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Komponen aktif pada daun pandan wangi 

Nama senyawa 

Neofitadiena 
3,7,11,15- tetrametil-2 –
heksadekena 
Neofitadiena 
AsamPalmitat 
Fitol 
MetilLinolenat 
Asam9,12-oktadekadienoat 
AsamPalmitat.α-
monogliserida 
Di-(2-etilheksil)pthalat 
EtilLinolenat 
Skualena 
Solanesol 
4α,5α-kolestan4,5-epoksi 
Alpha. –(p-klorobenzoil)-p-
kloro 
asetofenon 

Gama. –cis-seskuisiklogeraniol 
Gama. –tokoferol 
3,5-dedihidrostigmastan -6,22-dien 
Stigmastan-3,5-dien 
VitaminE 
Kampesterol 
Stigmastan-5,22-dien-3-ol, 
Gama. –sitosterol 
Neofitadiena 
AsamLinolenat 
1-metil-2,3-dihidro-10- 
Fenilimidazo[1,2-g]1,6]naphthiridin- 
5(1H)-on 

 

 

2.4 Pangan Fungsional 

Menurut Widyaningsih (2006), pangan fungsional adalah 

segolongan makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan 

yang  diperkirakan dapat meningkatkan status kesehatan dan mencegah 

penyakit tertentu. Sedangkan definisi pangan fungsional menurut Badan 

POM adalah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses, 

mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian ilmiah 

dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat 

bagi kesehatan. 

Pangan fungsional dibedakan dari suplemen makanan dan obat 

berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kalau 

obat fungsinya terhadap penyakit bersifat pengobatan (kuratif), maka 

pangan fungsinal hanya bersifat membantu pencegahan suatu penyakit 

(preventif). Sedangkan suplemen makanan adalah bahan pangan dengan 
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tujuan untuk memberikan tambahan bagi diet normal yang merupakan 

sumber gizi (Widyaningsih,2006) 

Kelompok senyawa yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi 

fisiologis tertentu di dalam pangan fungsional adalah senyawa-senyawa 

alami di luar zat gizi dasar (karbohidrat, protein, dan lemak) yang 

terkandung dalam pangan yang bersangkutan, yaitu: (1) serat makanan 

(dietary fiber), (2) oligosakarida, (3) gula alkohol (polyol), (4) asam lemak 

tidak jenuh jamak (polyunsaturated fatty acids = PUFA), (5) peptida dan 

protein tertentu, (6) glikosida dan isoprenoid, (7) polifenol dan isoflavon, 

(8) kolin dan lesitin, (9) bakteri asam laktat, (10) phytosterol, dan (11) 

vitamin dan mineral tertentu (Tarigan, 1986). 

Senyawa-senyawa yang wajib ada dalam pangan fungsional  : 

1. Vitamin  

2. Mineral  

3. Gula alkohol 

4. Asam Lemak tak jenuh 

5. Peptida&protein 

6. Asam amino 

7. Serat pangan 

8. Prebiotik 

9. Karnitin 

10. Kolin 

11. Isoflavon 

12. Fitosterol & fitostanol 

13. Polifenol 

Menurut Ichikawa (1994) suatu pangan dapat dikatakan sebagai 

pangan fungsional bila memenuhi syarat-syarat berikut  : 

1. Dapat digunakan sebagai makanan dan memiliki fungsi untuk kesehatan 

2. Manfaatnya bagi kesehatan dan pemenuhan gizi harus berdasarkan data 

ilmiah 

3. Jumlah yang dikonsumsi setiap hari hatus ditentukan dan diizinkan oleh ahli 

kesehatan dan gizi  

4. Aman dalam diet yang seimbang 
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5. Memiliki karakteristik sifat fisik dan kimia disertai metode analisis yang jelas, 

serta sifat kuantitatif dan kualitatifnya di dalam bahan pangan dapat 

ditentukan 

6. Tidak mengurangi nilai gizi pangan 

7. Berasal dari bahan-bahan alami 

 

2.5 Serbuk Effervescent 

Serbuk effervescent  merupakan alternatif pengembangan  produk 

minuman ringan yang menarik dan memberikan variasi dalam penyajian 

minuman tradisional juga praktis dalam penyimpanan dan transportasi dibanding  

minuman ringan biasa dalam bentuk cair.Reaksi yang terjadi pada pelarutan 

”effervescent” adalah reaksi antara senyawa asam dan senyawa karbonat untuk 

menghasilkan gas karbondioksida yang memberikan efek ”sparkle” atau rasa 

seperti air soda. Reaksi ini dikehendaki terjadi secara spontan ketika 

”effervescent” dilarutkan dalam air. Ansel (1989),menambahkan, larutan dengan 

karbonat yang dihasilkan menutupi rasa garam atau rasa yang tidak diinginkan 

dari zat obat. Formula garam ”effervescent” resmi yang ada unsur pembentuk 

”effervescent” terdiri dari 53% sodium karbonat, 28% asam tartrat, dan 19% 

asam sitrat.  

Minuman dalam bentuk serbuk ini memiliki keunggulan yaitu kestabilan 

produk dan massanya lebih kecil serta bisa memenuhi permintaan dalam skala 

yang besar (Susilo, 2005). 

Keunggulan serbuk effervescent dibanding minuman  serbuk biasa  adalah 

kemampuan  untuk menghasilkan gas karbondiksida (CO2) yang memberikan 

rasa segar seperti pada air soda.Serbuk effervescent terdiri dari campuran asam 

-basa, pada saat dilarutkan dalam air akan melepas karbondioksida (CO2). Gas 

yang dihasilkan saat pelarutan effervescent adalah karbon dioksida sehingga 

dapat memberikan efek sparkle atau rasa seperti soda (Lieberman et al. 

1992).Adanya gas tersebut  akan menutupi rasa pahit serta mempermudah 

proses pelarutannya tanpa melibatkan pengadukan secara manual, dengan 

syarat semua komponennya bersifat sangat mudah larut dalam air (Dewi, 2000). 
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Tabel 2.5 Persyaratan Minuman Serbuk Tradisional (SNI 01-4320-

1996). 

Warna 
Bau 
Rasa 
Air 
Abu 
Jumlah gula 
Bahan Tambahan Makanan 
   Pemanis buatan 
      Sakarin 
      Siklamat  
   Pewarna tambahan 
   Cemaran logam 
      Timbal (Pb) 
      Tembaga (Cu) 
      Seng (Zn) 
      Timah (Sn) 
      Arsen (As) 
   Cemaran mikroba 
      Angka Lempeng Total 
      Koliform    

Normal 
Normal, khas rempah-rempah 
Normal, khas rempah-rempah 
Maksimal 3% 
Maksimal 1,5% 
Maksimal 85% 
 
 
Tidak ada 
Tidak ada 
Sesuai SNI 01-0222-1995 
 
Maksimal 0,2 mg/Kg 
Maksimal 2 mg/Kg 
Maksimal 5 mg/Kg 
Maksimal 40 mg/Kg 
Maksimal 0,1 mg/Kg 
 
3 x 103 koloni/gr 
<3 APM/gr 
 

Sumber : SNI (1996) 

 

2.5.1 Pelarut 

Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair 

atau gas, yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut lain yang juga 

umum digunakan adalah bahan kimia organik (mengandung karbon) 

biasanya disebut pelarut organik. (http://wapedia.mobi/id/Pelarut) 

Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut 

dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam 

perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, 

atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. 

Contoh beberapa satuan konsentrasi adalah molar, molal, dan bagian per 

juta (part per million, ppm). Sementara itu, secara kualitatif, komposisi 

larutan dapat dinyatakan sebagai encer (berkonsentrasi rendah) atau 

pekat (berkonsentrasi tinggi). 
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2.5.2   Stevia 

Salah satu bahan makanan yang cukup banyak dikonsumsi adalah 

bahan pemanis. Ada dua macam bahan pemanis yaitu bahan pemanis 

alami dan bahan pemanis sintetis. Bahan pemanis alami lebih umum 

digunakan, dimana yang termasuk jenis ini antara lain gula dari tebu, aren, 

kelapa, dan bit. Bahan sintetis walaupun tidak umum digunakan tetapi 

beberapa sudah dikenal, antara lain sakarin dan siklamat.Ditengah kondisi 

impor gula tersebut, gula stevia nampaknya mempunyai peluang untuk 

mengisi kekurangan produksi gula. Stevia merupakan bahan pemanis non 

tebu dengan kelebihan tingkat kemanisan 200 – 300 kali dari gula tebu 

dan diperoleh dengan mengekstrak daun stevia ( Maudy E., dkk., 1992 ). 

Gula stevia bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan gula tebu karena 

nilai kalorinya yang rendah, tetapi lebih dimaksudkan untuk menggantikan 

gula sintetis lainnya yang menurut berbagai penelitian bersifat 

karsinogenik. Keunggulan lainnya adalah gula stevia tidak menyebabkan 

carries gigi, memiliki nilai kalori rendah yang cocok bagi penderita 

diabetes, dan tidak menyebabkan kanker pada pemakaian jangka 

panjang. 

 

2.5.3 Asam Sitrat 

Asam sitrat adalah asam dengan 3 gugus karboksil, berbentuk granula 

atau bubuk putih, tidak berbau dan meniliki karakteristik rasa asam, dengan 

rumus C6H8O7. Asam sitrat merupakan asidulan pangan yang mempunyai 

fungsi bervariasi. Industri makanan dan minuman kebanyakan mengkonsumsi 

asidulan untuk mempertegas flavour dan warna. Setyorini (2012), lebih lanjut 

menyebutkan fungsi lain asam sitrat adalah mengontrol keasaman dengan 

beberapa alasan.  

Pengontrolan pH yang tepat akan mempercepat pertumbuhan mikroba dan 

bertidak sebagai pengawet serta membantu zat antioksidan terjadinya reaksi 

pencoklatan. Jumlah asam sitrat yang ditanbahkan pada minuman tidak 

berkarbonasi tergantung flavour produk dengan mempertimbangkan hasil 

evaluasi kesukaan konsumen.Asam sitrat digunakan sebagai asidulan pertama 
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dalam minuman terkarbonasi dan minuman bubuk yang memberikan rasa jeruk 

yang tajam. Asam sitrat yang digunakan dalam effervescent umumnya dalam 

bentuk monohidrat digunakan sebagai sumber asam dalam pembuatan serbuk 

atau tablet effervescent karena memiliki kelarutan yang tinggi dalam air dingin, 

mudah didapat dalam bentuk granula atau serbuk (Reynold, 1982 dalam Wiyono, 

2006). 

 Pada pembuatan serbuk effervescent beras kencur, Husna (2003) 

menyimpulkan bahwa penggunaan asam sitrat 50% memberikan hasil yang 

terbaik. Wardiningrum (2001), menyimpulkan bahwa penggunaan asam sitrat 

32% memberikan hasil terbaik pada pembuatan effervescent mengkudu. 

 

2.5.4 Asam Tartrat 

Asam tartrat merupakan senyawa kimia yang secara alami terdapat dalam 

anggur, pisang, dan tamarin. Asam tartrat berbentuk hablur tidak berwarna atau 

bening atau serbukhablur halus sampai granul, warna putih, tidak berbau, rasa 

asam, dan stabil diudara. Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan mudah 

larut dalam etanol (Candra, 2008).Secara kimia atau menurut IUPAC, asam 

tartrat bernama asam 2,3- dihidroksibutanadioat dengan rumus kimia C4H6O6 dan 

rumus struktur asam tartrat dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5 Rumus Struktur Asam Tartrat 

 

Menurut Winarno (2004), Asam tartrat berfungsi sebagai zat asidulan yaitu 

pengatur keasaman.Selain itu, asidulan juga dapat bertindak sebagai penegas 

rasa dan warna atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Asidulan dapat 

mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Sifat asam senyawa ini dapat 

mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai bahan pengawet. 

Kemudian pH rendah buffer yang dihasilkannya mempermudah proses 

pengolahan. Bahan ini bersifat sinergis terhadap antioksidan dalam mencegah 

ketengikan dan browning(Winarno, 2004). 
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2.5.5 Natrium Bikarbonat 

Senyawa karbonat yang banyak digunakan dalam formulasi effervescent 

adalah garam karbonat kering karena kemampuannya menghasilkan 

karbondioksida. Garam karbonat tersebut antara lain Na-bikarbonat, Na-

karbonat, K-bikarbonat, Na-seskuikarbonat dan lain-lain. Na-bikarbonat 

(NaHCO3) dipilih sebagai senyawa karbondioksida dalam sistem effervescent 

karena harganya murah dan bersifat larut sempurna dalam air. Ansel (1989) 

dalam Burhan (2012), menambahkan bahwa Na-bikarbonat bersifat non 

higroskopis dan tersedia secara komersial mulai dari bentuk bubuk sampai 

bentuk granular dan mampu menghasilkan 52% karbondioksida. 

Na-Bikarbonat (NaHCO3) merupakan serbuk kristal berwarna putih yang 

mampu menghasilkan karbondioksida. Na-bikarbonat memiliki berat molekul 

84,01 (tiap gramnya mengandung 11,9 mmol natrium), Na-bikarbonat anhidrat 

terkonversi pada suhu 250-300oC, pada RH di atas 85% akan cepat menyerap 

air dari lingkungannya dan  menyebabkan dikomposisi dengan hilangnya 

karbondioksida dapat mengalami dekomposisi karena adanya panas yaitu pada 

suhu diatas 120oC (Reynolds 1982 dalam Wiyono 2006). 

Na-Bikarbonat sering disebut sebagai soda kue, terdapat dua macam soda 

kue yaitu soda kue dengan aktifitas cepat (aktifitas tinggi) dan soda kue dengan 

aktifitas lambat (aktifitas ganda). Perbedaan antara keduanya adalah pada 

mudah tidaknya komponen asam larut dalam air dingin. Untuk produk-produk 

effervescent digunkan soda kue dengan aktifitas cepat karena memiliki kelarutan 

yang tinggi dalam air dingin, sehingga pelepasan karbondioksidanya juga cepat 

(Winarno, 1997). Sedangkan soda kue dengan aktifitas lambat banyak digunakan 

sebagai bahan pengembang dalam adonan roti atau biskuit.  

Pada pembuatan effervescent temulawak yang dilakukan oleh Zuhroh 

(2001), penggunaan Na-bikarbonat 505 merupakan hasil yang terbaik. 

Wardiningrum (2001) menggunakan Na-bikarbonat 32% pada pembuatan 

effervescent mengkudu. 

 

2.5.6 PVP (Polyvinylpyrrolidone) 

Polyvinylpyrrolidone atau disingkat PVP adalah produk larut yang 

dihasilkan oleh polimerisasi radikal dari vinylpyrrolidone. PVP dihasilkan melalui 

proses pengeringan dengan metode spray-drying atau drum-drying sehingga 

dihasilkan bubuk putih kekuningan. Ada beberapa jenis PVP yang digunakan 
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sebagai pengikat untuk produk tablet, granula dan kapsul. Jenis PVP tersebut 

adalah Povidone K 25, Povidone K 30 dan Povidone K 90. Efek mengikat 

dihasilkan dalam keadaan granula basah atau kering dan dalam tablet kompresi. 

Diantara ketiga jenis PVP tersebut, Povidone K 90 yang memiliki efek mengikat 

paling kuat, oleh karena itu biasanya untuk PVP jenis ini hanya digunakan 

setengah konsentrasinya saja (Foltmann, 2008). Menurut Foltmann (2008), jenis 

PVP Povidone K 25 dan Povidone K 30 adalah yang paling cocok untuk 

pembuatan atau produksi tablet effervescent karena memiliki tingkat kelarutan 

tinggi dan membentuk larutan yang jernih. 

 

2.6  Total Kolesterol 

Kolesterol adalah senyawa kimia yang secara alamiah dibuat oleh tubuh. 

Kolesterol merupakan kombinasi dari lipid  (lemak) dan sterol (kombinasi steroid 

dan alkohol) (Wedro et al., 2010; Zamora A., 2007). Kolesterol adalah komponen 

struktural yang esensial dalam membran sel dan selubung mielin (Zamora A., 

2007).Sekitar 80 % kolesterol diproduksi di hati, selebihnya diperoleh dari 

makanan (diet). Diet kolesterol terutama berasal dari daging, ayam, dan ikan. 

Organ dalam seperti hati umumnya mengandung kolesterol dalam jumlah tinggi 

(Wedro et al., 2010). 

Secara normal, kolesterol diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. 

Akan tetapi pola makan yang cenderung berupa makanan sumber hewani 

dengan lemak tinggi, menyebabkan kolesterol berada dalam jumlah berlebihan 

dalam darah. Kelebihan kolesterol inilah yang dapat memacu aterosklerosis yang 

selanjutnya berpotensi menimbulkan penyakit jantung koroner (PJK) (Galton and 

Krone, 1991; Kataung, 1989). 

 Kolesterol yang berasal dari makanan berupa kolesterol bebas dan 

kolesterol ester. Kolesterol ester dihidrolisis oleh kolesterol esterase 

menjadi kolesterol yang berada dalam usus. Kolesterol diabsorpsi dari 

usus dan dimasukkan ke dalam kilomikron yang dibentuk di dalam 

mukosa, yang kemudian diangkat menuju hati. Dari hati, kolesterol dibawa 

oleh VLDL untuk membentuk LDL melalui perantara IDL (Intermediate 

Density Lipoprotein). LDL akan membawa kolesterol ke seluruh jaringan 

perifer sesuai dengan kebutuhan. Sisa kolesterol di perifer akan berikatan 

dengan HDL dan dibawa kembali ke hati agar tidak terjadi penumpukan di 
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jaringan. Kolesterol yang ada di hati akan diekskresikan menjadi asam 

empedu yang sebagian dikeluarkan melalui feses dan sebagian asam 

empedu diabsorbsi oleh usus melalui vena porta hepatic yang disebut 

dengan siklus enterohepatik (Anonymous, 2010). 

 

2.6.1 HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 

 HDL adalah lipoprotein yang mempunyai diameter paling kecil yaitu 

5-12 nm, mempunyai densitas 1,063-1,21 g/ml. HDL mengandung 25-30% 

phospholipid,15-20 % kolesterol, 3% trigliserida dan 45-49% protein 

(Michael L.Bishop dkk,2000 ). 

 HDL adalah lipoprotein dengan densitas tinggi terutama terdiri atas 

protein. HDL di produksi oleh hati dan usus halus. HDL mengambil 

kolesterol dan phospholipid yang ada di dalm hati dan menyerahkan 

kolesterol ke lipoprotein lain untuk di angkut kembali ke hati dan di 

edarkan kembali atau dikeluarkan dari tubuh (Sumita Almatsier,2004). 

 HDL mengangkut kolesterol lebih sedikit. HDL sering disebut 

kolesterol baik, karena dapat membuang kelebihan kolesterol jahat di 

pembuluh arteri kembali ke liver untuk dip roses dan dibuang. Jadi HDL 

mencegah kolesterol mengendap di arteri sehingga dapat mencegah 

artherosclerosis dan penyakit jantung koroner (Iman Soeharto, 2004). 

 

2.6.2 LDL Kolesterol (Low Density Lipoprotein) 

 LDL adalah lipoprotein dengan diameter 18-30 nm, mempunyai 

densitas 2,029 – 2,063 g/ ml. LDL mengandung 35-45% kolesterol, 4% 

trigliserida , 22-26% protein (Michael L.Bishop dkk,2000 ). 

LDL teroksidasi berperan penting dalam proses aterosklerosis. Hal 

ini terjadi karena LDL teroksidasi memberikan kontribusi pada 

terganggunya fungsi vaskuler yang dapat mendorong ke arah 

aterogenesis (Huda, 2006). LDL teroksidasi dikenali oleh sistem imun 

sebagai senyawa asing. Oleh sebab itu tubuh akan merespon dengan 

cara sebagai berikut : 
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Pada proses pertama, LDL teroksidasi bersama-sama monosit melakukan 

infiltrasi ke intima.  

Pada proses kedua, LDL teroksidasi menghambat motilitas 

makrofag. Selanjutnya makrofag menelan LDL teroksidasi melalui reseptor 

scavenger dan berubah menjadi sel busa. 

 

Pada proses akhir, LDL teroksidasi meningkatkan profilerasi 

monosit, sel endotel, dan otot polos. Respon ini semakin meningkat, 

semakin tebal dan mempersempit arteri sehingga memperberat kondisi 

aterosklerosis (Benjamin, 2001). 

 

2.6.3 Trigliserida 

Trigliserida merupakan lipida utama dalam makanan. Fungsi 

utamanya adalah sebagai zat energi. Trigliserida dan lipida besar lainnya 

(kolesterol dan phospholipid ) yang terbentuk di dalam usus halus di 

kemas untuk di absorbs secara aktif dan di transportasi oleh darah 

(Sumita Almatsier,2004) 

Trigliserida merupakan bentuk penumpukan lemak makanan atau 

hasil perubahan unsur-unsur energi yang berlebihan didalam tubuh. 

Disamping itu trigliserida merupakan senyawa ester dari alkohol gliserida 

dan asam lemak. Trigliserida terutama disintesa dari karbohidrat didalam 

hati. Trigliserida seperti halnya kolesterol melewati pembuluh darah 

didalam kompleks protein yang disebut lipoprotein. Sumber dari trigliserida 

adalah dari diet dan sebagian dari metabolisme didalam hati. 

Kadar total kolesterol normal untuk manusia dan tikus percobaan 

memiliki perbedaan. Menurut Malole dan Pramono (1989), konsentrasi 

kolesterol darah tikus dalam kondisi normal adalah antara 40-130 mg/dl. 

Ditambahkan pula oleh Martati dan Lestari (2008) bahwa tikus putih 

dikatakan hiperkolesterolemia jika kadar kolesterolnya lebih dari 130 

mg/dl. Selain itu, LDL pada manusia juga lebih tinggi dari beberapa 

hewan. Menurut Murray et al., (2003), sebagian besar IDL (prekursor LDL) 

diambil oleh hati pada tikus, sementara manusia IDL dengan jumlah lebih 
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besar akan membentuk LDL sehingga konsentrasi LDL manusia lebih 

tinggi. 

Mekanisme kerja obat-obat antikolesterol dalam mempengaruhi 

kadar kolesterol dalam darah antara lain dengan menurunkan katabolisme 

LDL, sehingga kolesterol dalam LDL yang biasanya dilepaskan ke 

jaringan, dan merupakan penyumbang kolesterol terbesar bagi jaringan ini 

akan berkurang, dan secara tidak langsung ikut membantu mencegah 

kenaikan kadar kolesterol dalam darah. dengan mempengaruhi kadar lipid 

diharapkan kadar kolesterol juga terpengaruh (Melmon et al., 1992). 

 

2.6.4 Pengukuran Hiperkolesterolemia 

 Kadar kolesterol dalam darah dapat diketahui dengan melakukan 

tes di laboratorium setelah berpuasa kurang lebih antara 10-12 jam 

sebelum pengambilan sampel darah. Untuk menentukan kadar kolesterol 

seseorang tinggi atau rendah semuanya harus mengacu pada pedoman 

umum yang telah disepakati dan digunakan diseluruh dunis yaitu 

pedoman dari National cholesterol EducationProgram Adult TreatmentIII 

(NCEP ATP III) yaitu menetapkan batasan pengukuran kolesterol seperti 

dalam tabel 2.6 dibawah ini : 

 Tabel 2.6 Kategori Batasan Kadar Kolesterol dalam darah 

Pengukuran Rendah Normal Perbatasan 

tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

Kolesterol 

Total 

 <200 mg 

/dl 

 

200-239 mg/dl  

 

>240 

mg/dl 

 

Kolesterol 

LDL 

 <100 

mg/dl 

 

100-159 mg/dl 

 

160-189 mg/dl 

 

>190 

mg/dl  

 

Kolesterol 

HDL 

< 40 

mg/dl 

 

≥60 mg/dl     

Trigliserida  <150 150-199 mg/dl 200-499 mg/dl >499 
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mg/dl 

 

  mg/dl 

 

 Sumber : Pedoman NCEP ATP III dari www.Pfizerpeduli.com 

 

2.6.5 Mekanisme Terjadinya Hiperkolesterolemia 

 Mekanisme terjadinya hiperkolesterolemia adalah lemak yang 

berasal dari makanan yang akan mengalami proses pencernaan di dalam 

usus menjadi asam lemak bebas, trigliserida,fosfolipid dan kolesterol. 

Kemudian diserap ke dalam bentuk kilomikron. Sisa pemecahan 

kilomikron beredar menuju hati dan dipilih menjadi kolesterol. Sebagian 

kolesterol ini dibuang ke empedu sebagai asam empedu dan sebagian 

lagi bersama-sama dengan trigliserida akan bercampur dengan protein 

tertentu dan membentuk Very Low Density Lipoprotein(VLDL) yang 

selanjutnya dipecah oleh enzim lipoprotein menjadi Intermediet Density 

Lipoprotein (IDL) yang tidak mampu bertahan 2-6 jam karena akan 

langsung diubah menjadi Low Density Lipoprotein(LDL) (Soeharto, 2004). 

 Pembentukan LDL oleh reseptor ini penting dalam pengontrolan 

kolesterol darah. Disamping itu dalam pembuluh darah terdapat sel-sel 

perusak yang dapat merusak LDL. Melalui jalur sel-sel perusak ini molekul 

LDL dioksidasi sehingga tidak dapat masuk kembali ke dalam aliran 

darah.kolesterol yang banyak terdapat dalam LDL akan menumpuk dalam 

sel-sel perusak. Bila hal ini terjadi selama bertahun-tahun, kolesterol akan 

menumpuk pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak akan 

bercampur dengan protein akan ditutupi oleh sel-sel otot dan kalsium. Hal 

inilah yang kemudian dapat berkembang menjadi arterosklerosis 

(Almatsier,2004). 

Timbunan lemak di dalam lapisan pembuluh dari (plak kolesterol) 

membuat saluran pembuluh darah menjadi sempit dan aliran darah 

menjadi 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. 

Pembuluh darah dikarenakan sudah mengalami penyempitan dan 
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pengerasan oleh plak kolesterol , maka bekuan darah ini mudah 

menyumbat pembuluh darah secara total yang dikenal sebagai 

aterosklerosis (proses pembentukan plak pada pembuluh darah ). 

 

2.6.6 Mekanisme Preventif Hiperkolesterol serbuk Effervescent Cincau 

Hitam 

Efek preventif yang ditunjukkan serbuk effervescent ini terkait 

dengan kandungan serat larut dan kapasitas antioksidan yang dimiliki 

oleh produk ini. Secara fisiologis, serat larut lebih efektif dalam mereduksi 

plasma kolesterol yaitu low density lipoprotein (LDL) dimana 65% 

kolesterol terdiri dari LDL, serta meningkatkan kadar high density 

lipoprotein (HDL) (18). Serat larut mampu mengikat asam empedu yang 

disekresikan ke dalam lambung sehingga akan menurunkan penyerapan 

kembali asam empedu oleh dinding usus. Jika ukuran pool asam empedu 

berkurang maka kolesterol akan diangkut dari darah ke liver untuk 

sintesis asam empedu tambahan. Akibatnya kolesterol dalam darah akan 

menurun. Selain itu serat larut mampu mengikat steroid sehingga 

efektivitas penyerapan kolesterol turun. Hal ini senada dengan Story and 

Kritchevsky (1976) dalam Muchtadi (2001) yang menyatakan adanya 

kandungan serat larut air dalam cincau hitam sebesar 6,23g/100g yang 

berperan dalam menurunkan kadar kolesterol.  

Kemungkinan kedua penurunan kadar kolesterol adalah 

antioksidan akan menghambat oksidasi PUFA. LDL dalam darah akan 

diubah menjadi mLDL (modified LDL/LDL termodifikasi) dengan adanya 

PUFA. Dalam bentuk mLDL, LDL dapat diserap oleh hati karena bentuk 

mLDL dapat dikenali oleh scavenger receptor (reseptor pemerangkap) 

yang ada pada hati. Jika banyak LDL yang dapat diserap oleh hati maka 

jumlah LDL kolesterol dalam darah akan turun. Selain itu antioksidan 

akan mencegah oksidasi LDL dan akumulasi kolesterol di dalam 

makrofag tidak akan terjadi bila LDL tidak teroksidasi. 
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2.7 Pemberien diet tinggi kolesterol 

Konsumsi pakan harian dapat mempengaruhi bobot badan. Pakan 

hiperkolesterolemia adalah pakan yang sengaja dibuat untuk 

meningkatkan konsentrasi kolesterol darah hewan percobaan. Menurut 

Muray et al. (1999) kolesterol adalah produk khas hasil metabolisme 

hewan seperti kuning telur, daging, hati, dan otak. Semua jaringan yang 

mengandung sel-sel berinti mampu mensintesis kolesterol. Kolesterol 

merupakan prekursor semua steroid, seperti kortikosteroid, hormon seks, 

asam empedu, dan vitamin D (Dalimartha, 2001). Kolesterol di dalam 

tubuh diproduksi dalam jumlah yang diperlukan. Hiperkolesterolemia 

terjadi jika kadar kolesterol melebihi batas normal. Berdasarkan diet tinggi 

kolsesterol pakan kolesterol terdiri dari asam kolat, kolesterol murni yang 

dilarutkan dalam minyak kelapa dengan ditambah kuning telur bebek. 

 

2.7.1 Kolesterol pada Kuning Telur bebek 

Komposisi fisik dan kualitas telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya ras bebek, umur, musim, penyakit, lingkungan (suhu dan 

kelembaban), pakan dan sistem pengelolaan tersebut (Rahayu 2003), 

yang pada gilirannya kualitas ini akan berperan pada keputusan 

konsumen dalam menentukan pilihan. Struktur telur terbagi atas tiga 

bagian utama yaitu cangkang telur, putih telur dan kuning telur. Menurut 

Anton (2007), kolesterol dalam telur hanya ditemukan di bagian kuning 

telur. Hal ini dikarenakan lemak pada kuning telur mencapai 30,5% 

sedangkan di bagian putihnya hanya 0,0% perberat kering telur. Berikut 

adalah komposisi kimia dari telur dapat dilihat pada tabel 2.7 

Tabel 2.7 Komposisi kuning telur bebek.  

Kalori                                                398  g 

Protein              17   g 

Lemak                                               35   g 

Karbohidrat                                        0,8  g 

 Kalsium                                             150 mg 

 Fosfor         400 mg 
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 Besi         7,0 mg 

 Vitamin A      2870  S.1 

 Vitamin B1       0,60 mg 

 Air            47 g 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (2004) 

 

2.7.2 Minyak Kelapa 

Minyak kelapa murni merupakan minyak kelapa yang diperoleh 

lewat pemanasan minimal dan tanpa proses pemurnian kimiawi.minyak 

tersebut mempunyai kandungan asam lauratyangsangat tinggi yakni 

sebesar 45-55%. Asam laurat merupkan lemakjenuh dengan jumlah rantai 

karbon 12 yang biasa disebut dengan Medium Chain Triglyceride (MCT). 

Minyak kelapa ini mengandung 100% lemak yang terdiri atas 92% asam 

lemak jenuh, 6% asam lemak tak jenuh tunggal, dan 2% asam lemak tak 

jenuh ganda. Asam lemak jenuh pada minyak kelapa terdiri atas 90% 

asam lemak rantai sedang dan 10% asam lemak rantai panjang. 

2.7.3 Asam Cholat 

Pada penelitian ini ditambahkan asam cholat sebagai komposisi 

pakan tinggi kolesterol asam kolat bertujuan untuk menginduksi 

peningkatan LDL darah. Asam kolat diberikan, karena tanpa penambahan 

asam kolat pemberian diet aterogenik selama 4 minggu tidak dapat 

meningkatkan kadar kolesterol dan terbentuknya lipid yang bermakna. 

Srivastava et al., mengungkapkan bahwa untuk menginduksi pada mencit 

hiperkolesterol (high-fat/high-cholesterol) diperlukan diet yang ditambah 

dengan asam kolat (cholic acid). Dengan diet tersebut dapat merubah 

gambaran lipoprotein menjadi lebih aterogenik, yaitu menurunkan kadar 

HDL dan meningkatkan LDL plasma. Diet aterogenik tanpa penambahan 

asam kolat akan meningkatkan baik HDL maupun LDL, sehingga asam 

kolat diduga berfungsi menurunkan kadar LDL. 
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2.7.4 Kolesterol Murni 

Kolesterol murni yang digunakan adalah berupa kolesterol bubuk 

berwarna putih yang diambil dari kolesterol hewani bisa diambil dari 

kolesterol kuning telur, otak sapi. Pada kondisi murni, minyak dan lemak 

tidak mempunyai warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa khas dari 

senyawa tersebut umumnya disebabkan oleh senyawa organik lain yang 

terdapat pada bahan tidak murni. Dalam larutan alkali, trigliserida akan 

mengalami hidrolisis menjadi komponen penyusunnya yaitu gliserol dan 

garam alkali dari asam lemaknya. Garam ini disebut sebagai sabun dan 

proses hidrolisisnya disebut penyabunan (saponifikasi) (Petrucci, 1989). 

2.8 Pengujian Secara In Vivo  

 Pengujian secara biologis biasanya menggunakan hewan coba 

untuk membantu menjalakan penelitian-penalitian yang tidak bisa secara 

langsung dilakukan dalamtubuh manusia dengan asumsi semua jaringan, 

sel-sel penyusun tubuh, sertaenzim-enzim ada dalam tubuh hewan coba 

tersebut memiliki kesamaan dengan manusia. Tikus putih (Rattus 

Norvegicus) adalah hewan percobaan yang paling banyak digunakan. 

Terdapat lima macam basic stock tikus putih ( Albino Normay rat, Rattus 

morvegicus) yang biasa digunakan sebagai hewan percobaan di 

laboraturium, yaitu Long Evans, Osborne Mendel, Shermon, Sporgue 

Dawley, dan Wistar. 

2.9 Hewan Coba 

 Hewan coba merupakan hewan yang dikembangbiakkan untuk 

digunakan sebagai hewan uji coba. Tikus sering digunakan pada berbagai 

macam penelitian medis selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan tikus 

memiliki karakteristik genetik yang unik, mudah berkembang biak, murah 

serta mudah untuk mendapatkannya. Tikus merupakan hewan yang 

melakukan aktivitasnya pada malam hari (nocturnal). 

 Ukuran panjang dan luas kandang dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan panjang badan serta ukuran panjang ekor tikus, karena tikus yang 

digunakan berusia 2-3 bulan. Suasana di dalam kandang diharapkan juga 

sesuai dengan lingkungan  alam dam sesuai karakter binatang. Menurut 
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Kusumawati (2004), ukuran kandang minimal pada tikus 500 cm2/hewan 

untuk kandang individual dan 200 cm2/hewan untuk kandang kelompok 

 

 

Trilaksono (2003) menyebutkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan 

dalam pemanfaatan hewan coba antara lain: 

1. Kesehatan hewan (bebas dari penyakit). 

2. Pemilihan hewan coba, dalam hal ini sangat dibutuhkan pengetahuan 

tentang anatomi, biologi, reproduksi, nutrisi, genetic, penyakit. 

3. Kebutuhan terhadap bahan makanan hewan coba sangat bervariasi. Hal 

ini tergantung pada perbedaan anatomi, fisiologi, serta behavior. 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium  Teknologi& 

Rekayasa Hasil Pertanian dan Laboratorium Nutrisi Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dimulai pada bulan 

Juli 2013 sampai desember 2013 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

a) Pembuatan Serbuk effervescent Cincau Hitam 

. Alat yang digunakan untuk pembuatan serbuk effervescent adalah 

vacum dryer, timbangan digital,Beaker glass, blender kering, kain saring, 

gelas ukur ayakan (20 dan 60 mesh), mortar, kompor gas, panci, wadah 

plastik, dan desikator 

b) Pengujian Pada Hewan Coba 

1. ALat untuk pemeliharaan tikus: bak plastik berukuran 45 cm x 35,5 cm x 

14,5 cm, tutup kandang tikus dari kawat berukuran 36,5 cm x 28 cm x 

15,5 cm, botol air minum, dan sekam. 

2. Alat untuk membuat ransum makanan tikus: timbangan analitik merk 

“Denver Instrument M-310”, baskom plastik, pengaduk, gelas ukur. 

3. Alat untuk pemberian serbuk effervescent cincau hitam: sonde (spuit dan 

jarum yang ditumpulkan). 

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

dan spuit disposable 5 ml, tabung valcon 15 ml, tabung ependopt untuk 

menyimpan serum, mikropipet, sentrifuge. 

5. Alat untuk pemeriksaan  serum darah: tabung ependopt, Auto analyser 

Biosystems 15, rak reagent, rak sampel. 
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3.2.2 Bahan  

a. Pembuatan Ekstrak Serbuk effervescent Cincau Hitam 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan bahan baku utama yaitu simplisia cincau hitam, daun 

pandan, jahe merah, dekstrin, asam tartrat, asam sitrat, natrium 

bikarbonat, stevia, dan PVP. 

b. Pengujian Pada Hewan Coba 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan serbuk effervescent berbasis cincau hitam dengan dosis 

yaitu dosis I 126mg/200g, dosis II 252mg/200g, dosis III 378mg/200g yang 

masing-masing akan dilarutkan dalam 2ml aquades dengan 

menggunakan metode sonde.  

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan 

serbuk effervescentberbasis cincau hitam.dicari formulasi terbaik dari serbuk 

effervescent cincau hitam untuk selanjutnya pada tahap kedua diuji khasiat 

preventif kolesterol terhadap tikus putih jantan galur Wistar. 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk pembuatan serbuk 

effervescentberbasis cincau hitam yaitu metode formulasi untuk 

menemukan perlakuan terbaik terhadap produk serbuk effervescent 

dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) . Tahap 

kedua yaitu uji khasiat preventif kolesterol serbuk effervescent berbasis 

cincau hitam dengan menggunakan Rancangan Tersarang (Nested 

Design. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Tahap I : Pembuatan Serbuk Effervescent Berbasis Cincau 

Hitam 

Pembuatan serbuk effervescentmenggunakan metode formulasi 

dengan formula berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya 

dengan modifikasi pada tabel 3.1. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
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Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 pengulangan 

sehingga didapatkan 18 satuan percobaan. 

Serbuk Effervescent berbasis cincau hitam yang telah didapatkan 

dari pembuatan sesuai prosedur penelitian yang ada sebelumnya 

dilarutkan dan disondekan pada hewan coba sebanyak 2 ml/ekor. 

Formulasi dengan komposisi terbaik serbuk Effervescent cincau hitam 

dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Formulasi Serbuk Effervescent  

Bahan-bahan 
Persentase (%) 

F1 F2 F3 

Serbuk Cincau Hitam + Pandan 55 45 40 

Jahe 8 18 23 

Asam Sitrat 13 12 11 

Asam Tartrat 7 6 5 

Natrium Bikarbonat 10 12 14 

Stevia 5 5 5 

PVP 2 2 2 

Total 100 100 100 

 (Sumber: modifikasi Ferisa dan Widyaningsih, 2012) 

 Berikut adalah pengelompokan perlakuan berdasarkan rancangan 

percobaan dengan tiap kelompok terdapat 6 kali pengulangan : 

A: Formula I 

B: Formula II 

C: Formula III 

Tahapan pada proses pembuatan serbuk cincau hitam adalah sebagai 

berikut: 

1. Simplisia cincau hitam dibubukkan 

2. Ekstraksi dengan infusa (perebusan) air (1:20) dengan penambahan 

daun pandan wangi (50:50) 

3. Ekstrak ditambah dekstrin 5 % 

4. Dikeringkan dengan vaccuumdryer (65°c  selama 7 jam) 
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5. Diperoleh serbuk cincau hitam ( diayak dengan ayakan 60 mesh). 

 

Tahapan Pembuatan serbuk jahe merah adalh sebagai berikut : 

1. Jahe ditumbuk atau diblender 

2. Ekstraksi dengan infusa (perebusan) air (1:20) 

3. Ekstrak ditambah dekstrin 5% 

4. Dikeringkan dengan vacuum dryer ( 65°c selama 7 jam) 

5. Diperoleh serbuk jahe merah ( diayak dengan ayakan 60 mesh) 

 

Prosedur pembuatan granul effervescent cincau hitam dibuat dengan 

metode granulasi terpisah.Tahapan proses pembuatan granul 

effervescentcincau hitam adalah sebagai berikut (Widyaningsih, 2012): 

1) Semua bahan ditimbang dan diayak 

2) Serbukcincau hitam, asam sitrat, stevia dan sebagian PVP dicampur 

dalam satu wadah  

3) Campuran 2. diayak dengan ayakan mesh 16 kemudian Selanjutnya 

hasil ayakan ini disebut komponen asam 

4) Dalam wadah lain, natrium bikarbonat dan sisa PVP 

5)  Granul diayak dengan ayakan mesh 16. Selanjutnya hasil ayakan ini 

disebut komponen basa 

6) Komponen asam, komponen basa dicampur lalu aduk hingga 

homogen. Hasilnya adalah granuleffervescent Cincau Hitam 

7) Sebelum dikemas, untuk menghindari penyerapan kelembaban dari 

udara, granuleffervescent dimasukkan dalam desikator yang berisi 

silica gel 

Prosedur pembuatan granul effervescent dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu membuat komponen asam dan komponen basa. Komponen asam 

dibuat dengan mencampurkan serbuk cincau hitam, asam sitrat, stevia 

dan sebagian PVP dalam satu wadah kemudian diayak. Komponen basa 

dibuat dengan mencampurkan natrium bikarbonat dan sisa PVP  dalam 

satu wadah kemudian diayak. Langkah selanjutnya untuk membuat granul 

effervescent yaitu mencampur kedua komponen asam dan basa hingga 

homogen. 
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3.4.2 Tahap II : Pengujian In Vivo Khasiat Efek Preventif Kolesterol 

Tahap kedua yaitu pengujian serbuk Effervescent berbasis cincau 

hitam yang diujikan pada hewan coba untuk melihat efek preventif kadar 

kolesterol darah dengan menggunakan formulasi terbaik dari hasil 

pembuatan dan analisa di laboratorium berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan dengan modifikasi sehingga menemukan formula terbaik, uji 

in vivo terhadap hewan cobadilakukan dengan cara melarutkan serbuk 

effervescent kedalam aquades dan disondekan pada hewan coba 

sebanyak 2 ml/ekor. Pengujian ini menggunakan metode Pre Test - Post 

Test  Control Group Design. Dengan digunakanya Pre Test - Post Test  

Control Group Design memungkinkan peneliti melihat dan mengukur 

pengaruh pemberian serbuk effervescent sebelum dan sesudah tikus 

diberi perlakuan Hiperkolesterol dan pengaruh pemberian serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam. Pemilihan objek penelitian untuk 

pengelompokan dengan menggunakan Rancangan tersarang (Nested 

Design ) selang kepercayaan 1% dengan menggunakan 2 faktor dalam 

penentuan perlakuan pada hewan coba. Pemberian dosis perlakuan 

merupakan faktor 1 dan waktu pengukuran kolesterol merupakan faktor 2. 

Berikut faktor 1 antara lain: 

A1 : Kelompok kontrol Negatif       

A2 : Kelompok kontrol Positif        

A3 : Kelompok serbuk effervescent dosis 1 (PD1 126)    

A4 : Kelompok serbuk effervescent dosis 2 (PD2 252)    

A5 : Kelompok serbuk effervescent dosis 3 (PD3 378)    

Kemudian faktor 2 antara lain: 

B0 : Minggu ke 0 

B1 : Minggu ke 1 

B2 : Minggu ke 2 

B3 : Minggu ke 3 
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A. Perlakuan Untuk Hewan Coba 

 Penelitian pengaruh pemberian serbuk effervescent berbasis cincau 

hitam terhadap tikus wistar jantan yang diinduksi pakan kolesterol dan 

dengan pemberian serbuk effervescent berbasis cincau hitam 

dilaksanakan selama 4 minggu. Sebelum masuk ke tahap pengujian, tikus 

terlebih dahulu diadaptasikan selama 1 minggu dengan pemberian pakan 

AIN-93 M yang kemudian untuk setiap hari diberikan tikus sebanyak 15 

g/tikus dan minum diberikan secara ad libitum. Pada minggu sebelum 

perlakuan atau minggu ke 0, darah tikus sebelumnya diambil secara retro 

orbital plexius (pembuluh darah sekitar mata) dengan menggunakan 

hematokrite dan diukur dengan metode CHOD-PAP untuk mengetahui 

kadar kolesterol darah tikus normal sebelum masa induksi dan perlakuan. 

Pengelompokan hewan percobaan dibagi dalam 5 kelompok yaitu 

kelompok kontrol positif, kontrol negatif,pemberian dosis 1, pemberian 

dosis 2 dan pemberian dosis 3, masing-masing kelompok terdiri atas 4 

ekor. Setelah dilakukan pengelompokan, semua hewan percobaan yang 

dalam keadaan normal diinduksi pakan hiperkolesterolemik untuk 

mendapatkan keadaan hiperkolesterolemik kemudian  dengan bersamaan 

diberikan serbuk effervescent berbasis cincau hitam hingga minggu 

terakhir perlakuan. Peberian diet hiperkolesterolemik diberikan pada 

hewan percobaan sebanyak 1 ml / 100 g BB kemudian kuning telur bebek 

1 ml / 100 g BB pada pagi hari dan pemberian serbuk effervescent 

berbasis cincau hitam kelompok tikus preventif dosis 1 (PD1) dengan 

serbuk effervescent dosis 1 (126 mg/200g BB), kelompok tikus preventif 

dosis 2 (PD2) dengan serbuk effervescent dosis 2 (252 mg/200g BB), dan 

kelompok tikus preventif dosis 3 (PD3) dengan serbuk effervescent dosis 

3 (378 mg/200g BB) dilakukan pada sore hari. Perlakuan dilakukan mulai 

Minggu ke-0 hingga Minggu ke-3. 
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Tabel 3.2 Komposisi Pakan Modifikasi Standar AIN-93 M 

Komposisi g/kg diet 

Maizena 465.692 

Kasein 144.300 

Dekstrin 155.000 

Sukrosa 100.000 

Minyak kedelai 40.000 

CMC 50.000 

Mineral mix 35.000 

Vitamin mix 10.000 

 

B. Konsentrasi Pemberian Diet Tinggi Kolesterol 

         Pemberian diet tinggi kolesterol bertujuan untuk meningkatkan kadar 

kolesterol darah hewan coba. Konsentrasi yang diberikan pada hewan 

coba berdasarkan diet cocktail ekstrak daun  jambu biji (Shubhangi,dkk, 

2012). Pemberian diet dengan cara mencampur antara asam cholat dan 

kolesterolmurni kemudian dilarutkan dalam minyak kelapa. berikut 

kebutuhan per hari diet tinggi kolesterol yang diberikan pada 20 hewan 

coba dengan pemberian dosis 1 ml/ 100g BB untuk masing-masing hewan 

coba ditunjukkan pada Tabel 3.3  

Tabel 3.3  Formulasi Diet cocktail Tinggi Kolesterol Kebutuhan Per hari 

 Bahan      Konsentrasi 

      Kolesterol Murni     2 g/hari 

      Asam Cholat               1 g/hari 

      Minyak Kelapa     20 ml/hari 

      Kuning Telur bebek              1ml/ tikus 

(Sumber: Modifikasi Shubhangi,dkk,2012) 



  

130 

 

 

Estimasi besar sampel tikus percobaan yang akan digunakan ditentukan 

menggunakan rumus p (n-1) > 15 dengan n merupakan jumlah sampel tiap 

perlakuan, dan p sebagai jumlah perlakuan (Kemas, 2005). Penelitian ini 

menggunakan enam macam perlakuan, maka jumlah hewan coba untuk masing-

masing perlakuan dapat dicari dengan rumus menjadi : 

p (n-1) ≥ 15 

5 (n-1) ≥ 15 

5n -5 ≥ 15 

5n ≥ 20 

n ≥ 20 : 5 

n ≥  4 

Berdasarkan rumus yang ada diatas didapatkan jumlah tikus 

percobaan untuk masing-masing kelompok sebanyak 4 tikus. Pengujian 

pada tikus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu masa adaptasi dan masa 

perlakuan. Berikut dua tahap pengujian yang dilakukan . 

1. Masa Adaptasi 

a. Tikus kelompok kontrol Negatif hanya diberi perlakuan sonde 

aquades. dan pakan secara adlibitum. 

b. Tikus kelompok kontrol positif diberi pakan secara adlibitum 

2. Tikus kelompok perlakuan hiperkolesterol serbuk effervescent cincau 

hitam dosis 1, 2 dan 3 diberi pakan standar AIN 93 M. 

3. Masa perlakuan  

a. tikus kontrol negatif hanya diberi perlakuan sonde dengan aquades 

dan pakan standar secara ad libitum. 

b. tikus kelompok kontrol positif  diberi perlakuan dengan diet tinggi 

kolesterol dan pakan standar, minum secara ad libitum. 

c. tikus kelompok perlakuan preventif diberi diet tinggi kolesterol dan 

serbuk effervescent cincau hitam dosis 1 sebanyak 126 mg serta 

pakan standar,minum secara ad libitum. 
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d. tikus kelompok perlakuan preventif diberi diet tinggi kolesterol dan 

bersamaan dengan serbuk effervescent cincau hitam dosis 2 

sebanyak 252 mg serta pakan,minum secara ad libitum. 

e. tikus kelompok perlakuan preventif diberi diet tinggi kolesterol dan 

bersamaan dengan serbuk effervescent cincau hitam dosis 3  

sebanyak 378 mg serta pakan standar,minum secara ad libitum. 

 

3.4.3 Penentuan  Dosis Serbuk Effervescent Cincau Hitam Untuk 

Perlakuan 

Besarnya dosis yang akan diberikan pada hewan coba, dilakukan analogi 

dengan dosis terhadap manusia. Menurut Kusumawati (2004), dosis untuk tikus 

adalah 0,018 kali dosis manusia. Perhitungan dosisnya sebagai berikut : 

1) Rata-rata konsumsi minuman serbuk instan perkemasan untuk manusia 

dengan berat manusia 70 kg adalah 7 g (1 Sachet serbuk effervescent =7 

g ) 

2)  Dosis untuk tikus dengan berat rata-rata 200 g adalah 7g x 0,018 = 0,126 

g = 126 mg/200 g 

Dosis 1 = 126 mg serbuk effervescent cincau hitam 

Dosis 2 = dosis 1 x 2 = 252 mgserbuk effervescent cincau hitam 

Dosis 3 = dosis 1 x 3 = 378 mg serbuk effervescent cincau hitam 

3) Dosis tersebut dilarutkan dalam 2 ml dan diberikan dengan cara 

sonde lambung pada hewan coba. 

Pada ketiga dosis perlakuan tersebut diberikan pada tiap tikus dengan 1 

perhitungan berdasarkan berat badan dengan rumus (Darmansjah, 1995): 

Kadar pemberian =  

Keterangan: 

Dosis : dosis tiap perlakuan 

200 : perbandingan dengan per 200 gram berat badan tikus 
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3.5 Analisa Data 

Data hasil dari pengamatan pengujian pengaruh pencegahan 

kenaikan  kadar kolesterol darah pada penelitian ini dianalisa secara 

statistik menggunakan Analysis of Variance (ANOVA). Apabila pada uji 

penelitian tersebut pada tahap pertama terdapat perbedaan, maka 

dilanjutkan dengan uji BNT menggunakan selang kepercayaan 1%. 

3.5.1 Pengujian total kolesterol 

Pengujian ini untuk mengetahui Pengukuran total kolesterol 

menggunakan CHOD-PAP yang direkomendasikan oleh Europen 

Atherosklerosis Society. diagram alir prosedur analisa total kolesterol 

dapat dilihat pada gambar 3.4 

3.5.2 

Analisa High Density Lipoprotein (Metode Enzymatic Colorimetric  

Test) 

Pengukuran HDL kolesterol juga menggunakan CHOD-PAP. 

Pemberian asam fosfotungstat dan magnesium klorida ke dalam sampel 

maka kilomikron, VLDL dan LDL akan mengendap. Setelah di sentrifugasi, 

di dalam cairan supernatan mengandung fraksi HDL yang kadarnya dapat 

ditentukan dengan metode enzimatik. 
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3.6     Diagram Alir 

3.6.1  Diagram Alir Pembuatan Serbuk Cincau Hitam 

Diagram alir pembuatan serbuk cincau hitam dapat dilihat pada Gambar 

3.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplisia CincauHitam 

Diblender kering 

Ekstraksi dengan Infusa 
(perebusan) air (1:20) selama 2 

jam suhu 100°C 

Ekstrak Dekstrin 
5% 

Dikeringkan dengan Vaccuum 
Dryer Suhu 65oC selama 7 jam 

Serbuk Cincau 
Hitam + Daun 

Pandan 

Analisa: 
 Aktivitas Antioksidan 

(IC50) 

 Kadar Total Fenol 

 Kadar Air 

 Rendemen 

Ampas 

Daun Pandan Segar 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Cincau Hitam dengan 

Penambahan Daun Pandan. 

3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Jahe Merah 

Diagram alir pembuatan serbuk jahe merah dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Jahe Merah 

 

Analisa:  
 Aktivitas 

Antioksidan (IC50) 

 Kadar Total Fenol 

 Kadar Air 

 Rendemen 

 Rendemen 

Analisa: 
 Aktivitas 

Antioksidan (IC50) 

 Kadar Total Fenol 

 Kadar Air 

 Rendemen 

 
 Aktivitas 

Antioksidan (IC50) 

 Kadar Total Fenol 

 Kadar Air 

 Rendemen 

Ampas 

Dekstrin 
5% 

Jahe Merah 

Saring dengan kain saring 

Ekstrak jahe merah 

Ekstraksi dengan Infusa 
(perebusan) air (1:20) 

 

Dikeringkan dengan vaccuum dryer  
( 650C, 7 jam) 

Serbuk Jahe Merah 

Diblender basah 

Dekstrin 
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3.6.3 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Effervescent 

Diagram alir pembuatan serbuk effervescent dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Effervescent Cincau Hitam 

Semua bahan ditimbang dan 
diayak 

Campur 
bahan-bahan 
serbuk, asam 
sitrat, stevia 

dan sebagian 
PVP dalam 
satu wadah 

Campur 
natrium 

bikarbonat dan 
sisa PVP 

dalam wadah 
lain 

Campuran 
1 

Diayak dengan ayakan 20 
mesh 

Komponen 
Asam 

Campuran 
2 

Diayak dengan ayakan 20 
mesh 

Komponen 
Basa 

Dicampu
r 

Aduk hingga 
homogen 

Serbuk effervescent 
cincau hitam 

Analisa: 
 Aktivitas Antioksidan (IC 50) 

 Kadar air 

 Total fenol 

 Kadar serat pangan 

 Waktu alir 

 Sudut diam 

 Indeks kompresibilitas 

 Uji Organoleptik 

 Warna 

 Waktu larut 
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3.6.4 Diagram Alir analisa Total Kolesterol 

Prosedur analisis dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.4. Diagram alir analisis total kolesterol 

 

Kadar total kolesterol (mg/dl) =  absorbansi sampel/absorbansi standar x 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 ml serum + 1.00 ml 

reagen 
Dicampur 

Di inkubasi pada suhu 20OC, 20 

menit 
Dibaca absorbansi pada  500 

nm 
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3.6.5 Diagram Alir Analisa HDL 

Persiapan sampel dan analisa HDL dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Gambar 3.5 Persiapan sampel analisa HDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.6Diagram alir analisa HDL 

 Kadar HDL (mg/dl) =  absorbansi sampel/absorbansi standar x 

200. 

 

200 µl serum + 500 µl reagen 

presipitasi 

Dicampu

rr 
Diinkubasi pada suhu kamar selama 15 

menit 
Disentrifuse 2500 rpm selama 20 

menit 
Supernatan siap dianalisis 

100 µl supernatant + 1 ml 

reagen 

Dibaca absorbansi pada λ 500 

nm 

Diinkubasi pada suhu 20ºC, 20 

menit 

Di vorteks 
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3.6.5 Diagram Alir Pengujian Secara In Vivo 

Diagram alir pengujian secara In Vivo dapat dilihat pada Gambar 3.6 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3.4  Diagram  Air  Pengujian secara  in Vivo 

  

 

 

 

Persiapan bahan, alat dan hewan coba 

20 ekor tikus Wistar Jantan 

Masa adaptasi dengan Pemberian pakan secara ad libitum dan 
aklimatisasi bagi tikus selama 7 hari, serta penimbangan berat badan 

tikus 

analisa total kolesterol, HDL, Trigliserida, LDL 

Analisa Data 

Kontrol 
Negatif 

 
(Perlakuan 
akuades) 

Kontrol positif 
Tikus 

pemberian 
diet 

modifikasi 
tinggi 

kolesterol  

Tikus 
pemberian diet 
modifikasi tinggi 

kolestrol  
+Serbuk 

EffervescentCin
cau Hitam 

Dosis 1 

Tikus 
Diet  modifikasi 

tinggi 
kolsesterol +  

Serbuk 
Effervescent 
Cincau Hitam 

        Dosis 2 

Tikus 
pemberian diet 
modifikasi tinggi 

kolesterol+ 
Serbuk 

Effervescent 

Cincau Hitam 

Dosis 3 

 

Dilakukan pengambilan darah  7 harisekali 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisa Serbuk Effervescent Berbasis Cincau Hitam dengan 

Formulasi Terbaik 

Pembuatan serbuk Effervescent berbasis cincau hitam yaitu 

dengan bahan baku berupa ekstrak simplisia cincau hitam dengan 

penambahan daun pandan segar dan ekstrak jahe merah dan bahan-

bahan pengisi lain berupa effervescent agen dan bahan pengisi lain 

sesuai prosedur pembuatan serbuk effervescent sehingga diperoleh  total 

komposisi 100% dengan menggunakan pola selisih pada setiap bahan 

pada masing-masing formula.Didapatkan 3 formulasi serbuk Effervescent 

untuk kemudian dipilih 1 formulasi terbaik dari  formula tersebut. 

Penentuan formulasi terbaik diambil berdasarkan penelitian sebelumnya 

dengan modifikasi menurut skripsi Ferisa dan widyaningsih (2012). 3 

formulasi untuk memilih formula yang terbaik  dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Formulasi Serbuk Effervescent 

Bahan-bahan 
Persentase (%) 

F1 F2 F3 

Serbuk Cincau Hitam + Pandan 55 45 40 

Jahe 8 18 23 

Asam Sitrat 13 12 11 

Asam Tartrat 7 6 5 

Natrium Bikarbonat 10 12 14 

Stevia 5 5 5 

PVP 2 2 2 

Total 100 100 100 

Keterangan: 
F1 : Formula 1 
F2 : Formula 2 
F3 : Formula 3 

 

 Dari ketiga formulasi yang telah dibuat kemudian untuk setiap 

formula dianalisa  mulai dari sifat kimia,fisik dan organoleptik. Untuk Uji 
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sifat kimia terdiri dari total fenol,aktivitas antioksidan (IC50),kadar serat 

pangandan kadar air. Untuk sifat fisik meliputi waktu alir,sudut diam,indeks 

kompresibilitas,organoleptik dan warna. 

 

4.1.1 Aktivitas Antioksidan (IC50) 

 Analisa aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode IC50 

(InhibitorConcentration 50%) menggunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 517 nm. Aktivitas antioksidan diukur dengan 

menghitung jumlah pengurangan intensif warna ungu dari reagen DPPH 

yang sebanding dengan pengurangan konsentrasi larutan DPPH.Selain 

aktivitas penangkapan radikal bebas DPPH juga dipengaruhi oleh 

besarnya konsentrasi ekstrak. Menurut Duh (1998), efek penangkapan 

radikal bebas DPPH meningkat dengan peningkatan jumlah ekstrak. 

Aktivitas penangkapan radikal bebas DPPH umumnya naik dengan 

penambahan ekstrak sampai dengan konsentrasi tertentu, kemudian 

aktivitas akan turun dengan penambahan konsentrasi yang lebih besar 

lagi (Lai et al., 2001). 

Pengurangan intensitas warna ungu DPPH disebabkan oleh 

bereaksinya molekul DifenilPikrilHidrazil dengan atom hidrogen yang 

dilepaskan satu molekul komponen sampel sehingga terbentuk senyawa 

DifenilPikrilHidrazin dan menyebabkan terjadinya peluruhan warna DPPH 

dari ungu ke kuning. Hasil analisa aktivitas antioksidan (IC50) serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan (IC50) Serbuk Effervescent 
Cincau Hitam 

Formulasi Serbuk Effervescent 

Berbasis Cincau Hitam 
IC50 (ppm) 

Formula 1 75,92 b 

Formula 2 63,33 a 

Formula 3 67,32 a 
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Dari hasil uji statistik secara keseluruhan didapatkan hasil bahwa 

dari ketiga formula tersebut memberikan pengaruh nyata terhadap 

aktivitas antioksidan (IC50) dengan selang kepercayaan 5%. Tetapi pada 

hasil uji statistik antara formula 2 dan formula 3  menunjukkan nilai yang 

tidak berbeda nyata sedangkan nilai terendah aktivitas antioksidan dimiliki 

oleh formula 1 dengan konsentrasi sebesar 75,92 ppm. menurut G.C.Yen 

(2008), cincau hitam memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 0,51 ppm 

sedangkan menurut Setyorini (2012) cincau hitam Mesona palustris Bl. 

memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 55,2 ppm. Hal tersebut diduga 

terjadi karena perbedaan spesies cincau hitam dan perbedaan 

penambahan bahan pengisi pada serbuk effervescent di mana tablet 

effervescent cincau hitam memiliki rerata aktivitas antioksidan sebesar 

55,7% (Setyorini, 2012). 

Dari data tersebut didapatkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan 

lebih rendah dibanding dengan penelitian sebelumnya yaitu sebesar 78,44 

ppm. Terdapat perbedaan dari hasil data tersebut,hal ini bisa terjadi 

karena pada penelitian ini dilakukan penambahan daun pandan wangi 

saat diekstraksid sehingga memungkinkan antioksidan yang ada pada 

daun pandan tersebut terekstrak pula sehingga bisa menyebabkan 

meningkatnya aktivitas antioksidan IC50. Alasan lain menyebutkan menurut 

setyorini (2012) dikarenakan jenis spesies yang berbeda karena peneliti 

menggunakan spesies Mesona palustris Bl. sedangkan peneliti 

sebelumnya menggunakan spesies Mesona procumbens Hemsl. sehingga 

mempengaruhi nilai IC50. 

Semakin kecil nilai IC50 berarti aktivitas antioksidannya semakin 

tinggi. Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat apabila 

nilai IC50 kurang dari 50 ppm, kuat apabila nilai IC50 antara 50-100 ppm, 

sedang apabila nilai IC50 berkisar antara 100-150 ppm, dan lemah apabila 

nilai IC50 berkisar antara 150-200 ppm (Blois 1958 diacu dalam Molyneux 

2004).  
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4.1.2 Total Fenol 

Kadar total fenol serbuk effervescent cincau hitam ditentukan 

dengan metode folin Ciocelteu Phenol yang didasarkan pada kemampuan 

senyawa fenolik bereaksi dengan pengoksidasi. Senyawa komplek yang 

dihasilkan berwarna biru.Reagen ini tidak bersifat spesifik untuk senyawa 

fenol dan warna yang di hasilkan sangat tergantung pada gugus hidroksi 

dan kedudukan gugus tersebut dalam struktur molekul. Warna biru yang 

dihasilkan tidak hanya ditentukan oleh jumlah senyawa fenolik yang 

ada,tetapi juga oleh variasi struktur dan agen pereduksinon fenolik 

(Julkunen-Tito,1985). Kandungan total fenol dalam ekstrak ditentukan 

dengan metode Folin-Ciocalteu yang didasarkan pada kemampuan 

sampel untuk mereduksi reagen Folin-Ciocalteu yang mengandung 

senyawa asam fosfomolibdat fosfotungstat, yang kemudian membentuk 

senyawa kompleks baru yang berwarna biru (Shahidi dan Naczk, 2004) 

keberadaan dari senyawa kompleks ini dapat diukur secara kuantitatif 

pada λ 750 secara spektrofotometer dan hasilnya dinyatakan sebagai mg 

asam galat/kg dengan menggunakan larutan standar asam galat. Semakin 

tua intensitas warna larutan menunjukkan kadar total fenol dalam sampel 

semakin besar. Karena itu ekstrak selalu mengandung campuran antara 

senyawa fenol dengan golongan lain yang larut dalam pelarut yang 

digunakan. 

 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Total Fenol Serbuk Effervescent Berbasis Cincau 
Hitam 

Formulasi Serbuk Effervescent 

Berbasis Cincau Hitam 
Total Fenol (ppm) 

Formula 1 60,50 a 

Formula 2 64,92 a 

Formula 3 75,21 b 

 



  

143 

 

Berdasarkan data hasil perhitungan yang ditunjukkan Tabel 4.3 

ketiga macam formula serbuk effervescent berbasis cincau hitam 

memberikan pengaruh nyata terhadap total fenol. Dimana kadar total fenol 

tertinggi ada pada formula 3 dengan konsentrasi sebesar 75,21 ppm. 

Sedangkan pada formula 1, formula 2 menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata yang ditunjukkan huruf yang sama dibelakang angka. 

Perbedaan hasil  pada masng-masing formula diduga karena 

penambahan jahe yang berbeda pada masing-masing formula, di mana 

penambahan jahe terbanyak pada formula 3. Menurut (Widiyanti,2009) 

Jahe memiliki senyawa fenolik aktif seperti gingerol, sesquiterpenoid dan 

shogaol, sehingga penambahan jahe merah mempengaruhi kadar total 

fenol pada serbuk effervescent. 

 

4.1.3 Kadar Air dan Serat Kasar 

Dari analisa yang dilakukan data hasil perhitungan menunjukkan 

ketiga macam formula serbuk effervescent berbasis cincau hitam tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air serbuk effervescent 

berbasis cincau hitam. Pada Tabel 4.2, hasil analisa kadar air pada 

masing-masing formula yakni pada formula 1 sebesar 3,34%, formula 2 

sebesar 3,37% dan formula 3 sebesar 3,27%, hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya kandungan air pada granul effervescent  hasil penelitian diduga 

kandungan air pada bahan merupakan kadar air tipe kapiler dimana air 

jenis ini lebih sukar dihilangkan dimana penghilangan kadar air maksimum 

pada konsentrasi 3-7% yang mampu memberikan kestabilan optimum 

kadar air bahan tercapai.Menurut Burhan (2012), semakin banyak 

penggunaan natrium bikarbonat akan semakin meningkatkan kandungan 

air granul. Ditambahkan pula oleh Astuti (2008), suhu udara dan suhu 

jaringan pada bahan yang rendah mengakibatkan kadar air yang terikat 

pada jaringan bahan lebih sulit menguap sehingga kadar air dalam bahan 

cenderung meningkat. Hasil analisa kadar air dan serat kasar serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Analisa Kadar Air dan Serat Kasar Serbuk Effervescent 
Berbasis Cincau Hitam 

Formulasi Serbuk 

Effervescent Berbasis 

Cincau Hitam 

Kadar Air (%) Serat Kasar (%) 

Formula 1 3,34  1,22 a 

Formula 2 3,37  1,33 b 

Formula 3 3,27  2,92 c 

. 

 Dari data hasil analisa serat kasar menunjukkan bahwa ketiga 

macam formula serbuk effervescent berbasis cincau hitam memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap kandungan serat kasar dengan  kadar 

serat kasar tertinggi terdapat pada formula 3 sebesar 2,92%, kemudian 

formula 2 sebesar 1,33% dan formula 1 sebesar 1,22%.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan (2006) terhadap cincau mengungkapkan terdapat 

6,23 gram per 100 gram kandungan serat kasar dalam gel cincau. 

Perbedaan dari hasil analisa tersebut diduga disebabkan karena bahan-

bahan berselulosa dan serat kasar pada tiap-tiap formula mengalami 

perubahan selama pengolahan serbuk effervescent berbasis cincau hitam 

karena adanya penambahan zat kimia berupa asam,yaitu asam sitrat dan 

asam tartarat, karena serat kasar dapat terhidrolisa oleh asam.karena 

penambahan pada masing-masing formula berbeda menyebabkan 

perubahan jumlah kadar serat pada msing-masing formula berbeda. 

 

4.1.4 Waktu Alir dan Sudut Diam 

 Penentuan sifat alir serbuk atau granul effervescent berbasis cincau 

hitam diantaranya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran 

sudut diam dan waktu alir. Sudut diam adalah sudut yang dibentuk oleh 

tumpukan serbuk terhadap bidang datar setelah serbuk tersebut mengalir 

secara bebas melalui suatu celah sempit. Alat yang biasa digunakan 
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adalah corong. Semakin kecil sudut diam maka semakin mudah serbuk 

tersebut mengalir. Selain sudut diam, waktu alir dapat digunakan untuk 

menentukan sifat alir serbuk atau granul. Waktu alir adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk mengalir dari sejumlah granul melalui lubang corong 

yang diukur adalah sejumlah zat yang mengalir dalam suatu tertentu.  

Semakin baik sifat alirnya maka akan semakin cepat waktu yang 

diperlukan untuk mengalirkan sejumlah berat tertentu serbuk atau granul. 

Sudut diam dapat diukur dengan mengamati tinggi kerucut yang di atas 

alas dengan diameter tertentu (Nugraha , 2010).Analisa karakteristik 

serbuk effervescent  dilakukan untuk memilih formula terbaik berdasarkan 

karakteristik serbuk effervescent. Dari hasil penelitian waktu alir serbuk 

effervescent menunjukkan waktu alir yang dimiliki formula 2 yaitu 9,1 detik 

kemudian pada formula 1 dengan waktu 9,3 detik dan pada formula 3 

dengan waktu 9,5 detik.Dari data hasil perhitungan terlihat bahwa ketiga 

formula serbuk effervescent berbasis cincau hitam tidak berpengaruh 

nyata terhadap waktu alir granul serbuk effervescent berbasis Cincau 

hitam.Granul yang dapat mengalir dengan baik dan bebas dimaksudkan 

untuk dikempa atau dicetak dengan baik menjadi sediaan tablet (Burhan, 

2012), namun dalam hal ini pengujian yang dilakukan lebih ditujukan untuk 

melihat derajat kekeringan dari granul tersebut. Hasil analisa waktu alir 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Waktu alir granul adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan dari 

sejumlah granul melalui lubang corong dalam suatu waktu tertentu.Granul 

dinyatakan berkualitas baik jika 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih 

dari 10 detik. Peralatan uji kecepatan alir granul yang ada saat ini 

kebanyakan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan 

stopwatch.(Carstensen dan Chan, 1977).Waktu alir dipengaruhi oleh 

bentuk, ukuran, porositas, densitas dan gaya gesek antar partikel granul. 

Granul serbuk effervescent yang dihasilkan pada granulasi basah memiliki 

kandungan lembab yang lebih besar dibanding granul yang dihasilkan 

pada granulasi kering. Gaya gesek antar partikel akan meningkat seiring 

besarnya kandungan lembab. Gaya gesek antar partikel yang lebih kuat 
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yang menyebabkan turunnya mobilitas granul untuk mengalir, dengan 

demikian waktu alir akan semakin rendah ( Setyawan,dkk,2013). 

 

Tabel 4.5 Hasil Analisa Waktu Alir dan Sudut Diam Serbuk Effervescent 
Berbasis Cincau Hitam 

Formulasi Serbuk 

Effervescent Berbasis 

Cincau Hitam 

Waktu Alir (detik) Sudut Diam (°) 

Formula 1 9,3  30,17  

Formula 2 9,1  29,5  

Formula 3 9,5  29,67  

 

Sudut diam merupakan suatu sudut tetap yang terjadi antara 

timbunan partikel bentuk kerucut dengan bidanghorizontal jika sejumlah 

serbuk dituang kedalam alat pengukur. Dimana sudut diam yang baik, Jika 

kurang dari 40° (Lachman,1994). Nilai dari sudut diam yang dapat diterima 

antara 20-40° nilai dari sudut diam jarang di bawah 20°, dan nilai sampai 

40° menunjukkan potensial aliran yang baik serta di atas 50° serbuk  

mengalir dengan susah, itupun jika mungkin (Lachman dkk,1989). 

Dari hasil perhitungan sidik ragam, tiga macam formula serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam  tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap sudut diam serbuk effervescent berbasis cincau hitam yang 

terbentuk. Sudut diam terbaik pada formula 2 yaitu sebesar 29,5° 

kemudian formula 3 sebesar 29,66° dan formula 1 sebesar 30,17°. Bila 

sudut diam yang terbentuk kurang dari 30° berarti serbuk dapat mengalir 

bebas, sedangkan apabila sudut yang terbentuk lebih dari 40° berarti 

serbuk memiliki daya alir yang kurang baik. Nilai sudut diam menunjukkan 

suatu nilai indikasi bias diterimanya sifat aliran yang dimiliki oleh suatu 

bahan (Banker dan Anderson, 1989).  
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4.1.5 Indeks Kompresibilitas 

Kompresibilitas granul effervescent berbasis cincau hitam didapat 

tidak berbeda nyata pada masing–masing formula dari 3 formula yang 

ada. Hal ini ditunjukkan dengan huruf yang sama. menurut (Hartono, 

2008) Semakin kecil persen kompresibilitas maka semakin baik kecepatan 

alirnya.Kompresibilitas sangat dipengaruhi oleh kerapatan granul, yaitu 

dari ukuran partikel dan bentuk partikel Metode granulasi kering memiliki 

beberapa kekurangan yaitu tidak dapat mendistribusikan zat warna 

seragam dan menghasilkan lebih banyak serbuk (Adyana, 2009). Bunker 

dan Anderson (1994) dalam Hartono (2008) juga menyatakan ukuran 

pertikel yang semakin besar menyebabkan kerapatan bulk menurun. 

Sehingga dapat dikatakan ukuran partikel yang lebih besar akan 

mempunyai kerapatan yang lebih baik. Hasil sidik ragam indeks 

kompresibilitas serbuk effervescent berbasis cincau hitam dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Hasil Analisa Indeks Kompresibilitas Serbuk Effervescent 
Berbasis Cincau Hitam 

Formulasi Serbuk Effervescent 

Berbasis Cincau Hitam 
Indeks Kompresibilitas (%) 

Formula 1 18,5  

Formula 2 21,33  

Formula 3 19  

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa ketiga formula tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap indeks kompresibilitas dari analisa 

karakteristik. Tetapi presentase nilai dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa indeks kompresibilitas pada serbuk effervescent ini pada kategori 

cukup. Dimana Kategori fluiditias (sifat alir) 16-20% termasuk Sedang, 21-

25% termasuk Cukup Baik di mana kategori terbaik atau Istimewa pada 
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rentang indeks kompresibilitas ≤10% (US 

PharmacopeialConvention,2005). 

 

4.1.6 Warna (L*, a*, b*) 

Analisa warna yang dilakukan terhadap serbuk effervescent berbasis 

cincau hitam dilakukan untuk melihat kecerahan, kemerahan dan 

kekuningan pada serbuk masing-masing formula. Hasil perhitungan data 

hasil analisa kecerahan warna (L*) menunjukkan ketiga macam formula 

serbuk effervescent berbasis cincau hitam tidak berpengaruh nyata 

terhadap kecerahan warna serbuk effervescent berbasis cincau hitam. 

Kemudian hasil perhitungan analisa kemerahan (a*) menunjukkan ketiga 

macam formula serbuk effervescent berbasis cincau hitam memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap tingkat warna kemerahan serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam. 

Hasil perhitungan analisa warna kekuningan (b*) menunjukkan ketiga 

macam formula serbuk effervescent berbasis cincau hitam tidak 

berpengaruh nyata terhadap tingkat warna kekuningan serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam.  Data analisa warna dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Hasil Analisa Warna Serbuk Effervescent Berbasis Cincau 
Hitam 

Formulasi Serbuk 

Effervescent 

Berbasis Cincau 

Hitam 

L* a* b* 

Formula 1 43,5  18,4 b 11,46 a 

Formula 2 43,52  17,9 b 12,76 b 

Formula 3 44,67  11,4 a 12,93 b 
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 Metode infusa yang dilakukan pada saat ekstraksi bahan baku 

merupakan metode ekstraksi menggunakan panas, adanya panas dan 

kontak dengan senyawa antioksidan seperti polifenol dengan udara 

menyebabkan reaksi pencoklatan sehingga hasil ekstraksi menjadi lebih 

gelap. Menurut Granida, dkk (2000) bahwa adanya kontak antara bahan 

dengan udara dapat mengubah senyawa polifenol menjadi senyawa yang 

berwarna gelap. Komponen pembentuk gel (KPG) pada cincau hitam yang 

cenderung bersifat Polar dan warna yang cenderung kemerahan, karena 

dalam cincau hitam terkandung senyawa Polar seperti polifenol dan 

flavonoid yang terekstrak (Melodita, 2011) 

 

4.1.7 Waktu Larut 

 Waktu larut menunjukkan bahwa penambahan variasi effervescent 

dan bahan pengisi didalamnya memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kelarutan serbuk effervescent berbasis cincau hitam.Pengujian 

waktu larut atau waktu dispersi menggunakan penetrasi air untuk 

melarutkan granuleffervescent. Hasil analisa waktu larut dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 

 

Tabel 4.8 Hasil Analisa Waktu Larut Serbuk Effervescent Berbasis Cincau 
Hitam 

Formulasi Serbuk Effervescent 

Berbasis Cincau Hitam 
Waktu Larut (detik) 

Formula 1 167 a 

Formula 2 170 b 

Formula 3 175 c 

 

Kisaran waktu larut dari formula serbuk effervescent yang terbaik 

diperoleh hasil dari pengujian minuman serbuk effervescent berbasis 

cincau hitam berturut-turut dari Formula 1 hingga Formula 3 yaitu pada 

formula 1 dengan waktu 2 menit 47 detik, kemudian formula 2 dengan 
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waktu 2 menit 50 detik dan formula 3 dengan waktu 2 menit 55 detik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa formula 1 dengan variasi serbuk 

effervescentdengan bahan agen tertinggi menghasilkan waktu larut 

tercepat.Adanya gas-gas karbondioksida, natrium sitrat, dan air sebagai 

hasil reaksi mampu membantu kelarutan tiga kali lebih cepat tanpa 

melibatkan pengadukan manual dengan syarat semua komponennya 

sangat mudah larut air (Nugroho, 1999 dalam Wahyuni, 2005). 

Waktu larut granuleffervescent berkisar antara 1-2 menit. Bila granul 

tersebut terdispersi dengan baik dalam air dengan waktu kurang dari 5 

menit, maka serbuk tersebut memenuhi persyaratan waktu larut (Anshory, 

2008).  

 

4.1.8 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan menggunakan parameter rasa, warna, 

aroma dan kenampakan dari serbuk effervescent bebrbasis cincau hitam. 

Hasil menunjukkan nilai produk terbesar pada formula 2 dengan nilai 

0,622 sedangkan formula 1 memiliki nilai produk  sebesar 0,571 dan 

formula 3 memiliki nilai produk 0. Hal tersebut dikarenakan pada nilai 

kombinasi perlakuan, formula 3 menunjukkan nilai terjelek sehingga pada 

pembobotan berdasarkan parameter menunjukkan hasil 0. Tabel 4.9 

menunjukkan rata-rata dari parameter organoleptik dan jumlah nilai 

perlakuan (NP) serbuk effervescent berbasis cincau hitam. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Organoleptik  Serbuk Effervescent Berbasis Cincau 

Hitam 

Parameter Formula 1 Formula 2 Formula 3 

Uji Organoleptik :    

 Rasa 
2,4 3,15 2,2 

 Warna 
3,45 3,25 3,15 

 Aroma 
2,8 3,1 2,75 

 Kenampakan 
3,25 2,8 2,75 
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 Nilai Perlakuan 
(NP) 

0,571 0,622 0,000 

Keterangan skor rasa, warna, aroma dan kenampakan: 
1 : sangat tidak suka 
2 : tidak suka 
3 : agak suka 
4 : suka 
5 : sangat suka 
 
 

Menurut De Garmoet.al., (1984), perlakuan yang memiliki NP (Nilai 

Perlakuan) tertinggi adalah perlakuan terbaik pada kelompok parameter, 

maka perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki NP tertinggi 

untuk parameter organoleptik, dimana formula 2 memiliki NP tertinggi 

dibandingkan dengan formula 1 dan formula 3. 

 

4.1.8 Pemilihan Perlakuan Terbaik  

a. Multiple Attribute Test  (Zeleny, 1982) 

Analisa pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode Multiple 

AttributeTest (Zeleny, 1982) didasarkan pada hasil uji fisik dan kimia 

terhadap serbuk effervescent berbasis cincau hitam dari ketiga formulasi. 

Nilai ideal dari perlakuan terbaik pada metode ini adalah nilai yang sesuai 

dengan pengharapan, yaitu merupakan nilai maksimal atau minimal dari 

suatu parameter. Data hasil perhitungan pemilihan perlakuan terbaik 

dapat dilihat pada tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Data Hasil Perhitungan Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode 
Multiple Attribute 

Formula Nilai 

Formula 1 0,224  

Formula 2  0,045* 

Formula 3 0,203  

Keterangan : * Nilai indeks efektivitas terendah 

Pemilihan formula terbaik berdasarkan nilai indeks efektivitas 

terendah dari hasil perhitungan antara formula 1, 2 dan 3. Berdasarkan 

hasil perhitungan tabel 4.7, maka diperoleh nilai indeks efektivitas 
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terendah pada formula 2. Pemilihan perlakuan terbaik terhadap formula 2  

dipilih berdasarkan perhitungan metode Multiple Attribute didasarkan pada 

hasil uji fisik dan kimia terhadap parameter IC50, total fenol, kadar air, 

kadar serat kasar, waktu alir, waktu larut, sudut diam, indeks 

kompresibilitas dan warna. 

Berdasarkan hasil analisa pada tiap parameter yang telah dilakukan, 

dipilih serbuk effervescent berbasis cincau hitam formula 2 dengan 

karakteristik serbuk effervescent dan kandungan kimia terbaik untuk 

selanjutnya diujikan untuk melihat pengaruh pencegahan kenaikan kadar 

kolesterol darah pada tikus Wistar. Data hasil analisa sifat fisik, kimia dan 

organoleptik serbuk effervescent berbasis cincau hitam dapat dilihat pada 

tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 Hasil Analisa Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik Serbuk 

Effervescent Berbasis Cincau Hitam Formula 2 

Parameter Formula 2 

Aktivitas Antioksidan IC50 63,33 ppm 

Total Fenol 64,92 ppm 

Kadar Air 3,37 % 

Kadar Serat Kasar 1,360 % 

Waktu Alir 9,1 detik 

Sudut Diam 29,5° 

Indeks Kompresibilitas 21,33 % 

                      Warna       L* 45,5  

              a* 17,9  

              b* 12,76  

                  Waktu Larut  170 detik 

Nilai Perlakuan Organoleptik 0,622 * 

Nilai Indeks Efektivitas 0,045 ** 

Keterangan: 

*nilai perlakuan tertinggi pada uji organoleptik (Tabel 4.9) 

**nilai indeks efektivitas terendah pada Multiple Attribute Test (Tabel 4.10) 
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4.2  Uji Efek Preventif Hiperkolesterol Pada Tikus Diet Tinggi 

Kolesterol 

 Uji efek preventif kolesterol dilaksanakan selama 3 minggu dengan 

pemberian induksi diet tinggi kolesterol dan serbuk effervescent berbasis 

cincau hitam sebagai pencegahan. Setelah itu dilakukan uji lanjut untuk 

mengetahui pengaruh nyata yang diberikan oleh serbuk effervescent 

berbasis cincau hitam yang diberikan kepada hewan coba. 

 

4.3  Kadar Total Kolesterol 

 Kolesterol merupakan bahan dasar pembentukan hormon-hormon 

steroid. Kolesterol yang dibutuhkan secara normal diproduksi sendiri oleh 

tubuh dalam jumlah yang tepat. Dalam keadaan normal, hati mensintesa 

kolesterol dan dilepaskan ke darah sesuai kebutuhan. Sekitar 75% 

kolesterol di dalam darah merupakan hasil sintesis di hati (Tisnadjaja, 

2006) sedangkan sisanya sekitar 25% dari kolesterol diperoleh dari 

asupan makanan. Berikut ini grafik penurunan kadar kolesterol pada tikus 

ditunjukkan pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Grafik penurunan kadar kolesterol tikus 

 

Berdasarkan grafik hasil analisa total kolesterol menunjukkan 

terdapat perbedaaan penurunan kadar kolesterol dari masing-masing 
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perlakuan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kadar kolesterol 

tikus pada minggu ke 0 berada pada kisaran 140 mg/dl, setelah memasuki 

tahap perlakuan pada minggu ke-1, tekanan darah tikus berada pada 

kisaran >200 mg/ dl bahkan kelompok kontrol positif mengalami 

peningkatan kadar kolesterol hingga mencapai 349 mg/ dl kecuali untuk 

tikus kelompok kontrol negatif tidak mengalami peningkatan kadar total 

kolesterol secara signifikan atau bisa dikatakan dalam angka stabil yakni 

berkisar 119 mg/ dl. Memasuki minggu ke 2 perlakuan, kadar kolesterol 

tikus mengalami penurunan secara berkala, penurunan pada dosis 1 

serbuk effervescent menunjukkan angka penurunan yang cukup 

siginifikan yaitu dari 279 mg/ dl menjadi 240 mg/ dl, pada dosis 2 serbuk 

effervescent terjadi penurunan kadar kolesterol yang cukup tinggi dari 

minggu pertama sebesar 309 mg/ dl mengalami penurunan hingga 194 

mg/ dl pada minggu ke 2, sedangkan pada dosis 3 serbuk effervescent  

mengalami penurunan yang tinggi juga yaitu dari 217 mg/ dl menjadi 121 

mg/dl. Pada minggu akhir perlakuan yaitu Minggu ke 3 kadar kolesterol 

darah mulai berangsur mendekati normal,dari ketiga dosis yang diberikan 

yakni dosis 1 (126 mg) dosis 2 (252 mg) dosis 3 (378 mg) antara dosis 2 

dan dosis 3 tidak terdapat perbedaan penurunan yang cukup jauh, pada 

serbuk effervescent dosis 2 sebesar 128 mg/ dl dan dosis 3 sebesar 124 

mg/ dl, sedangkan pada dosis 1 mengalami penurunan lebih rendah yaitu 

141 mg/ dl dengan demikian yang paling mendekati normal adalah 

perlakuan serbuk effervescent dosis 2 sebesar 120 mg/dl.  

Pada grafik 4.1 menunjukkan bahwa kelompok kontrol negatif 

cenderung stabil tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan secara 

signifikan dengan kadar kolesterol <130 mg/ dl sedangkan untuk 

kelompok kontrol positif mengalami kenaikan mulai minggu pertama 

induksi hingga minggu ke 3 penelitian dengan kadar kolesterol >200 mg/ 

dl, kemudian untuk hasil kelompok pemberian dosis effervescent dari 

kadar kolesterol hampir mendekati normal hingga normal kembali berturut-

turut dosis 1 sebesar 141 mg/ dl dosis 2 sebesar 128 mg/ dl dan dosis 3 

sebesar 124 mg/ dl. Dengan demikian dapat dilihat bahwa total kolesterol 
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pada kontrol positif  yang diberi induksi diet tinggi kolesterol tanpa 

pemberian serbuk effervescent mengalami kenaikan dari minggu ke 

minggu,sedangkan untuk perlakuan ketiga dosis dengan induksi diet tinggi 

kolesterol dan dengan bersamaan pemberian serbuk effervescent mampu 

mencegah kenaikan dengan presentase angka dibawah kontrol positif 

yang ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut ini. 

 

Tabel 4.12 Persentase Penurunan kadar kolesterol tikus dengan 
Pemberian Serbuk Effervescent Cincau hitam 
 

Kelompok Perlakuan 
  

 Kadar Kolesterol Darah    
(mg/dl) 

Minggu 
ke-0 

Minggu 
ke-3 

Rerata 
Perubahan 

% 

kontrol positif 144,33 386,67 +62,67 a 

Kontrol negatif  119,66    127 +6,12 b 

 
Preventif dosis 1 
Preventif Dosis 2 

149,66 
143,16 

141,74 
128,17 

 
5,28 c 

 11,70 d 
 
Preventif Dosis 3   152    124 

 
     18,42  e 

 *keterangan= (+) peningkatan kadar kolesterol darah 
*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan hasil uji 
berbeda nyata pada uji BNT (α=0,01) 
*Minggu 0= Minggu sebelum perlakuan+induksi (Tikus Normal)          
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa pemberian serbuk effervescent 

berbasis cincau hitam berbeda nyata (α=0,01) terhadap presentase 

penurunan kadar kolesterol darah hewan coba setelah diuji dengan uji 

BNT. Perlakuan yang diberikan pada effervescent dosis 1 pada kelompok 

tikus dosis 1 dengan pemberian dosis sebesar 126 mg/200g BB efektif 

menurunkan kadar kolesterol darah sebesar 5,28%, dikuti kelompok tikus 

dosis 2 dengan pemberian dosis sebesar 252 mg/200g BB efektif 

menurunkan kadar kolesterol darah sebesar 11,70% dan kelompok tikus 

dosis 3 dengan pemberian dosis sebesar 378 mg/200g BB efektif 

menurunkan kadar kolesterol darah sebesar 18,42%. 

Efektifitas penurunan kadar kolesterol darah terbesar dari ketiga 

perlakuan serbuk effervescent cincau hitam dimiliki tikus kelompok 
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perlakuan dosis 3dengan pemberian dosis sebesar 378 mg/200g BB 

dengan nilai 18,20%. Pada kelompok perlakuan dosis 1 dan dosis 2 

mengalami presentase penurunan lebih rendah dibandingkan dosis 3. Dari 

ketiga dosis yang diberikan tidak terjadi penurunan yang tinggi,hal ini 

memang diharapkan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan efek pencegahan dan menurunkan kadar kolesterol 

secara berkala dimana dengan pemberian pakan hiperkolesterol dan 

diimbangi dengan pemberian serbuk effervescentberbasis cincau hitam 

mampu menurunkan kadar kolesterol darah hingga kembali dalam 

keadaan normal  dalam waktu 3 minggu. Penurunan yang terjadi pada 

pemberian serbuk effervescent berbasis cincau hitam dikarenakan adanya 

kandungan serat dan senyawa bioaktif seperti β-Sitosterol yang bersifat 

sebagai antioksidan. Kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam 

serbuk effervescent merupakan formulasi dari cincau hitam, jahe merah 

dan pandan yang masing-masing mempunyai kandungan senyawa 

bioaktif serta serat yang berperan dalam penurunan kolesterol dalam 

darah (Pritanggo,2013). 

Serbuk effervescent  cincau hitam dapat menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah diduga karena adanya serat larut air. Menurut 

penelitian Astawan dkk (2005),  paling sedikit terdapat empat mekanisme 

penurunan kolesterol oleh serat yaitu : (1) pengikatan asam empedu 

(sequestration of bile acids) di dalam usus halus yang menyebabkan 

meningkatnya eksresi asam empedu fekal, (ii) penurunan absorbsi lemak 

dan kolesterol, (iii) penurunan laju insulin serum, sehingga menurunkan 

rangsangan sintesis kolesterol dan lipoprotein, dan (iv) penghambatan 

sintesis kolesterol oleh asam lemak rantai pendek yang dihasilkan dari 

fermentasi serat larut di dalam kolon. Sedangkan menurut Guyton (1997) 

penyerapan asam empedu yang diikat serat mempengaruhi penyerapan 

kembali asam empedu dari usus, karena dapat mengubah proporsi asam 

empedu yang dikembalikan ke hati dengan cara mengikat asam empedu, 

dengan menurunnya kadar asam empedu hati maka akan membentuk 

asam empedu baru dari kolesterol yang diambil dari darah. 
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Selain dari komponen serat senyawa antioksidan juga bekerja 

menurunkan kolesterol dengan menghambat oksidasi PUFA. LDL dalam 

darah akan diubah menjadi mLDL (modified LDL/LDL termodifikasi) 

dengan adanya PUFA. Dalam bentuk mLDL, LDL dapat diserap oleh hati 

karena bentuk mLDL dapat dikenali oleh scavenger receptor (reseptor 

pemerangkap) yang ada pada hati. Jika banyak LDL yang dapat diserap 

oleh hati maka jumlah LDL kolesterol dalam darah akan turun. Selain itu 

antioksidan akan mencegah oksidasi LDL dan akumulasi kolesterol di 

dalam makrofag tidak akan terjadi bila LDL tidak teroksidasi (Sahidi,2011). 

Senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan yang berfungsi 

menurunkan kolesterol juga dapat dilakukan oleh β-Sitosterol dengan 

menghambat produksinya dalam hati, dengan cara menghambat enzim 

hidroksilase dan reduktase yang diperlukan untuk perubahan HMG 

Koenzim A menjadi mevalonat sehingga produksi kolesterol akan 

terhambat (Robbins dan Kumar, 1995). 

Jahe merah berperan pula menurunkan kadar kolesterol dimana 

kandungan senyawa bioaktif jahe merah berupa minyak atsiri, oleoresin 

dan gingerol merupakan senyawa aktif yang mampu menurunkan 

kolesterol (Witantri, Suprijatna dan Sarengat, 2013).   

 

4.4 Kadar Trigliserida  

Trigliserida adalah ester alkohol gliserol dan asam lemak (Murray et 

al, 2003). Trigliserida terdiri dari tiga molekul asam lemak teresterifikasi 

menjadi gliserol; zat ini adalah lemak netral yang disintesis dari 

karbohidrat untuk disimpan dalam sel lemak (Dorland, 2002).Asam lemak 

yang muncul secara alamiah mengandung jumlah atom karbon yang 

genap.Ia bisa dijenuhkan (tanpa ikatan ganda) atau tak jenuh 

(dehidrogenasi dengan jumlah ikatan ganda bervariasi) (Ganong, 

1992).Kadar trigliserida dalam darah dapat dipengaruhi oleh berbagai 

sebab, diantaranya: Diet tinggi karbohidat (60% dari intake energi) dapat 

meningkatkatkan kadar trigliserida(U.S. Departement of Health and 

Human Services, 2001). 
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Gambar 4.2 Grafik penurunan kadar trigliserida tikus 
 

Berdasarkan grafik hasil analisa trigliserida diatas menunjukkan 

terdapat perbedaaan kadar trigliserida dari masing-masing perlakuan dari 

minggu pertama hingga minggu keempat. Pada tikus kelompok kontrol 

negatif minggu ke 0 pemberian aquades kadar trigliserida darah sebesar 

120 mg/dl, kadar trigliserida kontrol positif sebesar 158 mg/ dl dan 

kelompok perlakuan dosis 1 229 mg/dl, kelompok perlakuan dosis 2 242 

mg/ dl, kelompok perlakuan dosis 3 139 mg/dl. Hal ini menunjukkan 

bahwa kadar trigliserida tikus pada kelompok perlakuan serbuk 

effervescent sebelum memasuki tahap induksi dan perlakuan sudah 

mengalami hipertrigliserida dengan kadar trigliserida mencapai >200 mg/ 

dl kecuali pada dosis 3 yang memiliki kadar trigliserida 139 mg/ dl masih 

dalam kondisi normal.  

Memasuki minggu  ke 1 kelompok tikus perlakuan dosis 

effervescent masih memiliki kadar trigliserida yang cukup tinggi yaitu 

berada pada angka 210 mg/dl untuk dosis 1 dengan pemberian dosis 126 

mg/200g BB, untuk dosis 2 sebesar 204 mg/dl sengan pemberian dosis 

252 mg/dl dan dosis 3 hampir mencapai batas kadar trigliserida tinggi 

dengan angka 158 mg/ dl. Pada minggu ke 2 perlakuan kadar trigliserida 

mulai sedikit mengalami penurunan hingga <200 mg/dl untuk semua 

perlakuan dosis effervescent hingga pada minggu terakhir perlakuan 
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kelompok tikus dosis effervescent mengalami penurunan yang cukup 

signifikan hingga mencapai batas normal kembali. Dimana kadar 

trigliserida kelompok dosis 1 dengan nilai 118 mg/ dl, kelompok dosis 2 

dengan nilai 117 mg/ dl dan kelompok dosis 3 dengan nilai 114 mg/ dl. 

Pada tikus kelompok kontrol positif dan kontrol negatif memiliki kadar 

trigliserida yang lebih tinggi dibanding kelompok perlakuan preventif 

dimana kadar trigliserida untuk kontrol positif 184,82 mg/dl dan kontrol 

negatif 146,72 mg/dl. Hal ini membuktikan bahwa serbuk effervescent 

cincau hitam pada ketiga dosis tersebut memberikan pengaruh terhadap 

penurunan kadar teigliserida dibandingkan dengan kontrol positif tanpa 

pemberian serbuk effervescent  yang mengalami kenaikan jauh diatas 

kadar trigliserida normal. 

Pada kontrol positif tanpa serbuk effervescent kadar trigliserida 

mengalami peningkatan yang bisa dilihat mulai minggu pertama hingga 

minggu terakhir perlakuan terus mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan hal ini sesuai dengan Stephen (2003), dalam penelitian 

terhadap pengaruh pemberian diet tinggi lemak jenuh ternyata dapat 

meningkatkan kadar trigliserida dalam tubuh dan bisa menyebabkan 

beberapa kondisi medis seperti Diabetes Mellitus, Hipotiroid dan 

gangguan ginjal.Trigliserida merupakan parameter untuk mengetahui 

kemungkinan terjadinya hiperkolesterol,dimana kenaikan hiperkolesterol 

selalu diikuti dengan kenaikan kadar trigliserida. Sedangakn pada kontrol 

negatif yang seharusnya berada pada angka stabil,pada minggu terakhir 

perlakuan sedikit mengalami kenaikan dari minggu awal 120,17 mg/dl naik 

menjadi 146,72 mg/dl pada minggu ketiga namun angka ini masih dalam 

batas angka normal,sehingga peningkatan yang terjadi pada kontrol 

negatif tersebut tidak diartikan sebagai hipertrigliserida namun masih 

dalam kondisi normal. Kenaikan kadar trigliserida pada tikus normal tanpa 

perlakuan diet tinggi lemak mungkin terjadi karena asupan pakan standar 

yang dikonsumsi hewan coba  seperti komponen karbohidrat( 

James,2005). 

 



  

160 

 

Tabel 4.13 Persentase Penurunan kadar trigliserida tikus dengan 
Pemberian Serbuk Effervescent Cincau hitam 

Kelompok Perlakuan 
  

 Kadar Trigliserida (mg/dl) 

Minggu 
ke-0 

Minggu 
ke-3 

Rerata 
Perubahan 

% 

kontrol positif 158,74 184,82 +18,09 a 

Kontrol negatif  120,17 146,72 +16,42 a 

Preventif Dosis 1 
Preventif Dosis 2 

 
229,18 
242,89 

118,27 
117,25 

 
17,89 b 
48,39 c 

 
Preventif Dosis 3 139,72 114,72 

 
    51,72 c 

    

*keterangan= (+) peningkatan kadarTrigliseridal darah 
*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan hasil uji 
berbeda nyata pada uji BNT (α=0,01) 
*Minggu 0= Minggu sebelum perlakuan+induksi (Tikus Normal) 
 

Berdasarkan hasil uji lanjut menunjukkan kelompok tikus kontrol 

negatif dengan pemberian aquades tidak berbeda nyata. pada kelompok 

tikus kontrol positif menunjukkan menunjukkan beda nyata dengan ketiga 

perlakuan kelompok tikus dengan pemberian serbuk effervescent dosis 1, 

pemberian serbuk effervescent dosis 2 dan serbuk effervescent dosis 3 

hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh dengan pemberian 

serbuk effervescent berbasis cinacau hitam terhadap perbaikan profil lipid 

dalam darah yaitu dengan adanya penurunan trigliserida hingga 

mencapaibatas normal. 

Pada kelompok tikus dengan pemberian serbuk effervescent dosis 1  

dan kelompok tikus dengan pemberian serbuk effervescent dosis 2 

menunjukkan beda nyata.Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

pemberian dosis serbuk effervescent cincau hitam terhadap profil lipid 

dalam darah yaitu denganpenurunan kadar trigliserida. Tetapi antara 

kelompok tikus  pemberian serbuk effervescent dosis 2 dengan tikus 

pemberian dosis serbuk effervescent dosis 3 tidak terdapat beda nyata 

pada keduanya.hal ini menunjukkan bahwa pada serbuk effervescent 

dosis 1 dan dosis 2 memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan 
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kadar trigliserida pada tikus, semakin besar dosis yang diberikan maka 

semakin besar pula presentase penurunan yang dihasilkan. begitu pula 

antara serbuk effervescent dosis 2 dengan serbuk effervescent dosis 3 

mampu menurunkan kadar trigliserida terhadap tikus pada tingkat 

penurunan yang hampir sama,hal tersebut menunjukkan bahwa serbuk 

effervescent dosis 2 dan dosis 3 menghasilkan angka tidak beda nyata. 

Dari ketiga dosis yang diberikan efektifitas penurunan kadar trigliserida 

terbesar dimiliki kelompok perlakuan serbuk effervescent dosis 3 dengan 

nilai 51,72%.  

Peningkatan kadar trigliserida ini juga akan meningkatkan 

katabolisme dari HDL. Semakin rendah HDL, maka semakin banyak 

kolesterol yang beredar di darah.Trigliserida merupakan parameter untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya hiperkolesterol,dimana kenaikan 

hiperkolesterol selalu diikuti dengan kenaikan kadar trigliserida 

(Tsalissavrina,2006). 

Komponen dalam cincau hitam berupa serat larut air selain berperan 

untuk menurunkan kolesterol darah juga mampu menurunkan kadar 

trigliserida hal ini senada dengan Nirmagustina (2003), yang menyatakan 

bahwa serat pangan larut air mempunyai sifat hipotrigliserida yaitu mampu 

menurunkan kadar trigliserida serum. Ini dibuktikan dengan rendahnya 

kadar trigliserida serum tikus yang diberi pakan kolesterol dan minuman 

fungsional dibanding tikus yang diberi pakan kolesterol saja. 

 

4.5  Kadar HDL (High Density Lipoprotein) 

 HDL adalah lipoprotein yang stabil dan tidak melekat pada dinding 

arteri yang diproduksi di hati dan usus halus. HDL mengambil kolesterol 

dan fosfolipid pada darah dan menyerahkan kolesterol ke lipoprotein lain 

untuk diangkut kembali atau dikeluarkan tubuh. HDL menguntungkan 

karena membantu  mencegah penyakit jantung dengan  mengikat 

kolesterol LDL yang menempel pada arteri dan membawa ke hati 

sehingga disebut kolesterol baik (Guyton,1997).Berikut merupakan data 
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rerata kadar HDL selama perlakuan 4 minggu yang tersaji pada Tabel 

4.15 

            

    

 Gambar 4.3 Grafik Kenaikan  kadar HDL  

 

 Dari hasil penelitian berdasarkan grafik 4.3, kelompok tikus kontrol 

negatif dengan pemberian aquades memiliki rerata kadar HDL yang 

mendekati normal dimana kadar HDL pada minggu ke 0 sebesar 23,57 

mg/dl  dan pada minggu terakhir perlakuan naik menjadi 40 mg/ dl. Pada 

tikus kelompok perlakuan dosis serbuk effervescent dosis 1, dosis 2, dosis 

3 pada minggu ke 1 mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga 

melebihi batas normal kadar HDL yang baik yakni lebih dari > 100 mg/dl 

dimana kadar HDL yang normal sebesar ≥60 mg/dl namun pada minggu 

ke 2 kadar HDL yang semula berada pada titik sangat tinggi turun secara 

bertahap berturut-turut untuk dosis 1 serbuk effervescent sebesar 62,57 

mg/dl, diikuti dosis 2 sebesar 93,71 mg/dl dan dosis 3 sebesar 74 mg/dl.  

Pada minggu terakhir perlakuan kadar HDL pada ketiga perlakuan dosis 

serbuk effervescent mengalami penurunan hampir mendekati kadar HDL 

normal kecuali pada dosis 3 yang sedikit lebih tinggi dari batas normal 

yang ditentukan yakni sebesar 76 mg/ dl sedangkan untuk dosis 2 

sebesar 69 mg/dl dan dosis 1 sebesar 66 mg/dl. Untuk kelompok kontrol 
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positif dengan pemberian pakan hiperkolesterol tanpa perlakuan serbuk 

effervescent pada minggu ke 1 naik mencapai 184 mg/dl jauh melebihi 

kadar HDL normal hingga pada minggu terakhir turun menjadi 16,28 

mg/dl. Jika dilihat dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tikus 

dengan pemberian diet tinggi kolesterol diimbangi dengan pemberian 

serbuk effervescent memiliki kadar HDL yang lebih tinggi  dibandingkan 

dengan kontrol positif yang memiliki kadar HDL yang sangat rendah hal ini 

disebabkan konsumsi pakan hiperkolesterol setiap harinya selama 3 

minggu tanpa pemberian perlakuan peningkatan HDL sehingga kadar 

HDL mengalami penurunan secara drastis akibat peningkatan kadar 

kolesterol yang tinggi dan terjadi pengendapan pada dinding pembuluh 

darah namun pengangkutan tidak mampu dilakukan akibat kadar HDL 

yang sangat rendah pada kontrol positif. 

 

Tabel 4.14 Persentase kenaikan kadar HDL tikus dengan 
Pemberian Serbuk Effervescent Cincau hitam 

Kelompok Perlakuan 
  

 Kadar HDL (mg/dl) 

Minggu 
ke-0 

Minggu 
ke-3 

Rerata 
Perubahan 

% 

kontrol positif 83,42 16,28 80,47 e 

Kontrol negatif  23,57 40,85 +42,30 a 

Preventif Dosis 1 
Preventif Dosis 2 

 
86,14 

   79 
66,71 
69,14 

22,55 d 
   12,47  c 

 
Preventif Dosis 3    92,71 76,42 

 
    +21,30 b 

    

*keterangan= (+) peningkatan kadar HDL  
*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan hasil uji 
berbeda nyata pada uji BNT (α=0,01) 

  *Minggu 0= Minggu awal sebelum perlakuan+induksi (Tikus 

Normal) 

 

 Tabel 4.14 menunjukkan bahwa pemberian serbuk effervescent 

cincau hitam berbeda nyata (α=0,01) terhadap persentase penurunan 
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kadar HDL hewan coba setelah di uji dengan BNT. Pemberian diet 

hiperkolesterol yang di lakukan bersamaan dengan perlakuan serbuk 

effervescent ke setiap kelompok mampu memberikan perubahan kadar 

kolesterol HDL. Rata-rata perubahan kadar kolesterol HDL pada masing-

masing kelompok perlakuan setelah pemberian pakan hiperkolesterol 

selama tiga minggu yakni pada dosis 1 sebesar 22,55% diikuti dosis 2 

sebesar 12,47% dan dosis 3 sebesar 21,30 %. Tanda positif pada dosis 3 

disini diartikan sebagai kenaikan kadar kolesterol. Hal ini sesuai dengan 

yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu peningkatan kadar HDL 

kolesterol dimana dengan semakin tinggi kadar HDL kemampuan 

mencegah atau mengangkut plak yang ada dalam pembuluh darah arteri 

akibat konsumsi pakan tinggi kolesterol semakin tinggi pula.Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemberian serbuk 

effervescent berbasis cincau hitam dalam memperbaiki profil lipid dengan 

meningkatkan kadar HDL dalam darah.  

 Menurut penelitian yang dilakukan Setyaji (2011) Peningkatan kadar 

kolesterol HDL mungkin disebabkan oleh adanya kenaikan apolipoprotein 

A dengan mekanisme yang belum dapat diketahui dengan jelas. 

Apolipoprotein A merupakan salah satu protein pendukung terbentuknya 

partikel HDL.Kolesterol HDL mempunyai mekanisme tersendiri, kadarnya 

di dalam serum lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dan jenis kelamin. 

Penelitian lain yang menggunakan serat pangan dari produk oat memiliki 

kemampuan menurunkan serum kolesterol LDL dan meningkatkan secara 

perlahan serum kolesterol HDL. 

Ditambahkan pula oleh Pritanggo (2013) Peningkatan HDL dalam 

darah dapat dilakukan dengan cara menurunkan kadar LDL darah. 

Turunnya konsentrasi LDL dalam darah akan berdampak pada 

peningkatan konsentrasi HDL. Ini dikarenakan terjadinya penurunan LDL 

akan menyebabkan kebutuhan HDL  menjadi lebih banyak untuk 

memenuhi kebutuhan kekurangan kolesterol dalam hati sebagai bahan 

pembentuk asam empedu, diketahui bahwa kolestreol terbanyak ada 
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dalam bentuk LDL. Kondisi demikian akan merangsang sintesis HDL 

dalam hati, akibatnya kadar HDL dalam darah meningkat. 

Pada tikus kelompok kontrol negatif tidak terjadi perubahan yang 

bermakna dimana kadar rerata HDL cenderung stabil dan pada minggu 

terakhir menunjukkan angka kenaikan yang mendekati kondisi normal 

yakni sebesar -42,30%. Pada kelompok kontrol positif mengalami 

penurunan yang bermakna dengan presentase penurunan sebesar 

80,47%.presentase penurunanyang sangat tinggi ini disebabkan karena 

kontrol positif tidak mendapatkan perlakuan peningkatan HDL hanya 

induksi pakan hiperkolesterol. Penurunan kadar kolesterol HDL 

disebabkan oleh kondisi hiperkolesterolemia dan faktor genetik.2 Asam 

lemak jenuh ganda di dalam pakan hiperkolesterol menyebabkan 

penurunan kadar kolesterol HDL dengan cara menekan sintesis kolesterol 

HDL melalui penurunan kadar apoprotein A-1 yang merupakan prekursor 

untuk pembentukan HDL. Hipertrigliseridemia meningkatkan katabolisme 

apoprotein A-1 HDL dengan menambah trigliserida sementara 

mengurangi kolesterol ester di dalam inti HDL (Andreas,2007). 

4.6  Kadar LDL (Low Density Lipoprotein) 

Low Density Lipoprotein (LDL) adalah jenis kolesterol yang bersifat 

buruk atau merugikan. LDL mudah untuk melekat dan merusak dinding 

arteri, kerusakannya menyebabkan pengendapan substansi lemak lain 

seperti trigliserida, komponen darah yang melekat seperti fibrin dan 

platelet dan leukosit. Endapan itu adalah plak yang menyebabkan 

pengerasan arteri apabila terjadi arterosklerosis mengakibatkan penyakit 

jantung koroner (Almatsier, 2001). Berikut merupakan grafik penurunan 

kadar  LDL darah  selama perlakuan  3 minggu.  
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             Gambar 4.4 Grafik penurunan  kadar LDL 

 

 Berdasarkan grafik hasil analisa LDL  menunjukkan terdapat 

perbedaaan kadar LDL dari masing-masing perlakuan dari minggu 

pertama hingga minggu ketiga. Pada kelompok tikus kontrol negatif  kadar 

LDL minggu ke 0 sebesar 143,58 mg/dl dan 159,80 mg/dl pada minggu ke 

3, kondisi LDL yang berada pada perbatasan tinggi kadar LDL kolesterol 

tersebut mungkin terjadi karena Keterbatasan dalam penelitian ini metode 

dalam mencari kadar kolesterol LDL menggunakan sistem perhitungan 

manual berupa rumus, sedangkan prosedur terbaik untuk mendapatkan 

kadar LDL adalah menggunakan reagen dimana hasilnya menunjukan 

angka yang lebih tepat dan valid. Peningkatan kadar kolesterol LDL yang 

terjadi pada kelompok kontrol setelah pemberian pakan standard selama 

dua minggu menunjukan bahwa perubahan pakan belum mampu 

memberikan perubahan kadar kolesterol ke arah yang positif karena kadar 

kolesterol LDL semula yang dimungkinkan dimiliki hewan coba (Zkaria, 

2007). 

 Pada tikus kelompok kontrol positif pemberian pakan 

hiperkolesterol mengalami kenaikan dari minggu ke 0 hinga minggu ke 3 
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>200 mg/ dl. Peningkatan kadar kolesterol LDL setelah pemberian pakan 

hiperkolesterol telah mencapai kondisi hiperkolesterolemia pada hewan 

coba sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati pada 

tikus Sprague Dawley dengan rata-rata kadar kolesterol LDL awal sebesar 

9,52 mg/dl menjadi 49,08 mg/dl setelah pemberian pakan hiperkolesterol 

selama enam minggu. 

 Pada tikus perlakuan serbuk effervescent dosis 1, dosis 2, 

dosis 3 pada minggu ke 0 mengalami penurunan secara berkala hingga 

berada pada garis normal kadar LDL yaitu pada dosis 1 minggu ke 0 

sebesar 76,31 mg/dl menjadi 55,44 mg/dl di minggu ke 3, pada dosis 2 

minggu ke 0 sebesar 89,03 menjadi 71,97 pada minggu ke 3 dan dosis 3 

minggu ke 0 sebesar 105,47 menjadi 98,43 pada minggu ke 3. Hal ini 

membuktikan ketiga dosis serbuk effervescent tersebut mampu memberi 

efek pencegahan terhadap kenaikan kadar LDL kolesterol sehingga 

mampu tetap berada pada kondisi normal. Dibandingkan dengan kontrol 

positif yang mengalami kenaikan pada setiap minggunya, perlakuan pada 

dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 mengalami penurunan dari minggu pertama 

hinggu minggu terakhir. Hal ini menunjukkan jika pemberian serbuk 

effervescent cincau hitam mampu menurunkan kadar LDL dalam darah 

dengan ketiga dosis yang diberikan pada masing-masing tikus,berbeda  

dengan kontrol positif yang terus mengalami kenaikan. Presentase 

penurunan kadar LDL dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini. 

Tabel 4.15 Persentase Penurunan kadar LDL tikus dengan 
Pemberian Serbuk Effervescent Cincau hitam 

Kelompok Perlakuan 
  

 Kadar LDL(mg/dl) 

Minggu 
ke-0 

Minggu 
ke-3 

Rerata 
Perubahan 

% 

kontrol positif 89,83 274,04 +205   a 

Kontrol negatif  143,58 159,80 +11,29  b 

Preventif Dosis 1 
Preventif Dosis 2 

 
76,31 
89,03 

55,44 
71,97 

 
    27,35 d 
    19,16  e 

 
Preventif Dosis 3   105,47 98,53 

 
     6,57 c 
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*keterangan= (+) peningkatan kadar LDL  
*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan hasil uji 
berbeda nyata pada uji BNT (α=0,01) 
*Minggu 0= Minggu awal sebelum perlakuan+induksi (Tikus 
Normal) 
 

 Bedasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa kadar LDL pada tikus 

kontrol negatif menunjukkan angka beda nyata terhadap kadar LDL pada 

kelompok kontrol positif. Hal ini mungkin terjadi karena perhitungan 

dengan menggunakan rumus manual yang seharusnya dengan reagen. 

Dimana kadar LDL kontrol positif mengalami kenaikan sebesar 205% dan 

kontrol negatif naik 11,29%. Pada kelompok perlakuan serbuk 

effervescent dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 saling berbeda nyata dan 

berpengaruh terhadap penurunan kadar LDL pada tikus dimana pada 

dosis 1 menurunkan kadar kolesterol sebesar 27,35%, dosis 2 sebesar 

19,16% dan pada dosis  sebesar 6,57%. Dimana presentase penurunan 

kadar LDL paling tinggi ada pada dosis 2. 

 Hasil analisa kadar LDL sesuai dengan hasil pengukuran kadar 

total kolesterol. Kadar total kolesterol berhubungan searah dengan kadar 

LDL, artinya apabila kadar total kolesterol serum turun, kadar LDL juga 

turun. Hal ini disebabkan 60 – 70% total kolesterol adalah LDL (Mahan 

dan Stump, 2004). 

 Mekanisme penurunan LDL serum pada kelompok perlakuan 

pemberian serbuk effervescent dosis 1, pemberian serbuk effervescent 

dosis 2 dan  pemberian serbuk effervescent dosis 3,juga diduga sama 

dengan mekanisme penurunan kadar total kolesterol serum, yaitu melalui 

penghambatan absorpsi serta peningkatan eksresi asam empedu. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Potter et al., (1993) dalam Herpandi (2005) yang 

mengemukakan bahwa penambahan beberapa jenis serat pada diet 

manusia dapat menurunkan kadar LDL.  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi terbaik serbuk effervescent 

cincau hitam dengan penambahan daun pandan dan jahe merah ada pada 

formula 2 dengan hasil analisa aktivitas antioksidan 63,33 ppm, total fenol 64,92 

ppm, kadar air 3,37%, kadar serat kasar 1,36%, waktu alir 9,1 detik, sudut diam 

29,5°, indeks kompresibilitas 21,33%, warna L* 45,5; a* 17,9; b* 12,76 dan waktu 

larut 2 menit 50 detik. 

Pengaruh pemberian serbuk effervescent cincau hitam memberikan 

pengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap efek pencegahan terhadap kenaikan 

kadar kolesterol darah, trigliserida, menaikkan kadar HDL dan menurunkan kadar 

LDL hingga batas normal. Pemberian serbuk effervescent cincau hitam dosis 3 

dipilih sebagai dosis terbaik karena dosis 3 sebesar 378 mg/200g BB efektif 

menurunkan kadar kolesterol sebesar 18,42%, kadar trigliserida 51,72%, 

menaikkan kadar HDL sebesar 21,30% dan pada LDL sebesar 6,57%. 

Jika dibandingkan dengan kontrol positif (pemberian diet tinggi kolesterol 

tanpa serbuk effervescent), pemberian serbuk effervescent dengan  dosis 

berbeda (dosis1,2,3) yang diinduksi diet tinggi kolesterol mampu mencegah 

kenaikan kadar total kolesterol, trigliserida, LDL serta mampu meningkatakan 

kadar HDL selama 3 minggu masa perlakuan. 

 

5.2 Saran 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan produk serbuk 

effervescent cincau hitam skala besar untuk dipasarkan ke masyarakat. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk perhitungan data dengan 

metode yang lebih efektif khususnya pada analisa kadar LDL sehingga 

dihasilkan data yang lebih valid. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang tingkat keamanan dari 

serbuk effervescent cincau hitam dan efek samping yang bisa ditimbulkan 

dalam konsumsi jangka panjang. 
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Lampiran 1. Keterangan Percobaan 

1. Kelompok Kontrol Negatif   perlakuan Aquades 

2. Kelompok Kontrol Positif Perlakuan Hiperkolesterol tanpa perlakuan 

Serbuk Effervescent Cincau Hitam  

3. Kelompok Perlakuan Preventif Hiperkolesterol Serbuk Efervescent Cincau 

Hitam dosis 1  

4. Kelompok Perlakuan Preventif Hiperkolesterol Serbuk Efervescent Cincau 

Hitam dosis 2  

5. Kelompok Perlakuan Preventif Hiperkolesterol Serbuk Efervescent Cincau 

Hitam dosis 3 

Perlakuan dan Kontrol 

K (-) = Kontrol Negatif 

K (+) = Kontrol pakan Hiperkolesterol 

PDI= Perlakuan Preventif dosis 1 Serbuk Efervecent Cincau Hitam dosis 1 

(125 mg/200g BB) 

PD2  = Perlakuan preventif dosis 2 Serbuk Efervecent Cincau Hitam dosis 

2 (250 mg/200g BB) 

PD3 = Perlakuan preventif dosis 3 Serbuk Efervecent Cincau Hitam dosis 

3 (375 mg/200g BB) 

 

Masa Adaptasi 

K(-)= kontrol negatif dengan penyondean aquades 

K(+)  = kontrol Hiperkolesterol dengan penyondean 1 ml/100g pakan 

Hiperkolesterol + 1ml/100g BB kuning telur dan pakan secara ad 

libitum 

PD1 = diberikan  pakan secara ad libitum dan minum 

PD2= diberikan secara pakan secara ad libitum dan minum 

PD3 = diberikan pakan secara ad libitum dan minum 

Masa Intervensi: 

K(-) = kontrol negatif dengan penyondean aquades 
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K(+) = kontrol Hiperkolesterol dengan penyondean 1 ml/100g pakan 

Hiperkolesterol + 1ml/100g BB kuning telur dan pakan secara ad 

libitum 

PD1= perlakuan serbuk effervescent dosis 126 mg/200g BB dan pakan 

secara ad libitum 

PD2= perlakuan serbuk effervescent dosis 252 mg/200g BB dan pakan 

secara ad libitum 

PD3= perlakuan serbuk effervescent dosis 378 mg/200g BB dan pakan 

secara ad libitum 

Lampiran 2. Prosedur Analisa 

I Analisa Fisik 

1.1 Waktu Alir dan Sudut Diam (Burhan, 2012) 

Prosedur kerja untuk memperoleh granul dengan kualitas yang baik yaitu 

sejumlah granul dimasukkan ke dalam corong yang tertutup bagian bawahnya. 

Buka secara perlahan sampai semua granul keluar dari corong dan membentuk 

timbunan di atas kertas grafik.Aliran granul yang baik jika waktu yang diperlukan 

untuk mengalirkan 100 gram ≤ 10 detik (Anshory, dkk. 2008).  

Sudut diam diperoleh dengan mengukur tinggi dan diameter tumpukan 

granul yang terbentuk dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

H = tinggi tumpukan 

R = jari-jari tumpukan 

Bila sudut diam yang terbentuk ≤ 30o menyatakan bahwa sediaan dapat 

mengalir bebas, dan bila sudut yang terbentuk ≥ 40o menyatakan bahwa sediaan 

memiliki daya alir yang kurang baik. Dari nilai sudut diam dapat menunjukkan 

suatu nilai indikasi bias diterimanaya sifat aliran yang dimiliki oleh suatu bahan 

(Banker  dan Anderson, 1989).  

1.2 Indeks Kompresibilitas (Wells, 1987 dalam Lestari, 2008) 

Sebanyak 50 g granul dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml, lalu diukur 

volumenya (V1). Berat jenis bulk = m/V1. Massa dalam gelas ukur diketuk-

ketukkan dari ketinggian 2,5 cm sampai volume tetap (V2). Berat jenis mampat = 

m/V2. 
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Indeks kompresibilitas (%) Kategori Sifat Alir (Fluiditas) 

≤ 10 
11 – 15 
16 – 20 
21 – 25 
26 – 31 
32 – 37 

≥ 38 

Istimewa 
Baik 
Sedang 
Cukup baik 
Kurang 
Sangat kurang 
Sangat-sangat kurang 

Sumber: United State Pharmacopeial Convention (2005) 

1.3 Waktu Larut 

Cara pengujian dengan memasukkan sejumlah granul tiap formula 

ke dalam 200 ml aquades pada suhu 15-25oC. Waktu larut dihitung 

dengan menggunakan stopwatch dimulai dari granul tercelup ke dalam 

aquadest sampai semua granul terlarut dan gelembung-gelembung di 

sekitar wadah mulai menghilang. Waktu larut granul effervescent berkisar 

antara 1-2 menit. Bila granul tersebut terdispersi dengan baik dalam air 

dengan waktu ≤ 5 menit, maka sediaan tersebut memenuhi persyaratan 

waktu larut. (Anshory, dkk., 2007). 

 

1.4 Warna dengan Colour Reader (Yuwono, 2001) 

Pengukuran warna serbuk effervescent cincau hitam menggunakan 

metode Yuwono (2001). Prosedur pengukuran skala warna berdasarkan 

standar warna yang telah ditentukan dengan menggunakan alat colour 

reader dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan sampel 

b. Menghidupkan color reader 

c. Menentukan target pembacaan L* a* b* color space atau L* c* h* 

d. Memulai pengukuran warna 

Khusus untuk bahan cair, dimana diperlukan tempat untuk pengujian, 

gelas yang digunakan harus sama, baik dalam hal ketebalan, bentuk, 

maupun kebersihan gelas tersebut. 
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II Analisa Kimia 

2.1 Total Fenol (Quan et al. 2007) 

Prinsip penetapan total fenol adalah oksidasi atau reduksi komponen 

polifenol menggunakan pereaksi Folin Ciocalteu dalam media basa, 

menghasilkan komplek biru milbdenum-tungsten yang dibaca pada 

panjang gelombang 725 nm. 

1) Sebanyak 0,5 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan aquades sebanyak 4,5 ml 

2) Selanjutnya secara berturut-turut ditambahkan 0,2 ml Folin Ciocalteau 

dan 0,5 ml larutan Na2CO3 jenuh 

3) Sampel kemudian di-vortex dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 

ml, lalu ditambahkan aquades hingga tanda batas dan didiamkan 

selama 1 jam dalam ruang tertutup (gelap) 

4) Sampel selanjutnya dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur 

menggunakan spektrofotometer dengan 725 = ג nm 

5) Blanko dilakukan seperti prosedur di atas dengan mengganti sampel 

dengan aquades. Total fenol diukur berdasarkan nilai absorbansi dan 

persamaan regresi linier menggunakan kurva standar asam gallat. 

Hasil yang diperoleh berupa satuan ppm (GAE = Gallic Acid 

Equivalent) 

 

2.2 Aktivitas Antioksidan (Hatano et al., 1989) 

1) Sampel sebanyak 0,5 g dilarutkan dengan 10 ml etanol (2 : 1 v/v) 

2) Sebanyak 1 ml 0,2 mM larutan 1,1-diphenyl-2-pycrilhidrazil (DPPH) 

dalam etanol dipersiapkan, kemudian 1 ml dari larutan ini ditambahkan 

dengan 4 ml ekstrak antioksidan (tingkat berkurangnya warna dari 

larutan menunjukkan efisiensi penangkapan radikal) 

3) Didiamkan 30 menit, kemudian diukur absorbansinya 517 = ג nm 

4) Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai persentase 

berkurangnya warna DPPH dengan menggunakan persamaan: 

 

= 
Aktivitas 

penangkapan radikal 

bebas 

absorbansi kontrol – absorbansi sampel 
absorbansi kontrol 
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Aktivitas Antioksidan Metode IC50 (Inhibitor Concentration 50%) 

1) Sebanyak 0,1 g sampel ditimbang 

2) Sampel ditambah etanol 96% sebanyak 10 ml 

3) Dikocok hingga homogen 

4) Dibuat seri pengenceran sebanyak 4 x dan ditambah 0,2 mM 

larutan 1,1-diphenyl-2-pycrilhidrazil (DPPH) dalam etanol sesuai 

pengenceran 

5) Diamkan 30 menit, kemudian diukur absorbansinya 517 = ג nm 

6) Dihitung kapasitas antioksidan seperti diatas 

Dimasukkan dalam kurva dengan persamaan y = 0,5 x Absorbansi blanko, 

kemudian nilai IC50 (x), y = ax + b. Semakin rendah nilai IC50 maka 

semakin tinggi aktivitas antioksidan. 

 

2.3 Kadar Air (AOAC, 1999) 

Sebanyak 1 gram sampel segar dalam botol dimasukkan ke dalam oven 

pada suhu 105oC selama 8 jam, lalu ditimbang. Kadar air dihitung dengan 

rumus: 

 

Keterangan: 

W = Bobot sampel segar – bobot sampel kering (gram) 

W1 = bobot sampel segar (gram) 

 

2.4 Penentuan Serat Kasar (Sudarmaji, dkk., 1997) 

1. Haluskan bahan sehingga dapat diayak melalui ayakan diameter 1mm 

dan campur baik – baik. 

2. Timbang 2 gram bahan kering dan ekstraksi lemaknya dengan soxhlet. 

3. Pindahkan bahan dalam elemeyer 600 ml. Jika ada tambahkan 3 tetes 

zat anti buih (anti foaming agent). 

4. Tambahkan 200ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 gram H2 SO4 pekat/ 

100ml = 0,255N H2SO4) dan tutup dengan pendingin balik, didihkan 

selama 1jam. 
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5. Saring suspensi melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam 

elemeyer dicuci dengan 200 ml aquades mendidih. 

6. Cuci residu yang tertinggal dalam kertas saring sampai air cucian tidak 

bersifat asam lagi (uji dengan metilen red hingga merah muda). 

7. Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring kedalam elemeyer 

kembali dengan spatula dan sisanya cuci dengan larutan NaOH mendidih 

(1,25 gram NaOH /100ml - 0,313N NaOH) sebanyak 200ml dan semua 

residu masuk dalam elemeyer. Didihkan dengan pendingin balik sambil 

sesekali digoyang selama 1 jam. 

8. Saringlah dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya / berat 

konstan 

9. Cuci dengan 15 ml larutan K2SO4 10%. Cuci lagi residu dengan 15 ml 

aquades mendidih kemudian dengan 15 ml alkohol 95 %. 

10. Keringkan kertas saring dengan isinya pada 105 - 110°C sampai berat 

konstan (1-2 jam) dinginkan dalam desikator dan timbang. Berat residu 

sama dengan berat serat kasar. 

11.  

2.5 Uji Organoleptik (De Garmo et al., 1984) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

indeks efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan parameter 

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisan dengan 

parameter organoleptik. 

b. Memberikan bobot 0 – 1 pada setiap parameter pada masing-masing 

kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan 

tiap parameter dalam mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen 

yang diwakili oleh panelis. 

Pembobotan = Nilai total setiap parameter 

    Nilai total parameter 

c. Menghitung nilai efektivitas dengan rumus: 

NE = Np – Ntj 

    Ntb – Ntj 

Keterangan: NE = Nilai efektifitas 
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   Np = Nilai perlakuan 

   Ntj = Nilai terjelek 

   Ntb = Nilai terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, 

maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai 

nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan nilai semakin kecil 

semakin baik maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai 

terendah sebagai nilai terbaik. 

 

d. Menghitung N Produk (Np), yang diperoleh dari perkalian NE dengan 

bobot nilai 

e. Menjumlahkan N produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan yang memiliki NP tertinggi adalah perlakuan 

terbaik pada kelompok parameter. 

f. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki NP tertinggi 

untuk parameter organoleptik. 

 

Tanggapan tersebut berupa tanggapan suka ataupun tidak suka. Skala 

yang digunakan adalah 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak 

suka, 4 = suka dan 5 = sangat suka 

 

III Pemilihan Perlakuan Terbaik 

3.1  Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982)  

 Menentukan nilai ideal sesuai pengharapan, yaitu maksimal atau minimal dari 

suatu parameter. Untuk parameter rerata semakin tinggi semakin baik, maka 

nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai terendah semakin baik, maka nilai 

tertinggi sebagai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik.  

 Menghitung derajat kerapatan (d*i). Derajat kerapatan dihitung berdasarkan 

nilai ideal untuk masing-masing parameter, bila nilai ideal (d*i) minimum, 

maka:  
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(d*i) = nilai kenyataan yang mendekati ideal  

nilai ideal dari masing-masing alternatif  

Bila nilai ideal maksimum, maka:  

(d*i) = nilai ideal masing-masing alternatif  

nilai kenyataan yang mendekati  

 Menghitung jarak kerapatan (Lp): 

o Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasar jumlah parameter = 1 / jumlah parameter. 

o L1 = Menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter pada masing – 

masing perlakuan hasil penjumlahan dikurangi 1.  

 

 Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan ulang yang mempunyai nilai L1,L2, 

dan L minimal. Misalnya L1 dan L2 terendah pada S2L2 sedang pada L pada 

S2L1 maka yang dipilih sebagai perlakuan terbaik yaitu S2L2. 

 

3.2 Analisa Kadar Kolesterol dengan metode enzymatic 

1. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

a. Serum darah 0,01 ml 

b. Reagen kit kolesterol 1 ml 

c. Aquades 1ml 

d. Tabung reaksi kecil 

e. Mikro pipet ukuran 10 mikro,100 mikro dan 1000 mikro 

2. Buat larutan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Ambil 10 mikro serum darah ke dalam tube  

2) Tambahkan reagen kolesterol 1000 mikro 

3) Blanko dibuat dengan mengganti sampel darah dengan larutan 

standar  10 mikro. 

4) Tambahkan aqudes 1000 mikro. 

3. Inkubasi pada suhu 20°C selama 20 menit. 
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4. Ukur ansorbansi tiap larutan dengan spektrofotometer λ=500nm 

 

3.3 Analisa kadar HDL  

1. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

a.  Serum darah 200 mikro  

b. Reagen kit presipitasi HDL 500 mikro 

c. Aquades 1ml 

d. Tabung reaksi kecil 

e. Mikro pipet ukuran 10 mikro,100 mikro dan 1000 mikro 

2. Buat larutan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Ambil 200 mikro serum darah ke dalam tube  

b. Tambahkan reagen HDL 500  mikro 

c. Blanko dibuat dengan mengganti sampel darah dengan 

larutan standar 200 mikro  

d. Tambahkan aqudes 500 mikro. 

3. Inkubasi pada suhu 20°C selama 20  menit. 

4. Ambil 100 mikro supernatan kemudian tambahkan reagen kolesterol 

1000 mikro 

5. Inkubasi 20°C selama 15  menit. 

6. Ukur ansorbansi tiap larutan dengan spektrofotometer λ=500 nm 
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Lampiran 3. Hasil Analisa Serbuk Effervescent Cincau hitam 
 
1. Antioksidan IC50 (ppm) 

Formula 1 
             

              

konsentrasi 
abs 

blanko 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

20 1,312 0,868 33,84146 0,957 27,05793 0,867 33,91768 0,834 36,43293 0,975 25,68598 0,991 24,46646 

40   0,835 36,35671 0,874 33,38415 0,834 36,43293 0,714 45,57927 0,754 42,53049 0,884 32,62195 

60   0,701 46,57012 0,812 38,10976 0,702 46,4939 0,753 42,60671 0,624 52,43902 0,795 39,40549 

80   0,752 42,68293 0,561 57,24085 0,651 50,3811 0,598 54,42073 0,551 58,00305 0,698 46,79878 

100   0,533 59,375 0,502 61,7378 0,532 59,45122 0,57 56,55488 0,532 59,45122 0,596 54,57317 

IC 50 (ppm)     81,71777   73,93049   74,34328   71,74817   65,73253   88,02151 

rata-rata 75,915623 
             

Formula 2 
             

              

konsentrasi 
abs 

blanko 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 

abs 
sampel % inhibisi 

abs 
sampel % 

inhibisi 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

20 1,312 0,815 37,8811 0,812 38,10976 0,901 31,3262195 0,814 37,95732 0,809 38,33841 0,812 38,10976 

40   0,719 45,19817 0,725 44,74085 0,856 34,7560976 0,727 44,58841 0,723 44,89329 0,725 44,74085 

60   0,634 51,67683 0,629 52,05793 0,631 51,9054878 0,627 52,21037 0,623 52,51524 0,649 50,53354 

80   0,577 56,02134 0,573 56,32622 0,569 56,6310976 0,575 56,17378 0,579 55,8689 0,599 54,34451 

100   0,58 55,79268 0,563 57,08841 0,558 57,4695122 0,564 57,0122 0,569 56,6311 0,543 58,6128 

IC 50 (ppm)     62,95026   61,35648   69,662891   61,6499   61,47603   62,90514 
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rata-rata 63,333449 
             

 
 
Formula 3 

             

              

konsentrasi abs blanko 

abs 
sampel 

% 
inhibisi 

abs 
sampel 

% 
inhibisi 

abs 
sampel % inhibisi 

abs 
sampel 

% 
inhibisi 

abs 
sampel 

% 
inhibisi 

abs 
sampel 

% 
inhibisi 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 

20 1,312 0,723 44,89329 0,726 44,66463 0,883 32,6981707 0,823 37,27134 0,873 33,46037 0,724 44,81707 

40   0,715 45,50305 0,719 45,19817 0,756 42,3780488 0,715 45,50305 0,815 37,8811 0,72 45,12195 

60   0,693 47,17988 0,693 47,17988 0,678 48,3231707 0,649 50,53354 0,769 41,3872 0,686 47,71341 

80   0,655 50,07622 0,645 50,83841 0,652 50,304878 0,647 50,68598 0,654 50,15244 0,648 50,60976 

100   0,545 58,46037 0,531 59,52744 0,501 61,8140244 0,539 58,91768 0,505 61,50915 0,565 56,93598 

IC 50     64,92114   62,94118   68,754534   65,84158   74,99415   66,47376 

rata-rata 67,321056 
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ANOVA Aktivitas Antioksidan IC50 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 81,71777 62,95026 64,92114 209,5892 

   2 73,93049 61,35648 62,94118 198,2281 
   3 74,34328 69,66289 68,75453 212,7607 
   4 71,74817 61,6499 65,84158 199,2396 
   5 65,73253 61,47603 74,99415 202,2027 
   6 88,02151 62,90514 66,47376 217,4004 
   total 455,4937 380,0007 403,9263 1239,421 
   rata-rata 75,91562 63,33345 67,32106   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 496,1574 248,0787 218,2747 3,68232 6,358873 ** 

Error 15 447,0592 29,80395         

Total 17 943,2166           

 

FK = 85342,44 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F2 63,33345 1,753 3,151928 5,525329 a 
  F3 67,32106       a  

 F1 75,91562       b  
  

 
 
2. Total Fenol 

  FORMULA 1   

kode absorbansi x (ppm) 

ULANGAN 1 0,205 59,5 

ULANGAN 2 0,202 58,75 

ULANGAN 3 0,217 62,5 

ULANGAN 4 0,208 60,25 

ULANGAN 5 0,207 60 

ULANGAN 6 0,215 62 

  jumlah 363 

  rata-rata 60,5 

  SD 1,457737974 
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  FORMULA 2   

kode absorbansi x (ppm) 

ULANGAN 1 0,219 63 

ULANGAN 2 0,235 67 

ULANGAN 3 0,203 59 

ULANGAN 4 0,209 60,5 

ULANGAN 5 0,266 74,75 

ULANGAN 6 0,228 65,25 

  jumlah 389,5 

  rata-rata 64,91666667 

 

FORMULA 3 

Kode Absorbansi x (ppm) 

ULANGAN 1 0,26 73,25 

ULANGAN 2 0,277 77,5 

ULANGAN 3 0,255 72 

ULANGAN 4 0,297 82,5 

ULANGAN 5 0,271 76 

ULANGAN 6 0,247 70 

  jumlah 451,25 

  rata-rata 75,20833333 

 
 
 
ANOVA Total Fenol 
 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 59,5 63 73,25 195,75 

   2 58,75 67 77,5 203,25 
   3 62,50000 59,00000 72 193,5 
   4 60,25 60,5 82,5 203,25 
   5 60 74,75 76 210,75 
   6 62 65,25 70 197,25 
   total 363 389,5 451,25 1203,75 
   rata-rata 60,5 64,91667 75,20833   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 683,5208 341,7604 323,7431 3,68232 6,358873 ** 

Error 15 270,2604 18,01736         
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Total 17 953,7813           

 

FK = 80500,78 
              

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F1 60,5 1,753 2,450671 4,29602 a 
  F2 64,91667       a  

 F3 75,20833       b  
  

 
3. Kadar Air (%) 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 3,56 3,37 3,28 10,21 

   2 3,34 3,37 3,27 9,98 
   3 3,2 3,38 3,26 9,84 
   4 3,27 3,37 3,25 9,89 
   5 3,33 3,36 3,26 9,95 
   6 3,31 3,39 3,28 9,98 
   total 20,01 20,24 19,6 59,85 
   rata-rata 3,335 3,373333 3,266667   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 0,035033 0,017517 0,012516 3,68232 6,358873 tn 

Error 15 0,075017 0,005001         

Total 17 0,11005           

FK = 199,0013 
      

        uji lanjut BNTα=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F3 3,27 1,753 0,040829 0,071574 a 
  F1 3,34       a  

 F2 3,37       a  
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4. Kadar Serat Kasar (%) 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 1,208 1,248 2,9 5,356 

   2 1,285 1,356 2,966 5,607 
   3 1,198 1,276 2,926 5,4 
   4 1,223 1,398 2,873 5,494 
   5 1,157 1,411 2,852 5,42 
   6 1,299 1,335 2,987 5,621 
   total 7,37 8,024 17,504 32,898 
   rata-rata 1,228333 1,337333 2,917333   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 10,722 5,361002 5,357689 3,68232 6,358873 ** 

Error 15 0,04969 0,003313         

Total 17 10,77169           

FK = 60,12658 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F1 1,228333 1,753 0,03323 0,058252 a 
  F2 1,337333       b  

 F3 2,917333       c  
  

5. Waktu Alir 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 8,9 8,8 9,8 27,5 

   2 8,7 8,6 9,5 26,8 
   3 9,4 8,9 9,5 27,8 
   4 9,8 9,3 9,3 28,4 
   5 9,9 9,4 9,4 28,7 
   6 9,6 9,7 9,5 28,8 
   total 56,3 54,7 57 168 
   rata-rata 9,383333 9,116667 9,5   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 0,463333 0,231667 0,085222 3,68232 6,358873 tn 

Error 15 2,196667 0,146444         

Total 17 2,66           

FK = 1568 
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        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F2 9,116667 1,753 0,220941 0,387309 a 
  F1 9,383333       a  

 F3 9,5       a  
  

 
6. Sudut Diam 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 29 29 31 89 

   2 31 30 29 90 
   3 30 29 30 89 
   4 30 30 29 89 
   5 31 29 29 89 
   6 30 30 30 90 
   total 181 177 178 536 
   rata-rata 30,16667 29,5 29,66667   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 1,444444 0,722222 0,211111 3,68232 6,358873 tn 

Error 15 7,666667 0,511111         

Total 17 9,111111           

 

FK = 15960,89 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F2 29,5 1,753 0,412759 0,723567 a 
  F3 29,66667       a   

F1 30,16667       a   
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7. Indeks Kompresibilitas 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 17 23 18 58 

   2 20 24 19 63 
   3 18 18 20 56 
   4 19 19 20 58 
   5 17 20 18 55 
   6 20 24 19 63 
   total 111 128 114 353 
   rata-rata 18,5 21,33333 19   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 27,44444 13,72222 10,46667 3,68232 6,358873 ** 

Error 15 48,83333 3,255556         

Total 17 76,27778           

FK = 6922,722 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F1 18,5 1,753 1,041722 1,826139 a 
  F3 19       a 0,5 

 F2 21,33333       a 2,333333 
  

 
8. Warna (*L, *a, *b) 
Tingkat Kecerahan (L*) 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 43,5 43,5 44,1 131,1 

   2 43,5 43,3 41,8 128,6 
   3 43,5 43,2 43,9 130,6 
   4 44 44,4 44,9 133,3 
   5 43,7 43,1 45,2 132 
   6 42,9 43,5 48,1 134,5 
   total 261,1 261 268 790,1 
   rata-rata 43,51667 43,5 44,66667   
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Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 5,367778 2,683889 1,150444 3,68232 6,358873 tn 

Error 15 23,00167 1,533444         

Total 17 28,36944           

FK = 34681 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F2 43,5 1,753 0,714946 1,253301 a 
  F1 43,51667       a   

F3 44,66667       a   

 
 
Tingkat warna kemerahan (a*) 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 19,7 18,6 11,2 49,5 

   2 18,1 18,2 10,9 47,2 
   3 18,6 18,5 11,3 48,4 
   4 18,3 17,6 11,9 47,8 
   5 18,4 17,2 11,7 47,3 
   6 17,7 17,5 11,8 47 
   total 110,8 107,6 68,8 287,2 
   rata-rata 18,46667 17,93333 11,46667   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 182,2044 91,10222 90,78622 3,68232 6,358873 ** 

Error 15 4,74 0,316         

Total 17 186,9444           

FK = 4582,436 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F3 11,46667 1,753 0,324551 0,568938 a 
  F2 17,93333       b  

 F1 18,46667       b  
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Tingkat Warna Kekuningan (b*) 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 11,2 12,6 12,3 36,1 

   2 10,9 12,9 12,4 36,2 
   3 11,3 12,8 13,4 37,5 
   4 11,9 13 13,1 38 
   5 11,7 12,7 12,5 36,9 
   6 11,8 12,6 13,9 38,3 
   total 68,8 76,6 77,6 223 
   rata-rata 11,46667 12,76667 12,93333   

   

        Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 7,737778 3,868889 3,671556 3,68232 6,358873 tn 

Error 15 2,96 0,197333         

Total 17 10,69778           

FK = 2762,722 
      

        uji lanjut BNT α=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F1 11,46667 1,753 0,256472 0,449595 a 
  F2 12,76667       b  

 F3 12,93333       b  
  

 
9. Waktu Larut (detik) 

ulangan 
perlakuan 

total  
  F1 F2 F3 

 
  1 167 169 174 510 

   2 166 170 173 509 
   3 166 172 175 513 
   4 167 170 176 513 
   5 168 171 174 513 
   6 167 170 175 512 
   total 1001 1022 1047 3070 
   rata-rata 166,8333 170,3333 174,5   
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Sumber 
Variasi 

db JK RK Fhitung 
Ftabel 

Ket. 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 176,7778 88,38889 87,47778 3,68232 6,358873 ** 

Error 15 13,66667 0,911111         

Total 17 190,4444           

 

FK = 523605,6 
      

        uji lanjut BNTα=0,05 
  Kode Data t alfa sd BNT Notasi 

  F1 166,8333 1,753 0,551093 0,966066 a 
  F2 170,3333       b  

 F3 174,5       c  
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10. Uji Organoleptik 

Rasa 
   

    

panelis 

perlakuan 

F1 F2 F3 

1 1 3 1 

2 2 3 1 

3 2 3 2 

4 2 2 2 

5 2 3 3 

6 4 3 2 

7 3 3 3 

8 4 3 3 

9 2 4 3 

10 2 4 3 

11 2 4 1 

12 2 3 2 

13 3 3 2 

14 2 4 2 

15 3 4 3 

16 3 3 4 

17 2 3 1 

18 3 3 2 

19 1 2 2 

20 3 3 2 

total 48 63 44 

rerata 2,4 3,15 2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aroma 

   

    

panelis 

perlakuan 

F1 F2 F3 

1 4 4 4 

2 3 2 3 

3 3 3 3 

4 3 3 3 

5 4 2 2 

6 2 5 3 

7 3 3 3 

8 4 3 2 

9 2 3 3 

10 4 4 3 

11 1 2 4 

12 3 4 3 

13 2 4 2 

14 2 4 3 

15 3 4 3 

16 2 2 3 

17 2 2 2 

18 3 3 2 

19 4 3 2 

20 2 2 2 

total 56 62 55 

rerata 2,8 3,1 2,75 
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Warna 

   

    

panelis 

perlakuan 

F1 F2 F3 

1 3 3 3 

2 3 3 2 

3 3 3 4 

4 4 3 3 

5 4 4 4 

6 5 4 3 

7 3 3 4 

8 4 3 4 

9 4 4 3 

10 4 4 3 

11 5 4 2 

12 3 4 4 

13 3 4 3 

14 2 3 3 

15 4 3 3 

16 2 3 4 

17 3 2 2 

18 3 2 2 

19 3 4 4 

20 4 2 3 

total 69 65 63 

rerata 3,45 3,25 3,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kenampakan 

   

    

panelis 

perlakuan 

F1 F2 F3 

1 2 1 3 

2 3 2 2 

3 4 3 3 

4 3 3 3 

5 4 2 2 

6 4 3 3 

7 4 4 5 

8 4 3 2 

9 4 3 3 

10 3 4 4 

11 5 4 2 

12 3 3 3 

13 2 4 3 

14 3 3 3 

15 3 2 2 

16 2 2 3 

17 4 3 2 

18 2 1 1 

19 2 3 3 

20 4 3 3 

total 65 56 55 

rerata 3,25 2,8 2,75 
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PENENTUAN PERLAKUAN TERBAIK 
ORGANOLEPTIK 

                  

                          
PARAMETER 

PANELIS                                       
TOTAL BOBOT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RASA 4 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 4 3 62 0,310 

WARNA 1 3 1 4 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 4 3 4 3 1 1 42 0,210 

AROMA 2 2 2 2 2 1 1 3 4 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 43 0,215 

KENAMPAKAN 3 4 4 1 4 3 4 1 2 3 4 1 1 4 1 4 1 1 3 4 53 0,265 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 1,000 
 

PARAMETER 

NILAI KOMBINASI 
PERLAKUAN 

Nilai 
terbaik 

Nilai 
terjelek 

 
terbaik 

F1 F2 F3 
 

terjelek 

RASA 2,400 3,150 2,200 3,150 2,200 
   WARNA 3,450 3,250 3,150 3,450 3,150 
   AROMA 2,800 3,100 2,750 3,100 2,750 
   KENAMPAKAN 3,250 2,800 2,750 3,250 2,750 
    

PARAMETER BOBOT 
F1 F2 F3 

NE NP NE NP NE NP 

RASA 0,310 0,211 0,065 1,000 0,310 0,000 0,000 

WARNA 0,210 1,000 0,210 0,333 0,070 0,000 0,000 

AROMA 0,215 0,143 0,031 1,000 0,215 0,000 0,000 

KENAMPAKAN 0,265 1,000 0,265 0,100 0,026 0,000 0,000 

TOTAL 1,000   0,571   0,622   0,000 
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11. Multiple Attribute Test 

Perlakuan 
Kadar 

Air 
Total 
Fenol 

IC 50 
Serat 
Kasar 

waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 3,34 60,5 75,92 1,291 9,3 30,17 18,5 167 43,5 

F2 3,37 64,92 63,33 1,36 9,1 29,5 21,33 170 45,5 

F3 3,27 75,21 67,32 2,946 9,5 29,66 19 175 44,6 

 
         DK 

         
Perlakuan 

Kadar 
Air 

Total 
Fenol 

IC 50 
Serat 
Kasar 

waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 0,979042 0,8044143 0,834168 0,43822132 0,9784946 0,977793 1 1 1 

F2 0,970326 0,8631831 1 0,46164291 1 1 0,86732302 0,982353 0,956044 

F3 1 1 0,940731 1 0,9578947 0,994606 0,97368421 0,954286 0,975336 
 

1-DK 

         
Perlakuan 

Kadar 
Air 

Total 
Fenol 

IC 50 
Serat 
Kasar 

waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 0,020958 0,1955857 0,165832 0,56177868 0,0215054 0,022207 0 0 0 

F2 0,029674 0,1368169 0 0,53835709 0 0 0,13267698 0,017647 0,043956 

F3 0 0 0,059269 0 0,0421053 0,005394 0,02631579 0,045714 0,024664 
 

 

 

 

 



  

208 

 

(1-DK)^2 

         
Perlakuan Kadar Air 

Total 
Fenol 

IC 50 Serat Kasar waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 0,000439 0,0382538 0,0275 0,31559529 0,0004625 0,000493 0 0 0 

F2 0,000881 0,0187189 0 0,28982836 0 0 0,01760318 0,000311 0,001932 

F3 0 0 0,003513 0 0,0017729 2,91E-05 0,00069252 0,00209 0,000608 

          lamda lamda^2 
   

JUMLAH 
    0,111111111 0,012346 

   

0,8902369 
    

     

0,9000969 
    

     

0,977393 
    DK*lamda 

         
Perlakuan 

Kadar 
Air 

Total 
Fenol 

IC 50 
Serat 
Kasar 

waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 0,108782 0,0893794 0,092685 0,04869126 0,1087216 0,108644 0,11111111 0,111111 0,111111 

F2 0,107814 0,0959092 0,111111 0,05129366 0,1111111 0,111111 0,09636922 0,10915 0,106227 

F3 0,111111 0,1111111 0,104526 0,11111111 0,1064327 0,110512 0,10818713 0,106032 0,108371 

          lamda^2*((1-DK)^2) 

        
Perlakuan 

Kadar 
Air 

Total 
Fenol 

IC 50 
Serat 
Kasar 

waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 5,42E-06 0,0004723 0,00034 0,00389624 5,71E-06 6,09E-06 0 0 0 

F2 1,09E-05 0,0002311 0 0,00357813 0 0 0,00021732 3,84E-06 2,39E-05 

F3 0 0 4,34E-05 0 2,189E-05 3,59E-07 8,5496E-06 2,58E-05 7,51E-06 
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lamda*(1-DK) 

        
Perlakuan 

Kadar 
Air 

Total 
Fenol 

IC 50 
Serat 
Kasar 

waktu alir 
sudut 
diam 

indeks 
kompresibilitas 

waktu 
larut 

warna 
(*L) 

F1 0,002329 0,0217317 0,018426 0,06241985 0,0023895 0,002467 0 0 0 

F2 0,003297 0,0152019 0 0,05981745 0 0 0,01474189 0,001961 0,004884 

F3 0 0 0,006585 0 0,0046784 0,000599 0,00292398 0,005079 0,00274 

          

          

 

L1 L2 L Max Terbaik 
     F1 0,109763 0,0047252 0,109763 0,22425141 

     F2 0,099903 0,0040651 0,099903 0,0453214 
 

 

   F3 0,022607 0,0001075 0,022607 0,20387127 
      

 

 

 

 

 

 

= perlakuan 

terbaik 
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Lampiran 4. Data Berat Badan Hewan Coba 

Kode 

20-Nov 27-Nov 5-Des 11-Des 
  BB BB BB BB 
  Gram Gram Gram Gram 
  PD1A 162 168 142 155 
  PD1B 168 174 159 159 
  PD1C 184 179 154 176 
  PD1D 172 159 157 170 
  PD2A 186 181 155 163 
  PD2B 179 178 157 169 
  PD2C 177 191 164 152 
  PD2D 171 168 169 157 
  PD3A 182 175 165 162 
  PD3B 170 170 155 157 
    PD3C 178 176 162 148 
  PD3D 186 176 166 164 
  K (+) 1 162 169 188 204 
  K(+)  2 175 188 205 214 
  K(+) 3 191 195 201 211 
  K(+) 4 173 179 187 207 
  K (-) 1 176 183 184 177 
  K(-) 2 173 180 179 166 
  K(-) 3 181 179 181 169 
  K(-) 4 170 172 183 180 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ii 

 

Lampiran 5. Data Kadar Kolesterol Darah 

Kode 

20-Nov 27-Nov 5-Des 11-Des 
  kolestero

l 
kolestero

l 
kolestero

l 
kolestero

l 
  Mg/dl Mg/dl Mg/dl Mg/dl 
  PD1A 149,33 250,67 220 146,67 
  PD1B 148 310,66 237,33 140 
  PD1C 153,33 285,33 252 148 
  PD1D 148 270,66 252 132,33 
  PD2A 142,67 385,33 121,33 137,33 
  PD2B 154,66 264,66 248 146 
  PD2C 120   270,66 249,33 106,66 
  PD2D 156,66 318,66 160 122,66 
  PD3A 166,66 133,33 118,66 126,66 
  PD3B 156 188,66 176 106,66 
  PD3C 117,33 276,66 121,33 116 
  PD3D 168,67 270,66 133,33 146,66 
  K(+) 185,33 337,33 312 410,66 
  K(+) 145,33 376 261,33 249,33 
  K(+) 113,33 376 216 476 
  K(+) 133,33 308 216 410,66 
  K(-) 146,66 128 128 117,33 
  K(-) 146,66 122,66 58,66 122,66 
  K(-) 106,66 154,66 154,66 144 
  K(-) 78,66 78,66 124 124 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

iii 

 

Lampiran 6. Data Kadar Trigliserida  

Kode 

20-Nov 27-Nov 05-Des 11-Des 
  trigliserid trigliserida trigliserid trigliserid 
  Mg/dl Mg/dl Mg/dl Mg/dl 
  PD1A 182,74 182,74 176,64 115,73 
  PD1B 195,93 195,93 174,61 130,96 
  PD1C 279,18 161,42 167,51 108,62 
  PD1D 258,88 303,55 262,94 117,76 
  PD2A 284,26 242,63 254,82 119,79 
  PD2B 228,42 263,95 221,31 92,38 
  PD2C 283,24    138,07 158,37 135,02 
  PD2D 175,63 171,57 153,29 121,82 
  PD3A 149,74 161,42 162,43 149,23 
  PD3B 172,58 172,58 174,61 118,78 
  PD3C 112,69 151,26 176,64 88,32 
  PD3D 123,85 149,23 186,80 102,53 
  K(+) 139,59 188,83 145,17 153,29 
  K(+) 169,29 183,75 168,52 187 
  K(+) 168,88 293 165,48 228,42 
  K(+) 158,37 163,45 155,32 170,55 
  K(-) 123,35 126,90 82,23 83,35 
  K(-) 73,09 139,08 96,44 96,44 
  K(-) 129,94 129,94 131,97 272,08 
  K(-) 154,31 154,31 135,02 135,02 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       

        
 
 
 
 

       
 



  

iv 

 

Lampiran 7. Data Kadar HDL 

Kode 

20-Nov 27-Nov 05-Des 11-Des 
  HDL HDL HDL HDL 
  Mg/dl Mg/dl Mg/dl Mg/dl 
  PD1A 58,85 149,71 52,57 37,14 
  PD1B 105,14 248,57 67,42 77,71 
  PD1C 92,57 162,28 64,57 85,14 
  PD1D 88 207,42 65,71 66,85 
  PD2A 100,57 174,85 69,71 56,57 
  PD2B 61,71 149,14 65,14 72,57 
  PD2C 76,57 170,85 82,28 82,28 
  PD2D 77,14 157,71 157,71 65,14 
  PD3A 76 177,71 76,57 64 
  PD3B 96,57 173,14 83,42 65,71 
  PD3C 73,71 182,85 70,85 85,14 
  PD3D 124,57 185,71 77,71 90,85 
  K(+) 69,71 180,57 50,85 16 
  K(+) 80 175,42 86,85 21,14 
  K(+) 97,14 201,71 61,71 12,57 
  K(+) 86,85 181,14 100 15,42 
  K(-) 18,85 73,71 44 37,71 
  K(-) 17,14 49,71 77,14 38,85 
  K(-) 30,28 74,28 68,57 76 
  K(-) 28 74,28 79,42 10,85 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

v 

 

Lampiran 8. Data Kadar LDL 

Kode 

20-Nov 27-Nov 05-Des 11-Des 
  HDL HDL HDL HDL 
  Mg/dl Mg/dl Mg/dl Mg/dl 
  PD1A 153,62 137,50 178,78 78,95 
  PD1B 88,47 61,28 204,82 30,86 
  PD1C 12,73 121,99 254,26 89,91 
  PD1D 50,44 295,94 424,20 22,02 
  PD2A 10,15 259 74,20 88,72 
  PD2B 83,97 394,31 227,12 28,57 
  PD2C 229,41 127,42 80,81 51,38 
  PD2D 32,60 32,60 152,37 119,22 
  PD3A 61,59 18,76 98,58 99,18 
  PD3B 24,60 24,60 53,20 99,18 
  PD3C 267,49 123,39 101,80 65,74 
  PD3D 68,20 154,80 105,55 130,03 
  K(+) 123,53 194,52 290,17 290,18 
  K(+) 82,79 237,32 208,18 262,09 
  K(+) 74,87 333,32 396,71 396,71 
  K(+) 78,15 159,54 147,06 147,06 
  K(-) 25,38 25,38 22,73 153,81 
  K(-) 31,57 256 39,09 157,09 
  K(-) 351,94 220 26,39 168,13 
  K(-) 165,43 167,43 70,81 160,16 
   

 


