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ABSTRAK 

 

Soeiono, Christian, Ambrosius. 2019. Efek Kombinasi Ekstrak Air Daun 
Physalis angulata dan Albumin terhadap Kadar Serum High Density 
Lipoprotein pada Tikus Strain Wistar (Rattus norvegicus) Pasca 
Ovariektomi. Tugas Akhir, Program Studi  Kedokteran, Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) Dr. drg. Nur 
Permatasari, MS. (2) dr. Bayu Lestari, M.Biomed 

 

 Keadaan pasca menopause adalah berhentinya siklus menstruasi pada 
perempuan secara permanen karena ovarium sudah tidak memproduksi estrogen 
selama 12 bulan atau lebih. Keadaan ini menyebabkan turunnya kadar HDL dan 
menyebabkan keadaan hipoalbuminemia yang dapat meningkatkan resiko 
penyakit kardiovaskular. Pemberian hormone replacement therapy untuk 

mengatasi gejala pasca menopause masih memiliki keterbatasan karena mampu 
meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara, kanker endometrium, dll. Ekstrak 
air daun Physalis angulata diduga mengandung withanolides yang menunjukkan 
aktivitas estrogenik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek kombinasi 
ekstrak air daun Physalis angulata dan albumin sebagai terapi untuk mengatasi 
turunnya kadar HDL pada tikus pasca ovariektomi. Ovariektomi adalah operasi 
pengangkatan ovarium secara bilateral untuk untuk menciptakan keadaan 
menopause pada tikus. Tikus dibagi menjadi 7 kelompok, 1 kelompok kontrol 
negatif (N), 2 kelompok kontrol positif dengan durasi keadaan ovariektomi yang 
berbeda (OVX5 dan OVX9), dan 4 kelompok perlakuan yang diberi terapi selama 
4 minggu setelah 5 minggu keadaan ovariektomi dan terdiri dari 3 kelompok yang 
diberi kombinasi ekstrak air daun physalis dengan dosis albumin yang meningkat 
secara bertahap (D1, D2, D3) dan 1 kelompok yang diberi ekstrak air daun physalis 
saja (C). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar HDL tikus OVX5 memiliki 
kadar HDL yang lebih tinggi dibanding tikus kelompok N dan OVX9. Kelompok D1 
memiliki rata-rata kadar HDL yang lebih tinggi dibanding kelompok terapi lainnya. 
pada Hasil uji signifikansi dengan One-Way ANOVA menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol negatif dan kontrol positif, juga 
antara kelompok yang diberi terapi dan kontrol positif OVX9. Uji korelasi Pearson 
menunjukkan bahwa penambahan dosis albumin menunjukkan hubungan yang 
sangat lemah,tidak signifikan dan berkorelasi negatif terhadap peningkatan kadar 
HDL serum tikus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa formulasi kombinasi 
ekstrak air daun Physalis angulata dan albumin tidak mampu meningkatkan kadar 
HDL serum tikus Rattus norvegicus pasca ovariektomi secara signifikan. 
 
Keyword: Albumin, HDL, Ovariektomi, Pasca menopause, Physalis angulata 
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ABSTRACT 
 

Soeiono, Christian, Ambrosius. 2019.Combination Effect of Physalis angulata 
Extract and Albumin towards High Density Lipoprotein Serum Level 
in Post Ovariectomy Wistar Strain Sats (Rattus novergicus). Final 
Assignment, Medical Program, Faculty of Medicine, University of 
Brawijaya. Supervisors: (1) Dr. drg. Nur Permatasari, MS. (2) dr. Bayu 
Lestari, M.Biomed 

 
 

 
 Postmenopause is a condition which menstruation cycle stops 
permanently because ovaries has no longer produced estrogen for 12 months or 
more. This condition leads to decrement of HDL level and causing 
hypoalbuminemia which increase cardiovascular disease risk. Hormone 
replacement therapy to treat postmenopausal syndrome still has some limitations 
such as increasing risk of breast cancer, endometrial cancer, etc. Physalis 
angulata leaf extract is suggested contains withanolides which shows estrogenic 

activity. This research aims at proving the effect of combination of Physalis leaf 
extract with albumin as a therapy to overcome decreasing level of HDL in post 
ovariectomized rats. Ovariectomy is a surgical procedure to remove ovaries 
bilaterally to create menopausal condition in rats. Rats then were divided into 7 
groups, 1 negative control group (N), 2 positive control groups with difference in 
duration of ovariectomy condition (OVX5 and OVX9), and 4 treatment groups 
whom were given therapies for 4 weeks after 5 weeks of ovariectomy condition 
which consist of 3 groups which were given combination of physalis leaf extract 
and albumin therapy with increment in albumin dose (D1, D2, D3) and 1 group that 
was given with physalis leaf extract only (C). Result of this research showed that 
group OVX5 has higher average of HDL level compared to group N and OVX9. 
Group D1 has higher average of HDL level compared to other group.One-Way 
ANOVA significancy test shows that there are no significant difference between 
negative control group with positive control groups, and between treatment groups 
with positive control group OVX9. Pearson correlation test also shows that 
increment of albumin dose has very weak and insignificant correlation and negative 
correlation towards increment of HDL level of rat serum. Therefore, it can be 
concluded that combination of physalis leaf extract and albumin cannot increasing 
HDL level of post ovariectomized Rattus norvegicus in a significant manner. 
 
Keyword: Albumin, HDL, Ovariectomy, Physalis angulata, Postmenopause 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menopause adalah berhentinya siklus menstruasi pada perempuan secara 

permanen. Menopause terjadi karena ovarium berhenti memproduksi hormon 

estrogen dan progesterone, sehingga terdapat penurunan kadar estrogen dan 

progesteron wanita menopause, peningkatakan kadar FSH (Follicle Stimulating 

Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) (Dalal et al., 2015). Biro Pusat Statistik 

(2005) menunjukkan bahwa perkiraan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 

mencapai 262,6 juta, dan sekitar 48,2 juta adalah wanita menopause. Apabila 

sudah tidak terjadi menstruasi (amenorrhea) selama 12 bulan, maka wanita 

tersebut sudah memasuki masa pasca menopause. Wanita pasca menopause 

mengalami beberapa gejala yang disebut juga postmenopausal syndrome seperti 

gejala vasomotor (hot flushes), mudah marah, perubahan mood, insomnia, 

kekeringan vagina, kesulitan berkonsentrasi, delirium, inkontinensia, gejala 

osteoporosis, depresi, nyeri kepala, dan lain-lain (Dalal et al., 2015). 

Bertambahnya lama pasca menopause dapat meningkatkan insiden terjadinya 

aterosklerosis, osteoporosis, meningkatnya indeks aterogenik dan dislipidemia 

(Murano et al., 2003).  

Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lemak (lipid) yang ditandai 

dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lemak dalam darah. Perubahan 

fisiologis yang terjadi pada wanita pasca menopause salah satunya adalah profil 

lipid yang mengarah ke sifat aterogenik yaitu meningkatnya trigliserida, 
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meningkatnya kolesterol total, meningkatnya LDL, dan menurunnya HDL yang 

memiliki peran dalam timbulnya penyakit kardiovaskuler (Fernandes, 2016). Hal 

ini disebabkan karena menurunnya produksi estrogen yang memiliki efek 

kardioprotektif dengan menjaga kadar HDL tetap tinggi dan kadar LDL dan TG 

tetap rendah (Pardhe et al., 2017). Salah satu marker utama dari resiko terjadinya 

penyakit kardiovaskular adalah HDL (Despres et al., 2000).  

High Density Lipoproteins (HDL) adalah partikel lipoprotein terkecil dan 

terpadat yang membawa kolesterol dari bagian tubuh yang lain untuk 

dimetabolisme di liver yang kemudian akan diekskresikan melalui empedu (Fisher 

et al., 2012). Pada wanita pasca menopause, keadaan defisit estrogen 

menyebabkan aktivitas dari enzim hepatic lipase mencapai titik tertinggi dan 

meningkatkan katabolisme dari HDL. Menurunnya kadar estrogen juga 

menyebabkan menurunnya Apolipoprotein A-1 yang merupakan konstituen protein 

terbesar dari HDL dan berperan dalam maturasi HDL. Dengan demikian, pada 

wanita pasca menopause terdapat penurunan konsentrasi HDL plasma (Swapnali 

et al., 2011). Penurunan kadar HDL dalam plasma menyebabkan akumulasi 

berlebih dari kolesterol pada jaringan perifer dan menghambat klirens kolesterol 

dari dinding pembuluh darah dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit 

kardiovaskular (Swarnalatha et al., 2012)  

Dalam mengatasi postmenopausal syndrome, terapi yang biasa digunakan 

adalah estrogen sebagai terapi sulih hormon/hormone replacement therapy (HRT) 

yang bertujuan untuk meringankan gejala-gejala menopause dan mencegah 

osteoporosis. Hormone replacement therapy tidak diberikan kepada semua wanita 

menopause dan hanya diberikan kepada wanita dengan indikasi tertentu 

(Gambacianni, 2018). Namun, pemberian HRT dapat meningkatkan resiko 
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terjadinya kanker payudara, kanker endometrium, penyakit tromboemboli vena, 

stroke dan kanker ovarium (Goodman et al., 2011). Untuk menghindari 

permasalahan tersebut, para peneliti mengembangkan studi terkait efektifitas 

fitoestrogen yang memiliki fungsi seperti estrogen (Nurfitria et al., 2015). 

Fitoestrogen adalah senyawa yang mempunyai struktur menyerupai 17-β 

estradiol yang bersumber dari tumbuhan, terutama famili Leguminosae. Senyawa 

ini memiliki aktivitas biologis seperti estrogen dengan cara berikatan dengan 

reseptor estrogen sekaligus juga memiliki efek antagonis estrogen pada reseptor 

tertentu seperti SERM (Selective Estrogen Receptor Modulators). Fitoestrogen 

yang sejauh ini dtemukan kebanyakan bersumber dari kacang-kacangan, seperti 

genistein dan daidzein (Cos et al., 2003).  

Penelitian Huang et al (2011) menunjukkan bahwa pemberian flavonoid 

genistein pada tikus mampu meningkatkan kadar serum asam urat, meskipun 

secara in vitro tidak menunjukkan efek signifikan terhadap peningkatan kadar 

serum asam urat. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan penggunaan flavonoid 

genistein masih terbatas karena kadar asam urat yang tinggi/hiperurisemia 

merupakan faktor resiko timbulnya gout, disfungsi renal, penyakit kardiovaskuler, 

hipertensi, hiperlipidemi, diabetes, dan sindroma metabolik (Huang et al., 2011). 

Untuk itu, diperlukanlah penelitian lebih lanjut terkait keamanan penggunaan 

fitoestrogen sebagai terapi untuk postmenopausal syndrome. 

 Physalis angulata atau ceplukan merupakan salah satu tanaman yang 

tumbuh liar dan tumbuh bersama dengan herba dan semak – semak. Physalis 

biasanya digunakan sebagai obat pencahar, antihelmintik, antispasmodik, diuretik, 

sedatif, analgesik dan antipiretik. Ekstrak daun Physalis mengandung withanolides 
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yang menunjukkan aktivitas estrogenik pada tikus yang telah diovariektomi (Lestari 

et al., 2016). Penelitian in vivo menggunakan hewan model menopause 

menunjukkan pemberian ekstrak methanol Physalis dapat secara signifikan 

memperbaiki beberapa postmenopausal syndrome seperti derajat kecemasan 

(Nurfitria et al., 2015), fibrosis jantung (Lestari et al.,2016), tekanan darah, volume 

air mata serum lipid, dan perilaku depresif (Permatasari et al.,2013) Menurut 

Permatasari et al (2010), diduga ada kesamaan mekanisme kerja antara ekstrak 

Physalis minima dan 17-β estradiol, sehingga withanolides pada ekstrak Physalis 

dapat digolongkan sebagai fitoestrogen dan dapat diusulkan menjadi sumber 

fitoestrogen baru. 

Albumin merupakan protein plasma yang berjumlah sekitar 50% dari 

seluruh serum protein. Albumin berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik plasma, 

mengikat kation, hormon (Bairagi et al., 2015) dan juga meningkatkan kadar 

kalsium pada daerah diafisis tulang yang memineralisasi tulang (Yadav et al., 

2015). Total serum protein dan kadar albumin menurun secara signifikan pada 

wanita menopause (Jagtap et al., 2017) Pada penelitian yang dilakukan Pandey et 

al (2016), keadaan hipoalbuminemia pada nephrotic syndrome memiliki korelasi 

dengan gangguan profil lipid darah (HDL,LDL,TG). Keadaan hipoalbuminemia 

pada wanita pasca menopause disebabkan karena terjadinya proses albuminuria, 

yaitu meningkatnya eksresi albumin urin akibat terganggunya permeabilitas 

glomerulus (Ahn et al., 2016), sehingga apabila keadaan hipoalbuminemia ini 

dibiarkan terus menerus akan menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan 

profil lipid darah. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini, akan diuji efektivitas pemberian 

formulasi kombinasi albumin dan ekstrak air daun Physalis angulata dalam 
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meningkatkan kadar HDL pada tikus pasca ovariektomi sebagai terapi untuk 

meningkatkan kadar HDL serum pada wanita dengan postmenopausal syndrome. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah formulasi kombinasi ekstrak air daun Physalis angulata dengan 

albumin dapat meningkatkan kadar HDL serum pada tikus Rattus norvegicus strain 

Wistar pasca ovariektomi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek kombinasi ekstrak air daun 

Physalis angulata dan albumin sebagai terapi untuk mengatasi turunnya kadar 

HDL pada tikus Rattus norvegicus pasca ovariektomi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Membandingkan kadar HDL serum antara tikus yang tidak diovariektomi 

dengan tikus pasca ovariektomi yang tidak diberikan . 

b. Mengetahui kadar HDL serum tikus pasca ovariektomi yang tidak diberikan 

terapi dengan tikus pasca ovariektomi yang diberikan terapi formulasi 

kombinasi ekstrak air daun Physalis angulata  dan albumin dalam berbagai 

dosis dan ekstrak air daun Physalis angulata saja. 

c. Mengetahui korelasi berbagai penambahan dosis albumin pada formulasi 

kombinasi albumin dan ekstrak air daun Physalis angulata terhadap 

peningkatan kadar HDL serum tikus pasca ovariektomi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait 

manfaat ekstrak air daun Physalis angulata untuk mengatasi turunnya 

kadar HDL serum pada postmenopausal syndrome. 

b. Memberikan informasi tentang mekanisme kerja ekstrak air daun Physalis 

angulata dalam mengatasi turunnya kadar HDL serum pada 

postmenopausal syndrome. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Pengembangan ilmu terkait manfaat Physalis untuk mengatasi 

postmenopausal syndrome. 

b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian klinis tentang obat herbal 

terstandar untuk mengatasi permasalahan serta keterbatasan terkait 

penanganan postmenopausal syndrome menggunakan terapi yang 

sudah ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasca Menopause 

2.1.1 Definisi Pasca Menopause 

Menopause adalah berhentinya siklus menstruasi pada perempuan secara 

permanen. Biro Pusat Statistik (2005) menunjukkan bahwa perkiraan jumlah 

penduduk Indonesia di tahun 2020 mencapai 262,6 juta, dan sekitar 48,2 juta 

adalah wanita menopause. Menopause terjadi karena ovarium berhenti 

memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Transisi dari masa 

premenopause ke masa menopause (disebut juga perimenopause) ditandai 

dengan adanya variasi siklus menstruasi, vasomotor symptoms, insomnia dan 

siklus menstruasi yang tidak teratur. Apabila sudah tidak terjadi menstruasi 

(amenorrhea) selama 12 bulan, maka wanita tersebut sudah memasuki masa 

pasca menopause. Dengan demikian, pada keadaan pasca menopause terdapat 

penurunan kadar estrogen dan progesteron wanita, peningkatakan kadar FSH 

(Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) (Dalal et al., 2015). 

Keadaan hipoestrogen pada wanita pasca menopause juga dapat menyebabkan 

turunnya kadar albumin plasma (Jagtap et al., 2017). 

2.1.2 Gejala pada Wanita Pasca Menopause (Postmenopausal Syndrome) 

 

Wanita pasca menopause mengalami beberapa gejala vasomotor, psikis, 

dan gejala somatik. Salah satu gejala vasomotor yaitu adanya hot flushes; suatu 

rasa panas yang tidak diketahui asalnya dan menyebar ke seluruh tubuh, dapat 
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disertai dengan keringat, palpitasi, dan flush (wajah menjadi kemerahan), kesulitan 

berkonsentrasi dan mood yang labil. Didapati juga atrofi urogenital yang ditandai 

dengan adanya kekeringan vagina, rasa gatal pada vagina, dispareunia, disuria , 

, dan inkontinensia urin (Dalal et al., 2015). Gejala depresi meningkat pada saat 

perimenopause dan berkurang pada saat pasca menopause. Didapati juga gejala 

- gejala lain seperti mudah marah, mata terasa kering, insomnia, delirium, dan lain-

lain. Semakin lama periode pasca menopause, semakin meningkat pula resiko 

terkena komplikasi lebih lanjut seperti osteoporosis, penyakit jantung koroner, dan 

gangguan metabolisme lipid (Baziad, 2003). 

2.2. Estrogen 

2.2.1 Definisi dan Fungsi Estrogen Secara Umum 

Estrogen adalah senyawa steroid yang berperan sebagai hormon 

reproduksi wanita yang paling utama. Ada tiga jenis estrogen endogen utama yang 

memiliki efek estrogenik yaitu : estrone, estradiol, dan estriol. 17-β estradiol (E2) 

merupakan  estrogen yang paling dominan dan paling aktif secara biologis. 17-β 

estradiol memiliki 18 rantai karbon dan aromatic A-ring. Estrogen sebagian besar 

diproduksi di ovarium. Namun, organ dan jaringan lain seperti jaringan adiposa, 

otak (sel saraf, astrosit, dan mikroglia), tulang, dan sistem imun juga turut serta 

memproduksi estrogen (Wise et al., 2009). Hormon ini sangat diperlukan untuk 

proses homeostasis glukosa, kekuatan sistem imun, densitas tulang, kesehatan 

kardiovaskular, fertilitas, fungsi neuronal (Patel et al., 2018), keseimbangan 

metabolisme (Hamilton et al., 2017), pertumbuhan endometrium, menghambat 

follicle stimulating hormone (FSH) oleh pituitari, antioksidan, antiinflamasi dan 

pertumbuhan organ reproduksi dan ciri sekundernya (Horstman et al., 2012) 
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2.2.2 Peran Estrogen dalam Metabolisme Lipid 

Estrogen bekerja pada reseptor estrogen (ERs) yaitu ERα dan ERβ, dan 

juga G-protein Coupled Estrogen Receptor (GPER). ERα banyak ditemukan di 

ovarium, payudara, tulang, liver, otot, dan jaringan lemak putih. ERβ banyak 

ditemukan di sumsum tulang belakang, liver, endotel pembuluh darah, dan kolon 

(Horstman et al., 2012).  Estrogen memiliki banyak efek terhadap banyak sistem 

organ, salah satunya adalah regulasi metabolisme lipid pada liver dan kadar 

lipoprotein serum. Estrogen menjalankan efek biologisnya di liver dengan cara 

berikatan dengan reseptor hormon steroid nukleus yaitu ERα dan ERβ. Ketika 

tidak berikatan dengan ligan, ERα dan ERβ berada di sitosol dan terasosiasi 

dengan kompleks Heat Shock Protein 90 (Hsp 90). Ketika estrogen berikatan 

dengan ERα dan ERβ, terjadi disosiasi Hsp 90 dan translokasi kompleks ER-

Estrogen ke nukleus. Di nukleus, ERα dan ERβ berikatan dengan lokasi genomik 

berdasarkan urutan dari DNA binding domain. Urutan genomik ini disebut juga 

Estrogen Response Element (ERE) yang memiliki karateristik 3 nukleotida yang 

terbalik, berulang, dan terpisah (5’ AGGTCAnnnTGACCT 3’). ERE ini secara 

umum ditemukan di region promotor dari gen liver yang transkripsinya diregulasi 

oleh estrogen (Palmisano et al., 2017).  

ERE dapat mengaktifkan Peroxisome Proliferator-Activated Receptor 

(PPAR) yang memiliki peranan regulasi transkripsional dalam metabolisme 

kolesterol. Salah satu subtipe PPAR adalah PPARα yang banyak di ekspresikan 

di liver dan ginjal. PPARα melakukan upregulation apo A-I yang berujung pada 

meningkatnya kadar HDL dalam sirkulasi (Robinson et al., 2017). 



10 
 

Liver X Receptor (LXR) merupakan superfamili dari reseptor nukleus yang 

terdiri dari beberapa faktor transkripsi yang teraktivasi oleh ligan. Salah satu 

subtipe dari LXR adalah LXRα yang banyak dieksresikan di liver. LXR memiliki 

peranan penting dalam metabolisme lipid. ERα dapat meningkatkan aktifitas 

transkripsi LXRα melalui ikatan antara reseptor dengan region promoter dari gen 

target LXRα yang terlibat dalam homeostasis kolesterol yaitu Abca1 dan Abcg5. 

Aktivasi LXR dapat meningkatkan reverse cholesterol transport (RCT) dan 

meningkatkan kadar HDL dalam sirkulasi. Pertama, LXRα menstimulasi mobilisasi 

kolesterol dari intracellular pools ke membran plasma yang meningkatkan efluks 

kolesterol terhadap HDL. Kedua, beberapa apolipoprotein yang terlibat dalam 

efluks kolesterol dan remodelling HDL merupakan target transkripsional dari 

LXRα. Terakhir, LXRα meningkatkan RCT dengan cara bekerja langsung pada 

makrofag dengan cara meningkatkan efluks kolesterol dari foam cell ke HDL yang 

merupakan mekanisme ateroprotektif dari HDL (Fievet dan Staels, 2009). 

 Peran estrogen dalam metabolisme lipid adalah menjaga kadar HDL tetap 

tinggi dan kadar LDL dan TG tetap rendah (Pardhe et al., 2017). Estrogen menjaga 

kadar HDL darah tetap tinggi dengan cara menghambat aktivitas enzim hepatic 

lipase yang berfungsi untuk mengkatabolisme HDL. Estrogen juga berfungsi untuk 

memproduksi Apolipoprotein A-1 yang merupakan konstituen protein terbesar dari 

HDL (Swapnali et al., 2011). Apolipoprotein A-1 ini juga memiliki peran dalam 

mengaktifkan LCAT;suatu enzim yang  berfungsi dalam maturasi HDL (Aztalos 

et.al., 2006).  
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Gambar 2.1 Peran Estrogen dalam Metabolisme HDL (Robinson et al., 2017) 

2.2.3 Peran Estrogen pada Postmenopausal Syndrome 

Pada keadaan menopause, terjadi penurunan jumlah estrogen karena 

hilangnya fungsi folikel ovarium untuk memproduksi estrogen. Oleh karena itu, 

keadaan hipoestrogen memicu beberapa gejala yang disebut postmenopausal 

syndrome. Peran estrogen pada patogenesis postmenopausal syndrome adalah: 

a. Gejala vasomotor 

Salah satu gejala vasomotor yaitu adanya hot flushes; suatu rasa 

panas yang tidak diketahui asalnya dan menyebar ke seluruh tubuh, 

dapat disertai dengan keringat, palpitasi, dan flush (wajah menjadi 

kemerahan), kesulitan berkonsentrasi dan mood yang labil. Hot flushes 

adalah penyebab utama pasien dengan menopause untuk berobat. 

Mekanisme bagaimana defisiensi estrogen memodulasi hot flush ini 

masih belum diketahui (Dalal et al., 2015). 
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b. Atrofi urogenital 

Atrofi urogenital menyebabkan gejala – gejala seperti vaginal dryness, 

pruritus, dan dispareunia (Dalal et al., 2015).  

c. Osteoporosis 

Pada wanita pasca menopause, keadaan defisiensi estrogen 

meyebabkan penurunan densitas tulang dan terdapat high-turnover 

metabolism dimana terjadi ketidak seimbangan antara osteoblas dan 

osteoklas dan menyebabkan postmenopausal osteoporosis (Horstman 

et al., 2012).  Pada penelitian lain didapatkan bahwa pada wanita 

menopause dengan osteoporosis, kadar serum albumin rendah dan 

diduga keadaan hipoalbuminemia tersebut berperan penting pada 

terjadinya osteoporosis (Jagtap et al., 2017). 

d. Depresi 

Depresi pada postmenopausal syndrome disebabkan karena 

rendahnya kadar estrogen. Estrogen berfungsi untuk meningkatkan 

efek serotonin dan norepinefrin, yaitu neurotransmiter yang memiliki 

kaitan erat dengan depresi. Estrogen juga meningkatkan sintesis 

serotonin dan meningkatkan ekspreksi reseptor HT-1 dan menurunkan 

ekspresi reseptor HT-2. Estrogen menghambat aktivitas MAO 

(Monoamin oxidase) di sistem saraf pusat yang mencegah breakdown 

serotonin dan norepinefrin (Dalal et al., 2015). 

e. Insomnia 

Korelasi antara estrogen dan insomnia tidak diketahui, tetapi pada 

keadaan pasca menopause terdapat penurunan hormon melatonin 

yang mengganggu kualitas tidur (Dalal et al., 2015). 
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f. Dislipidemia  

Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan 

peningkatan maupun penurunan fraksi lemak dalam darah. Perubahan 

fisiologis yang terjadi pada wanita pasca menopause karena keadaan 

hipoestrogen salah satunya adalah profil lipid yang mengarah ke sifat 

aterogenik yaitu meningkatnya trigliserida, meningkatnya kolesterol 

total, meningkatnya LDL, dan menurunnya HDL (Fernandes, 2016). 

Gangguan profil lipid ini juga disebabkan karena adanya keadaan 

hipoalbuminemia pada wanita pasca menopause (Matthew, 2012). 

Sehingga, gangguan profil lipid meningkatkan resiko terjadinya 

penyakit kardiovaskular pada wanita pasca menopause (Pardhe et al., 

2017). 

2.3  Albumin 

2.3.1  Definisi dan Fungsi Albumin 

Albumin merupakan protein plasma yang berjumlah  sekitar 50% dari 

seluruh serum protein. Albumin memiliki peranan yang penting dalam menjaga 

proses fisiologis tubuh seperti menjaga tekanan osmotik, imunomodulasi, 

stabilisasi endotel, melarutkan asam lemak rantai panjang (Bairagi et al., 2015) 

dan juga meningkatkan kadar kalsium pada daerah diafisis tulang yang 

memineralisasi tulang (Yadav et al., 2015). Albumin juga bisa berikatan dengan 

hormone sex steroid dan ditransportasikan dalam darah meskipun afinitasnya 

lebih rendah dibandingkan SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) (Hammond, 

2016). 
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Albumin juga merupakan protein plasma yang mudah larut, stabil dan 

biokompatibel, sehingga dapat digunakan sebagai karier obat yang berikatan 

secara spesifik pada situs ikatannya. Albumin juga mampu meningkatkan half-life 

dan bioavailabilitas dari molekul obat dengan cara berikatan secara kovalen dan 

non kovalen. Albumin memiliki ukuran yang lebih besar daripada ambang filtrasi 

renal dan akan berinteraksi dengan reseptor tertentu sehingga memiliki half-life 

yang panjang (Bairagi et al., 2015). 

2.3.2  Peran Albumin pada Metabolisme Lipid 

 Albumin juga memiliki peran secara tidak langsung dalam metabolisme 

lipid. Penurunan kadar estrogen serum yang terikat pada albumin lebih memiliki 

asosiasi yang lebih kuat daripada estrogen yang berikatan dengan SHBG (Sex 

Hormone Binding Globulin) pada keadaan senium dan pasca menopause 

(Hayashi dan Yamada, 2008). Sehingga keadaan ini akan memperparah 

metabolisme lipid yang diregulasi oleh estrogen.  

2.3.3  Albumin pada Wanita Pasca Menopause 

Total serum protein dan kadar albumin menurun secara signifikan pada 

wanita pasca menopause. Keadaan hipoalbumin adalah keadaan dimana kadar 

albumin dalam serum darah < 2,5 g/dL (Jagtap et al., 2017). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Matthew (2012), keadaan hipoalbuminemia pada 

nephrotic syndrome dapat menganggu profil lipid darah seperti meningkatnya 

VLDL, LDL, kolesterol total, dan menurunnya kadar HDL.  

Keadaan hipoalbuminemia yang terjadi pada postmenopausal syndrome 

disebabkan karena adanya mikroalbuminaria. Mikroalbuminaria berperan sebagai 

marker kerusakan ginjal dini, yang juga merupakan faktor resiko tidak langsung 
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terjadinya penyakit kardiovaskular. Penelitian (Xue B et al., 2013) menunjukkan 

bahwa estrogen berperan memodulasi sistem renin-angiotensin-aldosteron 

(RAAS). Estrogen menurunkan mRNA Angiotensin Converting Enzyme (ACE) dan 

menimbulkan downregulation dari transkripsi ACE, dan konversi dari Angiotensin 

I menjadi Angiotensin II yang mampu menurunkan tekanan arteriol eferen 

sehingga mengurangi tekanan intraglomerular dan level albuminaria (Ahn et al., 

2016). Pada pasca menopause, terjadi keadaan defisit estrogen yang memediasi 

terjadinya albuminaria sehingga menciptakan keadaan hipoalbuminemia. 

Pada keadaan pasca menopause, terdapat keadaan disfungsi endotel 

yang menginisiasi terjadinya aterosklerosis. Bocornya albumin melalui dinding 

pembuluh darah berujung pada terjadinya respons inflamasi yang memperantarai 

terjadinya aterosklerosis. Hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan glomerulus 

dan meningkatnya ekskresi albumin lewat urin. Disfungsi endotel menyebabkan 

terjadinya remodelling dari dinding arteri yang menyebabkan kekakuan dinding 

arteri yang menyebabkan terganggunya permeabilitas glomerulus yang berujung 

pada meningkatnya eksresi albumin urin (Ahn et al., 2016). 

2.4  HDL (High Density Lipoproteins) 

2.4.1  Definisi dan Fungsi HDL Secara Umum 

High Density Lipoproteins (HDL) adalah partikel lipoprotein terkecil dan 

terpadat yang membawa kolesterol dari bagian tubuh yang lain untuk 

dimetabolisme di hati yang kemudian akan diekskresikan melalui empedu;sebuah 

proses yang disebut reverse cholesterol transport (RCT). HDL juga memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan produksi NO (Nitric Oxide) pada kultur sel 

endotel, melindungi sel endotel dari stimuli apoptosis, dan mengurangi ekspresi 
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protein adhesi VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule -1) terhadap sitokin 

proinflamasi (Fisher et al., 2012).  

2.4.2  Proses Metabolisme HDL 

 HDL disintesis dan disekresi oleh liver dan usus halus. Nascent 

HDL/Discoidal HDL mengandung discoid phospholipid bilayer dengan Apo A-1 dan 

kolesterol bebas. Apo A-1 sebagian besar di produksi di liver dan LCAT kemudian 

diaktifkan oleh Apo A-1 kemudian berikatan dengan  Nascent HDL yang kemudian 

melakukan konversi kolesterol bebas menjadi kolesterol ester. LCAT terlibat dalam 

pengambilan kolesterol tak teresterifikasi dari jaringan. Molekuk HDL3 yang 

berukuran kecil menerima kolesterol dari jaringan perifer melalui ABC-1 (ATP-

binding cassete transporter-1). Setelah diterima oleh HDL3, kolesterol kemudian 

diesterifikasi oleh LCAT, menyebabkan meningkatknya ukuran partikel yang 

kemudian membentuk less dense HDL2. Siklus diakhiri dengan pembentukan 

kembali HDL3 setelah pelepasaan kolesterol teresterifikasi ke liver melalui SR-B1 

(class B scavenger receptor B1). Transpor kolesterol dari jaringan perifer ke liver 

disebut juga reverse  cholesterol transport (RCT).  Apo A-1 kemudian dilepaskan 

untuk membentuk preβ-HDL;suatu bentuk yang menginduksi efluks kolesterol dari 

jaringan untuk membentuk discoidal HDL. Konsentrasi HDL2 menunjukkan 

efisiensi reverse cholesterol transport dan menunjukkan kadar HDL dalam plasma 

(Murray et al., 2012) 

 Pada siklus HDL, juga terdapat enzim yang berfungsi untuk 

mengkatabolisme HDL2 yang besar dan less dense menjadi HDL3 yang kecil dan 

lebih padat yaitu hepatic lipase (HL). Pada wanita premenopause, aktivitas HL 

dihambat oleh estrogen, sehingga kadar HDL2 tetap terjaga. Pada aktivitas HL 



17 
 

yang tinggi, terjadi penurunan kadar HDL2 dalam plasma yang berdampak pada 

pembentukan plak aterosklerotik (Deeb et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metabolisme HDL pada Reverse Cholesterol Transport (Murray et al., 

2012) 

2.4.3  Rasio LDL/HDL 

Estimasi terhadap resiko penyakit kardiovaskular telah menjadi landasan 

dalam pelaksanaan pencegahan penyakit kardiovaskular. Beberapa rasio 

lipoprotein telah digunakan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan 

prediksi terhadap abnormalitas dari profil lipid (Yusuf et al, 2004). Salah satunya 

ada rasio LDL/HDL yang merupakan indikator resiko dengan nilai prediktif yang 

baik daripada parameter yang terisolasi (LDL sendiri, HDL sendiri, total kolesterol 

sendiri). Prediktor faktor resiko penyakit kardiovaskular konvensional seperti usia, 

jenis kelamin, riwayat merokok, riwayat hipertensi, LDL yang tinggi, dan HDL yang 
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rendah telah digunakan secara luas sebagai faktor resiko penyakit kardiovaskular 

secara independen (Hsia et al, 2006).  

Rasio LDL/HDL ini digunakan karena kelainan metabolisme lipoprotein ini 

merupakan suatu kunci utama dari berkembangnya penyakit kardiovaskular 

(Yusuf et al, 2004). Keunggulan penggunaan rasio LDL/HDL sebagai prediktor 

yang penting dari resiko penyakit kardiovaskular didasarkan pada beberapa studi 

epidemiologi yang menunjukkan bahwa penggunaan rasio lipoprotein seperti rasio 

LDL/HDL memiliki korelasi yang lebih baik terhadap penyakit kardiovaskular dan 

menjadi predictor yang lebih baik daripada parameter lipid tunggal (Kinosian et al, 

1994).  Kategori dan target dari beberapa rasio lipoprotein dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

Individu dengan rasio LDL/HDL yang tinggi memiliki resiko lebih tinggi 

untuk terkena penyakit kardiovaskular. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

komponen aterogenik (LDL) pada numerator dan menurunnya komponen anti-

aterogenik (HDL) pada denominatornya. Individu dengan nilai resiko melebihi cut-

off pada tabel tersebut menjadi target pemberian terapi untuk menurunkan lipid 

(lipid lowering therapy) (Millan et al, 2009). 

 

Gambar 2.3 Kategori Resiko dan Target Level untuk rasio LDL/HDL pada 

Prevensi Primer dan Prevensi Sekunder berdasarkan Jenis Kelamin 
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2.4.4  Kadar HDL Plasma pada Wanita Pasca Menopause 

Menurut penelitian Swapnali et al (2011), kadar HDL menurun secara 

signifikan pada wanita pasca menopause dibandingkan wanita premenopause (p 

< 0,001). Apo A-1 didapati juga lebih rendah pada wanita menopause yang secara 

statistik juga signifikan (p < 0,001). Pada wanita pasca menopause, keadaan 

defisit estrogen menyebabkan aktivitas dari enzim hepatic lipase mencapai titik 

tertinggi dan meningkatkan katabolisme dari HDL sehingga mengurangi 

konsentrasi HDL plasma. Pada wanita pasca menopause juga didapati akumulasi 

LDL, sehingga HDL menjadi teresterifikasi untuk metabolisme LDL yang 

terakumulasi. Penelitian yang dilakukan Swapnali et al (2011) menunjukkan bahwa 

konsentrasi Apo A-1 secara signifikan berkurang pada wanita pasca menopause 

dibandingkan wanita premenopause (p < 0,001). Apoliporotein A-1 (Apo A-1) 

adalah konstituen protein terbesar dari HDL (75%) dan mengaktivasi enzim LCAT 

yang mengkatalisis esterifikasi kolesterol. Apo A-1 diduga berinteraksi dengan 

reseptor HDL dan memfasilitasi HDL untuk membuang kolesterol dari sel – sel 

perifer untuk ditranspor kembali ke liver untuk diekskresikan melalui asam 

empedu. Estrogen meningkatkan konsentrasi HDL dengan cara meningkatkan 

produksi Apo A-1. Setelah menopause terjadi keadaan defisiensi estrogen 

sehingga menyebabkan penurunan Apo A-1 dan HDL dalam plasma. 

Pada keadaan pasca menopause, keadaan hipoestrogen juga 

meningkatkan terjadinya peroksidasi lipid dan meningkatnya reactive oxygen 

species (ROS). ROS memainkan peranan penting dalam mengurangi kemampuan 

antioksidan HDL, berapapun jumlah HDL-nya. HDL pada wanita pasca 

menopause mengalami penurunan kemampuan dalam menghambat oksidasi dari 

LDL bila dibandingkan dengan HDL pada wanita premenopause (Khoudary, 2017). 
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Jadi, keadaan defisiensi estrogen pada wanita pasca menopause menyebabkan 

berkurangnyya gangguan pada profil lipid, salah satunya yaitu menurunnya kadar 

HDL yang menyebabkan akumulasi berlebih dari kolesterol pada jaringan perifer 

dan menghambat klirens kolesterol dari dinding pembuluh darah dan 

meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular (Swarnalatha et al., 2012) 

2.5 Terapi Sulih Hormon/ Hormone Replacement Therapy 

Terapi Sulih Hormon atau Hormone Replacement Therapy (HRT) adalah 

pemberian estrogen untuk meringankan gejala – gejala menopause; untuk 

perempuan yang masih memiliki uterus, diberikan juga progestogen untuk 

perlindungan endometrium. Estrogen diberikan secara oral, transvaginal, dan 

transdermal. Progestogen diberikan secara oral, transdermal, dan juga 

menggunakan IUD (Intrauterine Device). Regimen pemberian HRT sendiri 

diberikan setiap hari (untuk estrogen) dan dapat ditambah progestogen apabila 

diperlukan. Pemberian HRT tidak disarankan untuk wanita dengan usia diatas 60 

tahun (Hickey et al., 2013). 

Indikasi pemberian HRT adalah apabila terdapat vasomotor symptom (hot 

flushes, keringat malam, dan lain –lain) dan gejala-gejala menopause lain yang 

mengganggu kualitas hidup seperti sindrom genitourinari, nyeri sendiri, 

terganggunya kualtias tidur akibat insomnia, gangguan mood, gangguan fungsi 

seksual (kekeringan vagina), pencegahan osteoporosis, dan pencegahan 

terjadinya atropi (kulit, epitel, jaringan ikat, diskus intervertebralis) (Gambacianni 

et al., 2018). Pemberian HRT tetapi memiliki kontraindikasi apabila wanita memiliki 

pendarahan uterin yang tidak terjelaskan, hiperplasia endometrium yang tidak 

tertangani, hipertensi tak terkendali, riwayat kanker endometrium/payudara yang 
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sensitif estrogen, riwayat penyakit jantung koroner/stroke/dementia, riwayat 

penyakit tromboemboli vena, penyakit liver, porifiiria cutanea tarda, otosklerosis, 

hipersensitif terhadap komponen aktif obat, dan apabila dari wanita tersebut 

menolak pemberian HRT (Gambacianni et al., 2018). 

Hormone replacement therapy memiliki target reseptor estrogen (ERα dan 

ERβ). Selective Estrogen Recepetor Modulators (SERMs) juga memiliki target 

kedua reseptor estrogen, meskipun mereka memiliki efek agonis maupun 

antagonis pada jaringan tertentu. Aktivasi ERα oleh estrogen dapat meningkatkan 

proliferasi sel, sedangkan ERβ memiliki efek antiproliferatif. Secara teoretis, 

pasien kanker payudara seharusnya dapat merespon terapi ERα-antagonis dan 

ERβ-agonis. Tetapi, pada kenyataannya respon pasien bergantung pada tingkat 

ekspresi kedua reseptor pada jaringan kanker dan stadium neoplasia. Sebagai 

contoh, pada kanker payudara yang sangat proliferatif menunjukkan ekspresi ERα 

yang tinggi dan ekspresi ERβ yang rendah saat stadium awal. Pada kanker 

payudara yang sangat invasif, ekspresi kedua reseptor hilang. Sementara itu, 

kanker payudara lobular stadium dini menunjukkan ekspresi ERα and Erβ yang 

tinggi, dimana stadium lebih lanjut menunjukkan ekspresi ERα saja dan ekspresi 

ERβ menghilang. Dengan demikian, terapi HRT masih kurang efektif karena 

respon pasien tidak bisa diprediksi (Paterni et al., 2014). 

Penggunaan HRT lebih aman dan efektif apabila diberikan kurang dari lima 

tahun. Gambar 2.1 menunjukkan estimasi dari resiko terkait pemberian HRT 

wanita pasca menopause berusia antara 50-59 tahun dan kurang dari 10 tahun 

setelah menderita menopause. Resiko terkait efek samping setelah pemberian 

terapi HRT meningkat seiring bertambahnya usia dan status kesehatan. Studi ini 

menggunakan regimen estrogen oral terkonjugasi (dengan atau tanpa 
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medroxyprogesterone astetat) dibandingan dengan placebo. Dari gambar 

tersebut, dapat dilihat bahwa resiko utama terkait pemberian HRT adalah penyakit 

tromboemboli (tromboemboli vena dan emboli pulmonal), stroke, penyakit 

kardiovaskular, kanker payudara, kanker endometrial, kolesistiasis (Rossouw et 

al., 2002) 
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Gambar 2.4 Estimasi Resiko dan Manfaat dari Pemberian Terapi Sulih Hormon/HRT 
Oral pada Wanita Pasca Menopause Berusia 50-59 Tahun, atau Kurang dari 10 

Tahun setelah Menopause (Hickey et al., 2012) 
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2.6 Fitoestrogen 

Fitoestrogen adalah senyawa polifenolic non-steroid yang memiliki 

aktivitas biologis seperti estrogen endogen dengan berikatan dengan reseptor 

estrogen. Konsumsi makanan kaya fitoestrogen memiliki efek protektif terhadapan 

keadaan yang dipengaruhi oleh estrogen seperti gejala menopause, penyakit 

terkait estrogen seperti kanker prostat dan payudara, osteoporosis, dan penyakit 

kardiovaskular. Berdasarkan struktur kimianya, fitoestrogen bisa dibagi menjadi 4 

kelompok yaitu isoflavonoid (daidzein, genistein, biochanin a, formononetin, 

coumestan), flavonoid (flavon, flavanone, chalcon), stilbene (resveratrol), dan 

lignan (enterolactone, enterodiol) (Cos et al., 2003). 

Isoflavon merupakan kelompok yang paling banyak dipelajari dan 

kebanyakan bersumber dari kacang – kacangan. Isoflavon bekerja seperti SERMs 

yang berikatan dengan reseptor estrogen dan bekerja secara agonis maupun 

antagonis pada jaringan tertentu. Coumestrol adalah isoflavon yang paling aktif 

dan memiliki ikatan dengan reseptor ERα dan ERβ yang hampir sama dengan 17-

β estradiol. Fitoestrogen seperti isoflavon, flavonoid, dan reservatrol memiliki 

ikatan yang lebih kuat terhadap ERβ tetapi kurang aktif bila dibandingan dengan 

estrogen steroid (Cos et al., 2003). 

Penelitian Huang et al (2011) menunjukkan bahwa pemberian flavonoid 

genistein pada tikus mampu meningkatkan kadar serum asam urat, meskipun 

secara in vitro tidak menunjukkan efek signifikan terhadap peningkatan kadar 

serum asam urat. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan penggunaan flavonoid 

genistein masih terbatas karena kadar asam urat yang tinggi/hiperurisemia 
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merupakan faktor resiko timbulnya gout, disfungsi renal, penyakit kardiovaskuler, 

hipertensi, hiperlipidemi, diabetes dan sindroma metabolik (Huang et al., 2011). 

2.7 Ceplukan (Physalis sp.) 

2.7.1 Taksonomi dan Karateristik 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Tracheophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Physalis L. 

Spesies  : Physalis angulata L. 

Physalis adalah herba tahunan (annual), tinggi 10 – 100 cm. Batangnya 

berongga, berbentuk segi empat, berwarna hijau dan berambut sedikit atau dapat 

dikatakan gundul. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur, memanjang lanset, 

tajam pada bagian ujungnya, batas tepi dapat rata atau bergelombang, dengan 

ukuran 0,2-0,6 cm x 1-3,5 cm. Tangkai daunnya 04,-0,5 cm dan sedikit berambut. 

Bunga tunggal, terdapat di ujung atau di ketiak daun,  bertangkai dengan panjang 

1,3 cm, berwarna hijau kecoklatan, berongga, simetri radial, dan biseksual. Sepal 

berjumlah 5, berwarna hijau keunguan, tepi sedikit berambut, dan berongga. Petal 

berjumlah 5, berwarna kuning pucat, ada atau tidak ada titik hitam pada 

permukaan dalamnya, sedikit berambut. Tangkai sari berwarna kuning pucat dan 



26 
 

kepala sari berwarna biru muda. Putik gundul dan berbentuk tombol. Buahnya 

bundar dan berwarna hijau sampai kuning bila masak (Sultana, 2008) 

Gambar 2.5 Daun Physalis angulata (Sultana, 2008) 

2.7.2 Kandungan Kimia 

 Studi fitokimia terhadap Physalis angulata mengungkapkan bahwa 

Physalis angulata memiliki beberapa komponen kimia utama seperti Physalins, 

Withanolides dan Carotenoid. Dari batang dan daun dari P.angulata, didapatkan 5 

jenis Physalin yaitu E, F, H, I, K beserta Physalin B, G, dan D ( Row et al., 

1978,1980). Ditemukan juga 2 physalin baru yaitu U dan V beserta 7 komponen 

ergostane steroidal (Kuo et al., 2006), dan 1 physalin minor W (Damu et al., 2007). 

Withanolides adalah kumpulan senyawa steroid alam dengan rangka ergostane 

yang rantai karbon C-22 dan C-26nya teroksidasi sempurna untuk membentuk 

cincin δ-lactone. Jenis withanolides yang didapatkan pada P.angulata adalah 

Physagulin A, B, C, D yang didapat dari batang dan daun (Shingu et al., 1992) ; 

Physagulin F, H, I, J, K, Withangulatin A, Withaminimin (Nagafuji et al., 2004); 

Physagulin L, M, N, O, pubesenolide (He et al., 2006), Physangulidines A, B, C 

(Jin et al., 2012). Carotenoid adalah pigmen organik yang dihasilkan tanaman yang 
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berfotosintesis. Carotenoid yang didapat pada P.angulata adalah all-trans-β-

carotene, 9-cis-β-carotene, dan all-trans-α-cryptoxanthin (De-Rosso dan 

Mercadante, 2007)  

 Penelitian Permatasari et al (2010) membuktikan bahwa Physalis juga 

memiliki efek estrogenik. Pada kultur sel endothel (HUVECs),pemberian ekstrak 

daun Physalis dapat memicu sinyal transduksi Ca2+, ekspresi Endothelial Nitric 

Oxide (eNOS), dan Nitric Oxide ( NO). 

2.7.3 Penggunaan Physalis angulata di Masyarakat 

 Studi farmakologi menunjukkan bahwa Physalis angulata memiliki efek 

antimalaria, anti inflamasi, antiparasit, antimikroba, antinosiseptif, antileishmania, 

imunosupresif, diuretik, dan antitumor. Dalam masyarakat, ekstrak akarnya 

digunakan sebagai obat hepatitis dan ekstrak daunnya digunakan sebagai obat 

diuretik, asma, malaria, inflamasi, dan desinfektan (Rengifo dan Vargas, 2013). 

2.7.4 Uji Laboratorium Terkait Manfaat Physalis sp. 

Berbagai penelitian eksperimental telah dilaksanakan untuk mengetahui 

lebih lanjut terkait manfaat Physalis dalam mengatasi postmenopausal syndrome. 

Hasil penelitian manfaat Physalis terkait dengan postmenopausal syndrome 

adalah: 

a) Penelitian Lestari et al (2015), menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

methanol daun ceplukan (Physalis minima L.) mampu mencegah fibrosis 

jantung dengan menghambat TNF-α pada tikus yang diovariektomi. 

Estrogen memiliki efek antiinflamasi dan kardioprotektif. Keadaan 

hipoestrogen pada tikus memicu meningkatknya TNF-α. TNF-α 

menginduksi apoptosis sel jantung melalui jalur eksternal, yang kemudian 
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memicu remodelling yang ditandai dengan fibrosis. Ekstrak physalis 

mengandung withanolides yang memiliki efek estrogenik dan juga memilki 

efek antifibrotik. Pemberian ekstrak Physalis menunjukkan penurunan 

TNF-α yang signifikan, meskipun tidak diikuti dengan fibrosis yang kembali 

normal. 

b) Estrogen memiliki aktifitas antioksidan yang bisa mencegah radikal bebas. 

Keadaan hipoestrogen apda wanita menopause menyebabkan menurunya 

antioksidan dan memicu stress oksidatif, sehingga dapat meningkatkan 

berbagai kelainan salah satunya peningkatan resiko periodontitis 

(Permatasari et al., 2013). Terjadinya stress oksidatif ditandai dengan 

peningkatan kadar MDA (Malonialdehid). Penelitian Permatasari et al 

(2013) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak Physalis yang 

mengandung Withanolides sebesar 2500 mg/kgBB dapat menurunkan 

kadar MDA mandibula tikus wistar betina yang telah divariektomi 

mendekati kadar MDA mandibula tikus normal. 

c) Kecemasan merupakan salah satu gejala dari postmenopausal syndrome 

yang diduga memiliki korelasi dengan sitokin proinflamasi IL-6. Keadaan 

hipoestrogen menyebabkan IL-6 pada otak naik. Penelitian Nurftiria et al 

(2015) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak Physalis 500 mg/kgBB 

mampu menurunkan derajat kecemasan dengan melakukan tes Eleveted 

Maze Puzzle. 

d) Penelitian Permatasari et al (2010) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

physalis pada pada kultur sel endotel pembuluh darah (HUVECs) secara 

in vitro dapat memicu sinyal transduksi Ca2+, ekspresi endothelial nitric 

oxide (eNOS), dan nitric oxide (NO). Hasil kajian teoretis menunjukkan 
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bahwa dalam daun physalis terkandung senyawa dengan unsur steroid 

yaitu physalin. Pada penelitian berikutnya, pemberian physalin juga 

ternyata juga memicu sinyal transduksi Ca2+, ekspresi endothelial nitric 

oxide (eNOS), dan nitric oxide (NO). Kemudian, dilakukanlah penelitian 

untuk membuktikan physalin dan ekstrak physalis bekerja pada reseptor 

estrogen (ER) dengan melihat adanya colocalized antara ER dan eNOS di 

inti menggunakan confocal laser microscope dengan 17-β estradiol 

sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 17-β 

estradiol menstimulasi nuclear colocalization dari ER dan eNOS. 

Pemberian ekstrak physalis ternyata juga menstimulasi nuclear 

colocalization dari ER dan eNOS. Dengan demikian, diduga kuat bahwa 

terdapat kesamaan mekanisme kerja antara ekstrak Physalis dan 17-β 

estradiol sehingga P.minima bisa digolongkan sebagai fitoestrogen baru 

yang memiliki estrogen like effect. Akan tetapi, pemberian physalin yang 

diduga sebagai senyawa aktif justru tidak menstimulasi translokasi eNOS 

ke nucleus. Dengan demikian, diduga bahwa physalin bukanlah 

merupakan senyawa aktif estrogenik P.minima (Permatasari et al., 2010). 

Dengan demikian, sementara ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak physalis 

dapat mengatasi postmenopausal syndrome pada model hewan menopause 

bukan melalui perbaikan kadar estradiol. Pada penelitian terdahulu, ekstrak daun 

Physalis minima juga mengandung withanolides (Permatasari et al., 2013). 

Withanolides merupakan sumber yang kaya akan fitoestrogen (Dongaonkar et al., 

2005).  Dengan demikian diduga bahwa efek farmakologis ekstrak daun Physalis 

minima yang ada terkait dengan efek estrogenik withanolides (Permatasari et al., 

2013) 
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2.8 Tikus Wistar (Rattus norvegicus) 

2.8.1 Taksonomi 

Menurut Interagency Taxonomic Information System (2018), taksonomi dari 

hewan coba tikus wistar adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Famili  : Muridae 

Genus  : Rattus 

Spesies  : Rattus norvegicus L. 

2.8.2 Karateristik Tikus Wistar 

 Sebagai model hewan coba, tikus wistar memiliki beberapa keunggulan 

dibanding hewan coba lainnya. Tikus memiliki fisiologi yang menyerupai manusia. 

Selain itu, ukuran yang tikus yang kecil juga memudahkan peneliti untuk 

melakukan prosedur pembedahan (misalnya proses ovariektomi). Tikus dipilih 

karena sudah ada studi yang menjelaskan terkait lintasan penuaan dari tikus, juga 

sudah ada studi terkait sistem reproduksi dan life span dari tikus. (Koebele dan 

Nelson, 2016). 
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2.9 Hewan Model Coba Menopause 

 Ada beberapa perbedaan antara penuaan reproduksi hewan pengerat dan 

manusia. Hewan pengerat memiliki siklus estrous, sedangkan manusia memiliki 

siklus menstruasi. Pada hewan pengerat, lapisan uterus direabsorpsi kembali, 

sedangkan pada manusia lapisan uterus dikeluarkan melalu proses menstruasi. 

(Goldman et al., 2007). Gold standard untuk menilai efek dari hormon gonad pada 

model hewan betina adalah dengan ovariektomi atau operasi pengangkatan kedua 

ovarium. Prosedur standar dari ovariektomi adalah dengan cara mengeksisi 

ovarium, oviduk (tuba falopi), dan ujung dari cornu uteri dari rongga peritoneum 

secara bilateral, dengan meninggalkan cornu uteri yang terligasi tetap intak. 

Proses penyembuhan dari tindakan ovariektomi ini memerlukan waktu sekitar satu 

minggu. Keberhasilan ovariektomi dilihat dari penurunan kadar estradiol serum 

dan penurunan kadar FSH yang terjadi 5 minggu setelah ovariektomi (Arsana et 

al., 2012). Ovariektomi merupakan metode paling akurat untuk model menopause 

pada wanita yang paling ideal untuk mengevaluasi efek spesifik dari hilangnya 

hormone gonadal tertentu dan terapi menggunakan hormon eksogen (Koebele 

dan Nelson, 2016). 

 Kekurangan dari metode ovariektomi ini untuk penelitian translasional 

adalah bahwa mayoritas dari wanita tetap memiliki organ reproduksi yang utuh 

ketika mengalami masa transisi ke menopause. Pengangkatan ovarium sebelum 

onset penuaan reproduksi yang seharusnya, membuat peneliti bisa mengevaluasi 

dampak dari hormon tertentu tanpa mengindahkan penuaan sebagai faktor 

perancu. Hilangnya hormon steroid secara tiba-tiba bukanlah karateristik dari 

mayoritas wanita yang mengalami transisi menjadi menopause, ditambah lagi 
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ovarium pasca menopause tetap memproduksi hormon androgen dan steroid 

dalam jumlah kecil (Koebele dan Nelson, 2016). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 
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KETERANGAN : 

 

 

Pada wanita pasca menopause, terjadi keadaan hipoestrogen karena 

hilangnya fungsi ovarium untuk memproduksi hormon estrogen. Salah satu kondisi 

yang dialami oleh wanita dengan postmenopausal syndrome salah satunya adalah 

dislipidemia; suatu kondisi yang ditandai dengan adanya perubahan metabolisme 

lemak (lipid) yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lemak 

dalam darah, salah satunya adalah turunnya kadar HDL (Dalal et al., 2015). 

HDL (High Density Lipoproteins) adalah partikel lipoprotein terkecil dan 

terpadat yang membawa kolesterol dari bagian tubuh yang lain untuk 

dimetabolisme di hati yang kemudian akan diekskresikan melalui empedu. 

Penurunan kadar HDL dalam plasma menyebabkan akumulasi berlebih dari 

kolesterol pada jaringan perifer dan menghambat klirens kolesterol dari dinding 

pembuluh darah dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular 

(Swarnalatha et al., 2012). 

Estrogen dapat mempengaruhi profil lipid khususnya HDL dengan 

meningkatkan sintesis Apolipoprotein-A1 yang merupakan konstituen protein 

terbesar dari HDL melalui jalur PPARα, meningkatkan reverse cholesterol 

transport (RCT) melalui LXRα (Robinson et al., 2017), dan  menghambat kerja 

enzim hepatic lipase; suatu enzim yang mengkatabolisme HDL dan menurunkan 

kadar HDL plasma. Pada keadaan pasca menopause, terjadi penurunan produksi 

Perlakuan yang diberikan 

Variabel yang diteliti Variabel yang diteliti 

Pengaruh terhadap 

Pengaruh terhadap 
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Apolipoprotein A-1 dan aktifitas enzim hepatic lipase yang meningkat sehingga 

menurunkan kadar HDL plasma (Swapnali et al., 2011). 

Albumin merupakan protein plasma yang digunakan pada pengembangan 

sediaan obat, karena albumin mampu meningkatkan bioavailabilitas obat. Pada 

keadaan nephrotic syndrome, keadaan hipoalbumin juga memiliki korelasi dengan 

gangguan profil lipid darah (meningkatnya LDL, TG, TC, dan menurunnya HDL) 

(Matthew, 2012). 

Albumin juga memiliki peran secara tidak langsung dalam metabolisme 

lipid. Penurunan kadar estrogen serum yang terikat pada albumin lebih memiliki 

asosiasi yang lebih kuat daripada estrogen yang berikatan dengan SHBG (Sex 

Hormone Binding Globulin) pada keadaan senium dan pasca menopause 

(Hayashi dan Yamada, 2008). Sehingga keadaan ini akan memperparah 

metabolisme lipid yang diregulasi oleh estrogen. 

Estrogen dapat mempengaruhi kadar albumin serum dengan memodulasi 

sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). Estrogen menurunkan mRNA 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) dan menimbulkan downregulation dari 

transkripsi ACE, dan konversi dari Angiotensin I menjadi Angiotensin II yang 

mampu menurunkan tekanan arteriol eferen sehingga mengurangi tekanan 

intraglomerular dan level albuminaria. Pada keadaan pasca menopause, keadaan 

defisiensi estrogen memediasi terjadinya albuminuria (Ahn et al., 2016).   

Physalis angulata adalah herba yang memiliki berbagai kandungan 

senyawa kimia yang sudah banyak digunakan di masyarakat sebagai obat-obatan 

tradisional (Rengifo dan Vargas, 2013). Fitoestrogen adalah senyawa estrogenik 

yang diproduksi oleh tumbuhan, dan memiliki struktur dan fungsi seperti 17β-
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estradiol dengan cara berikatan dengan reseptor estrogen (Cos et al., 2003). Salah 

satu senyawa dalam ekstak air daun P.angulata adalah withanolides, dimana 

withanolides memiliki cara kerja seperti estrogen, sehingga dapat diusulkan 

sebagai fitoestrogen baru (Permatasari et al., 2010).  

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa pemberian formulasi kombinasi 

ekstrak air daun Physalis angulata  dan albumin dapat meningkatkan kadar HDL 

serum pada tikus Rattus norvegicus strain Wistar pasca ovariektomi. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 

desain true experimental laboratory dan metode randomized posttest only 

controlled group design. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak 

physalis dan kombinasi ekstrak physalis dengan albumin terhadap kadar HDL 

serum tikus pasca ovariektomi. 

4.2 Jumlah Ulangan dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Pemilihan Sampel 

 Hewan coba yang digunakan adalah tikus galur Rattus norvegicus Wistar. 

 Kriteria inklusi : jenis kelamin betina, usia 12 minggu, berat badan ± 200 

gram, sehat secara fisik ditandai dengan mata jernih, rambut putih mengilat 

dan tidak rontok, gerakan aktif dan feses tidak lembek. 

 Kriteria eksklusi : tikus yang mati sebelum proses pembedahan dan 

pengambilan sampel darah dan organ. 

4.2.2 Estimasi Jumlah Sampel Penelitian 

 Jumlah sampel dihitung dengan rumus Federer (1977) : 

 (n-1)(t-1) ≥ 15 

 n = jumlah sampel tiap perlakuan , t = jumlah kelompok perlakuan  
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 Pada penelitian ini, diketahui jumlah kelompok perlakuan ada tujuh yakni : 

1 kelompok kontrol positif, 1 kelompok kontrol negatif, dan 5 kelompok 

perlakuan,sehingga : 

(n-1)(7-1) ≥ 15 

n ≥ 4  

Jadi, jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk masing – masing 

kelompok adalah 4 hewan coba.  

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah dosis dari ekstrak air daun Physalis 

angulata dan dosis albumin 

4.3.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung dari penelitian ini adalah kadar HDL serum tikus. 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Lama FKUB untuk 

pemeliharaan dan pemberian perlakuan. Pembedahan dan pembuatan sediaan 

serum darah hewan coba dilakukan di Laboratorium Farmakologi di Gedung 

Pendidikan Baru lantai 5. Pemeriksaan profil lipid darah hewan coba dilakukan di 

Laboratorium Patologi Klinik di Gedung Pendidikan Baru lantai 5. Penghitungan 

tekanan darah hewan coba dilakukan di Gedung Faal lantai 1. Pembuatan ekstrak 

air daun Physalis angulata dan kombinasi dilakukan di Laboratorium Farmakologi 
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Lama FKUB. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2018 hingga September 

2018.  

4.5  Alat dan Bahan Penelitian : 

4.5.1 Alat Penelitian 

a) Alat pemeliharaan tikus 

Kandang plastik berukuran 45 cm x 30 cm x 15 cm yang sudah diberi label 

sesuai kelompok perlakuan dan kontrol ; tutup kandang dari anyaman 

kawat berongga yang ditimpa batu berukuran dengan kisaran dimensi 8 cm 

x 5 cm x 4 cm agar tikus tidak keluar dari kandang dengan alas berupa 

sekam padi, botol air minum tikus dengan jumlah 2 botol per kandang, rak 

tempat kandang tikus, timbangan neraca digital merk Sartorius Melter 

(ketelitian 0,1 kg), dan baskom untuk alat bantu untuk penimbangan berat 

tikus. 

a) Alat untuk injeksi ekstrak physalis dan kombinasi ekstrak physalis dengan 

albumin 

Sonde hewan coba. 

b) Alat untuk ovariektomi 

Gunting bedah, handscoon nitril, tali kur, spuit 1 cc merk Terumo untuk 

injeksi ketamine, jarum pentul, ketamine dosis 40 mg/kgBB 100 mL, silet, 

betadine, catgut plain + jarum, nebacetin powder, pinset anatomis, alkohol 

70%, gentamisin intramuskular dosis 60-80 mg/kg BB, kassa steril, plester, 

kapas 500 g, dan papan alas. 

c) Alat untuk pembedahan dan pengambilan sampel 

Gunting bedah, tali kur, spuit 1 cc merk Terumo untuk injeksi ketamine, 

jarum pentul, ketamine dosis 40 mg/kg BB 100 mL, alcohol 70%, papan 



40 
 

alas, spuit 10 cc merk Terumo untuk ambil sampel darah, tabung 

vacutainer plain, dan pinset anatomis. 

d) Alat untuk membuat sampel serum darah 

Thermo Scientific CL 10 Centrifuge, microtube, pipet tetes, tabung reaksi 

, dan air keran. 

e) Alat untuk membuat ekstrak physalis/kombinasi ekstrak physalis-albumin 

Oven, timbangan, filter, dan beaker glass. 

f) Alat untuk mengukur kadar HDL serum 

ABX Pentra HDL Direct 100 CP. 

4.5.2 Bahan Penelitian 

a) Bahan untuk pemeliharaan tikus 

Air minum tikus, makanan pellet (merk complete feed br-1). 

b) Bahan untuk ekstrak physalis 

Bahan simplisia (bubuk kering) dari bibit tanaman UB dan berumur 3 bulan 

dan air mendidih 50 ml. 

c) Bahan untuk kombinasi ekstrak physalis dan albumin 

Bahan simplisia (bubuk kering) dari bibit tanaman UB dan berumur 3 bulan, 

air mendidih 50 ml, dan albumin bubuk . 

4.6  Definisi Operasional 

1. Ovariektomi : Operasi pengangkatan ovarium, oviduk, dan ujung dari cornu 

uteri secara bilateral. Keberhasilan ovariektomi dilihat dari penurunan 

kadar estradiol serum dan peningkatan kadar FSH yang terjadi 5 minggu 

setelah ovariektomi (Arsana et al., 2012) 

2. Physalis angulata : Physalis angulata yang digunakan didapat dari bibit 

tanaman UB yang berumur 3 bulan yang daunnya diekstraksi dengan cara 
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dikeringkan dengan oven, ditimbang (5 g), ditambah air mendidih sebanyak 

5 mL kemudian di filter dan sisa ekstraksinya di ekstraksi kembali sebanyak 

2 kali. Physalis angulata yang digunakan pada penelitian ini di uji 

determinasi di fakultas SITH Institut Teknologi Bandung. Dosis ekstrak 

dinyatakan dalam mg/kg BB. 

3. Albumin: Albumin tablet yang digunakan pada penelitian ini disediakan oleh 

pihak perusahaan mitra merk Gluvigen dalam bentuk tablet ekstrak dari 

ikan yang dibelah setengah serta ditumbuk menjadi bubuk. Dosis albumin 

dinyatakan dalam g/kg BB. 

4. Tikus Galur Rattus norvegicus Wistar : Tikus pada penelitian ini diperoleh 

dari fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. 

5. HDL : Pada penelitian ini, HDL diukur dengan menggunakan alat ABX 

Pentra HDL Direct 100 CP menggunakan dua reagen untuk mempercepat 

reaksi cholesterol oxidase dengan kolesterol tak teresterifikasi non-HDL 

dan melarutkan HDL menggunakan detergent cholesterol esterase dan 

chromagenic coupler untuk membuat warna dan menghitung HDL secara 

kuantitatif. Satuan untuk kadar HDL serum darah adalah mg/dL. 

4.7 Prosedur Penelitian 

4.7.1 Kriteria Hewan Coba dan Estimasi Jumlah Sampel Penelitian 

Hewan coba yang digunakan adalah tikus galur Rattus norvegicus Wistar, 

jenis kelamin betina, usia 12 minggu, berat badan ± 200 mg, sehat secara fisik 

yang ditandai dengan mata yang jernih, rambut putih mengilat dan tidak rontok, 

gerakan aktif, dan feses tidak lembek. Sesuai rumus Federer (1977) untuk 

menentukan estimasi jumlah sampel per kelompok perlakuan, digunakanlah 
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rumus (n-1)(t-1) ≥ 15, dimana n adalah jumlah sampel, dan t adalah jumlah 

kelompok perlakuan. Jumlah kelompok pada penelitian ini ada 7, sehingga 

didapatkan minimal hewan coba 4 hewan coba/kelompok. 

4.7.2 Pembuatan Ekstrak Air Daun Physalis dan Penyediaan Albumin 

Bahan simplisia daun (bubuk kering) didapat dari bibit tanaman UB yang 

berumur 3 bulan dan dikeringkan menggunakan oven. Simplisia kemudian 

ditimbang (5 g) kemudian ditambah air mendidih (100oc) sebanyak 5 ml, ditunggu 

selama 1 jam kemudian disaring. Sisa ekstraksi kembali di ekstraksi dengan 

proses yang sama sebanyak 2 kali. Hasil saringan dicampur dan disimpan pada 

suhu 4oC (Wu et al., 2016) 

Albumin yang digunakan adalah albumin tablet yang dibelah setengah dan 

dijadikan bubuk. Pemberiannya untuk dosis 1,2,dan 3 secara berturut turut adalah 

3,3 g/kgBB, 6,7 g/kgBB, dan 10 g/kgBB, yang kemudian dikombinasi dengan 

ekstrak air daun physalis dengan dosis 1500 mg/kgBB. 

4.7.3 Adaptasi dan Pemeliharaan Hewan Coba 

Sebelum perlakuan, tikus dibiarkan beradaptasi dengan kondisi laboratorium 

selama 2 minggu untuk meminimalisir stress. Untuk pemeliharaannya, tikus 

diletakkan dalam kandang plastik 45 cm x 30 cm x 15 cm yang sudah diberi label 

sesuai kelompok perlakuan dan kontrol ; tutup kandang dari anyaman kawat 

berongga yang ditimpa batu berukuran dengan kisaran dimensi 8 cm x 5 cm x 5 

cm agar tikus tidak keluar dari kandang. Tiap kandang berisi 5 tikus. Kandang 

diletakkan pada suhu ruang (20oC-25oC) dan siklus gelap terang 12 jam/12 jam.  

Sekam pada kandang diganti 2 kali seminggu. Makanan tikus pellet dengan 
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kebutuhan harian. Minum tikus diletakkan pada botol minum dengan kebutuhan 

harian 60 mL per ekor dan diberikan 2 botol minum tikus per kandang. 

4.7.4 Pembagian Kelompok Hewan Coba 

Tikus betina sehat seperti pada kriteria 4.7.2 dianestesi menggunakan 

ketamine dosis 40 mg/kgBB secara intramuskular. Rambut dicukur di area 

abdomen kira – kira 4 cm2 di garis imajiner ovarium dan kulit dioles dengan 

betadine dan alkohol 70% menggunakan kapas kemudian dilakukan insisi lateral 

paralumbar. Ovarium sekaligus dengan oviduknya diambil, dan diligasi di bagian 

cornu uteri. Kemudian kulit ditutup kembali dan dijahit dengan benang catgut dan 

ditutup dengan kassa steril. Pada hari ke 1, 2, dan 3 tikus diberikan suntikan 

gentamisin dengan dosis 60 – 80 mg/kgBB (Lestari et al., 2016). Keseluruhan tikus 

yang sudah diovariektomi dibagi dalam 6 kelompok. Pada kelompok ovariektomi, 

diberikan ekstraik air physalis tunggal atau kombinasi dengan albumin diberikan 

pada minggu keempat pasca ovariektomi dan diberikan selama 4 minggu. 

Kelompok penelitian terdiri dari i) Kelompok tikus normal tanpa perlakuan (N), ii) 

keadaan ovariektomi selama 5 minggu (OVX5), iii) keadaan ovariektomi selama 9 

minggu (OVX 9), iv) keadaan ovariektomi selama 5 minggu + ekstrak air physalis 

(EAP) 1500 mg/kgBB (C), (v),(vi),(vii) ovariektomi 5 minggu + EAP 1500 mg/kgBB 

+ albumin dengan dosis : 3,3 g/kgBB) (D1) , 6,7 g/kgBB (D2),  10 g/kgBB (D3). 

4.7.5 Penimbangan Tikus 

Tikus ditimbang setiap minggu sesuai tanggal awal ovariektomi sampai 

sebelum proses pembedahan. 
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4.7.6 Pemberian Perlakuan 

Pemberian ekstrak air daun Physalis angulata (1500 mg/kgBb) dan 

formulasi kombinasi ekstrak air daun Physalis angulata dan albumin dosis 1 (3,3 

g/kgBB), 2 (6,7 g/kgBB), 3 (10 g/kgBB)  diberikan dengan alat sonde hewan coba 

selama 4 minggu mulai dari minggu ke 6 sampai minggu 9 secara intragastrik. 

4.7.7  Pembedahan untuk Memperoleh Sampel 

Berat badan tikus ditimbang sebelum prosedur pembedahan. Tikus di 

euthanasia menggunakan injekasi ketamine 40 mg/kgBB. Tikus 

diposisikan membentangkan keempat kakinya pada papan bedah dan 

difiksasi menggunakan jarum pentul pada keempat kakinya. Dilakukan 

insisi lapisan terluar kulit tikus dengan gunting lurus dan pisau bedah. 

Dilakukan insisi lapisan peritoneal dari daerah abdominal hingga toraks. 

Dilakukan suction darah tikus langsung pada ventrikel dextra tikus, 

kemudian spesimen darah dimasukkan dalam vacutainer plain. 

4.7.8  Sentrifugasi untuk Memperoleh Sampel Serum Darah 

Sentrifugasi adalah suatu proses mekanik yang menggunakan 

gaya sentrifugal untuk memisahkan berbagai komponen dari suatu 

campuran berdasarkan densitasnya (Taulbee dan Valer, 2000). Hasil dari 

sentrifugasi darah adalah terbentuknya 3 lapisan dari densitas yang 

terrendah ke yang tertinggi yaitu serum darah, leukosit-platelet, dan 

eritrosit. Sampel darah yang diperoleh setelah pembedahaan harus segera 

dipisahkan antara serum dan eritrositnya maksimal 2 jam setelah 

pembedahan. Hal ini disebabkan apabila darah disentrifugasi melebihi 

waktu tersebut, maka dapat terjadi glikolisis eritrosit yang mempengaruhi 

true serum glucose level (Gupta dan Kaur, 2014). 
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Sampel darah yang telah diperoleh dalam vacutainer diletakkan di 

dalam tabung yang ada di dalam alat sentrifugasi (merk Thermo Scientific 

tipe Heraeus Labofuge 300). Tabung vacutainer diletakkan di dalam tabung 

50 mL BD Falcon yang menggantung dalam alat sentrifugasi. Peletakan 

tabung vacutainer dalam alat sentrifugasi harus seimbang antara satu sisi 

dengan sisi agar alatnya tidak rusak dan tabung vacutainer tidak pecah. 

Oleh karena itu tabung vacutainer bisa diletakan saling berlawanan, atau 

apabila tabung vacutainer yang ingin disentrifugasi berjumlah ganjil, maka 

dapat digunakan penyeimbang yaitu tabung reaksi berisi air dengan 

volume sama seperti volume darah. Kemudian alat ditutup dan 

disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rotation per minute 

(rpm). Apabila sudah 10 menit, maka alat akan mengeluarkan bunyi yang 

menandakan sentrifugasi sudah selesai. Setelah itu, serum diambil 

menggunakan pipet tetes dan letakkan di dalam microtube tanpa 

menyentuh lapisan eritrosit yang sudah tersedimentasi.  

4.7.9 Pengukuran kadar HDL serum darah  

Pengukuran kadar HDL dilakukan menggunakan serum darah tikus 

yang telah disentrifugasi. Sediaan serum yang diperlukan minimal 1 cc. 

Pengukuran kadar HDL serum menggunakan alat ABX Pentra HDL Direct 

100 CP yang merupakan metode homogen untuk menghitung kadar HDL-

C di dalam serum dengan menggunakan dua reagen untuk mempercepat 

reaksi cholesterol oxidase dengan kolesterol tak teresterifikasi non-HDL 

dan melarutkan HDL menggunakan detergent cholesterol esterase dan 

chromagenic coupler untuk membuat warna dan menghitung HDL secara 

kuantitatif (Horiba, 2007). 
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4.8 Analisis Data 

Seluruh teknik pengolahan data hasil penelitian dianalisis secara 

komputerisasi menggunakan software Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS Statistic 24) dengan tingkat signifikasi atau nilai 

probabilitas 0,05 (p value = 0,05) dan taraf kepercayaan 95% (α = 0,50) 

Analisis data statistik yang digunakan adalah Pearson Correlation Test, One-

Way Anova, dan  Post Hoc LSD. 

4.9. Alur penelitian 
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4.10 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan Juni 
2018 

Juli 2018 Agustus 
2018 

September 
2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan hewan model 
menopause 

                

2 Pembuatan ekstrak                 

3 Pembuatan formulasi 
kombinasi ekstrak physalis dan 
albumin 

                

4 Perlakuan obat pada hewan 
coba 

                

5 Pengambilan data dan analisis 
statistik 

                

Keadaan ovariektomi + pemberian esktrak air daun P.angulata (1500 

mg/kgBB) + Albumin (6,7 g/kgBB) 

Keadaan ovariektomi + pemberian esktrak air daun P.angulata (1500 

mg/kgBB) + Albumin (10 g/kgBB) 

Keadaan ovariektomi + pemberian esktrak air daun P.angulata (1500 

mg/kgBB) 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian eksperimental 

laboratorik untuk mengetahui efek ekstrak Physalis dan kombinasi ekstrak 

Physalis dengan albumin terhadap kadar HDL serum tikus wistar (Rattus 

norvegicus) pasca ovariektomi. Tikus wistar yang berjumlah 35 ekor kemudian 

dibagi menjadi 7 kelompok yaitu 5 ekor kontrol negatif, 5 ekor kontrol positif 

OVX5 (keadaan ovariektomi selama 5 minggu), 5 ekor kontrol positif OVX9 

(keadaan ovariektomi selama 9 minggu), 5 ekor keadaan ovariektomi selama 5 

minggu + ekstrak air physalis (EAP) (kelompok C), 5 ekor keadaan ovariektomi 

selama 5 minggu + terapi kombinasi EAP dan albumin dosis 1 (kelompok D1) , 5 

ekor keadaan ovariektomi selama 5 minggu + terapi kombinasi EAP dan albumin 

dosis 2 (kelompok D2), dan 5 ekor keadaan ovariektomi selama 5 minggu + 

terapi kombinasi EAP dan albumin dosis 3 (kelompok D3). Pemberian ekstrak air 

daun Physalis angulata (1500 mg/kgBB) pada kelompok C dan formulasi 

kombinasi ekstrak air daun Physalis angulata dan albumin dosis 1 (3,3 g/kgBB) 

untuk D1, dosis 2 (6,7 g/kgBB) untuk D2, dosis 3 (10 g/kgBB)  untuk D3 diberikan 

dengan alat sonde hewan coba selama 4 minggu mulai dari minggu ke 6 sampai 

minggu 9 secara intragastrik.  
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5.1.1 Pengukuran Kadar HDL Serum Tikus 

Pada akhir minggu ke 9, dilakukan pembedahan tikus untuk dilakukan 

pengambilan sampel darah tikus secara cardiac puncture, kemudian spesimen 

darah dimasukkan dalam tabung vacutainer plain. Pengukuran kadar HDL 

dilakukan menggunakan serum darah tikus yang telah disentrifugasi 

menggunakan alat ABX Pentra HDL Direct 100 CP. Hasil pengukuran kadar HDL 

serum tikus dapat dilihat pada Tabel 5.1 

5.2 Analisis Data 

5.2.1 Uji Normalitas Data dan Homogenitas Varian 

Pada penelitian ini, proses analisa data menggunakan program SPSS for 

Windows versi 24.0. Pertama kali dilakukan uji normalitas untuk menilai sebaran 

data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan 

Shapiro-Wilk Test. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal. 

Kelompok Rata-Rata Kadar HDL Serum Tikus ± Standar Deviasi 

Kontrol Negatif (N) 22,80 ± 5,71839 

Kontrol Positif (OVX5) 33,20 ± 9,03881 

Kontrol Positif (OVX9) 28,40 ± 4,03733 

D1 31,40 ± 4,39318 

D2 27,40 ± 4,66905 

D3 27,80 ± 2,68328 

C 28,00 ± 3,39116 

Tabel 5.1 Rata-Rata Kadar HDL Serum Tikus Rattus norvegicus 
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Pada uji Shapiro-Wilk, diperoleh bahwa data kadar HDL plasma tikus terdistribusi 

secara normal dengan nilai p = 0,119. 

Uji homogenitas varian berdasarkan hasil uji Levene yang dapat dilihat 

pada Tabel 5.3, didapatkan nilai p = 0,066 sehingga dapat dikatakan data 

homogen. Hasil uji normalitas dan homogenitas menunjukkan bahwa sampel 

berdistribusi normal dan memiliki variasi homogen sehingga dapat dilakukan uji 

statistik parametrik yaitu uji One-Way ANOVA.  

5.2.2 Uji One-Way ANOVA 

Uji One-Way ANOVA dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, untuk 

mengetahui pengaruh adanya perbedaan perlakuan antara kelompok tikus 

normal (kontrol negatif), kelompok tikus OVX5 dan OVX9 (kontrol positif) 

terhadap kadar HDL serum tikus. Berdasarkan hasil uji One-way ANOVA, data 

kadar HDL serum diperoleh nilai Sig atau p-value = 0,082. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan kadar HDL serum tikus antar a 

tikus yang tidak diovariektomi dengan tikus yang diovariektomi (OVX5 dan 

OVX9). Kedua, untuk mengetahui adanya perbedaan perlakuan antara kelompok 

tikus OVX9 (kontrol positif), kelompok D1, D2, D3, dan C terhadap kadar HDL 

serum tikus. Berdasarkan hasil uji One-way ANOVA, data kadar HDL plasma 

diperoleh nilai Sig atau p-value = 0,633. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan kadar HDL serum tikus antar kelompok 

perlakuan.  

5.2.3 Uji Post Hoc LSD 

Kemudian dilakukan uji Post Hoc LSD untuk dapat mengetahui 

perbandingan dua sampel antara kontrol negatif dan kontrol positif (OVX5 dan 
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OVX9), serta antara kelompok kontrol positif OVX9 dan perlakuan (C,D1,D2,D3). 

Data hasil uji Post Hoc LSD dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 dan dapat 

simpulkan bahwa : antara kelompok kontrol negatif dan kontrol positif OVX5 

terdapat perbedaan yang signifikan (p = 0,028),  antara kontrol negatif dan OVX9 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p = 0,205), antara kontrol positif OVX9 

dan OVX5 tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p = 0,273), antara kontrol 

positif OVX9 dengan perlakuan (D1,D2,D3,C) tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan, dan antar kelompok perlakuan (D1,D2,D3,C) tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan). 

 Kontrol Negatif 

(N) 

Kontrol Positif 

(OVX5) 

Kontrol Positif 

(OVX9) 

Kontrol Negatif (N) - 0,028 0,205 

Kontrol Positif 

(OVX5) 

0,028 - 0,273 

Kontrol Positif 

(OVX9) 

0,205 0,273 - 

 

 

 

 

 

Tabel 5.2. Nilai Signifikansi (p) dari Uji Post Hoc LSD antara kelompok 

Kontrol Negatif (N), Kontrol Positif (OVX5), dan Kontrol Positif (OVX9) 
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5.2.4 Uji Korelasi Pearson 

Uji korelasi Pearson ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dosis 

albumin dalam berbagai dosis terhadap kadar HDL serum tikus. Jika hasil uji 

korelasi Pearson mendekati angka 1, berarti hubungan antar variabel semakin 

kuat. Selain itu, jika hasil menunjukkan angka positif, berarti hubungan antar 

variabel adalah hubungan searah atau memiliki korelasi positif. Sebaliknya, jika 

hasil menunjukkan angka negatif, maka hubungan antar variabel merupakan 

hubungan berlawanan arah atau memiliki korelasi negatif. Hasil uji korelasi 

Pearson pada Tabel 5.6 diperoleh angka signifikansi antara dua variabel yaitu 

0,08 (p < 0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan dari 

penambahan berbagai dosis albumin terhadap kadar HDL serum tikus. 

Didapatkan juga koefisien korelasi antara pemberian berbagai dosis albumin 

dengan kadar HDL sebesar -0,400, sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan dosis albumin memiliki hubungan yang sangat lemah dan 

berkorelasi negatif dengan peningkatan kadar HDL serum tikus.  

Tabel 5.3. Nilai Signifikansi (p) dari Uji Post Hoc LSD antara kelompok Kontrol 

Kontrol Positif (OVX9), D1,D2,D3, dan C 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Kadar HDL Tikus Rattus norvegicus Strain Wistar pada Kontrol Negatif 

dan Kontrol Positif OVX5 dan OVX9 

 

Hasil rata-rata kadar HDL serum pada tikus kontrol negatif lebih rendah 

dibanding tikus kontrol positif OVX5 dan OVX9, tetapi rerata kadar HDL serum 

OVX9 lebih tinggi daripada OVX5. Uji One-Way ANOVA juga menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dari ovariektomi terhadap kadar HDL serum 

tikus OVX5 dan OVX9 (p = 0,082). Secara teori, semakin bertambah lama 

keadaan ovariektomi/hipoestrogen, maka kadar HDL akan semakin berkurang. 

Namun, penelitian Permatasari et al (2013) menunjukkan bahwa keadaan 

ovariektomi pada tikus Rattus norvegicus selama 5 minggu memiliki kadar HDL 

serum yang lebih tinggi dibandingkan tikus kontrol negatif dan tikus dengan 

keadaan ovariektomi 9 minggu. Hal serupa juga ditunjukkan oleh penelitian 

Camara et al (2014) yang menunjukkan bahwa kadar HDL serum tikus pasca 

ovariektomi memiliki kadar HDL yang lebih tinggi dibandingkan tikus sham-

operated. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme terkait kadar HDL 

serum yang berfluktuatif pada tikus Rattus norvegicus pasca ovariektomi, tetapi 

mekanisme tersebut masih belum diketahui. 
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6.2 Kadar HDL Tikus Rattus norvegicus Strain Wistar pada Perlakuan 

Kombinasi Ekstrak Air Daun Physalis angulata dan Albumin dan Ekstrak 

Air Daun Physalis Tunggal 

 

Kadar HDL serum tikus pada perlakuan C,D1,D2,dan D3 cenderung 

memiliki efek yang tidak signifikan (p > 0,05) terhadap tikus kontrol negatif OVX5 

dan OVX9. Pemberian ekstrak Physalis angulata yang mengandung fitoestrogen 

withanolides, baik pemberian tunggal maupun dikombinasi dengan albumin 

dalam berbagai dosis justru menyebabkan turunnya kadar HDL pada tikus, 

dibuktikan dengan hasil nilai koefisien korelasi pearson -0,400 (korelasi negatif). 

Hal ini sesuai dengan penelitian Lundeen et al (1997) menunjukkan bahwa terapi 

estrogen ternyata menurunkan kadar LDL dan HDL plasma pada tikus. Hal ini 

disebabkan karena pada tikus, bentuk kolesterol yang paling dominan adalah 

HDL (sekitar 60-70% dari keseluruhan total kolesterol). Tetapi, baik kadar LDL 

maupun HDL menurun setelah pemberian terapi estrogen.  

Salah satu mekanisme yang dapat menjelaskan perbadaan metabolisme 

HDL pada tikus adalah bahwa HDL pada tikus memiliki jumlah Apoprotein E yang 

lebih tinggi daripada HDL manusia. Reseptor LDL tikus memiliki afinitas yang 

tinggi terhadap Apoprotein E. Ketika berikatan dengan reseptor LDL, HDL akan 

diinternalisasi melalui endositosis diperantarai-reseptor (Landschulz et al., 1996). 

Selain itu, pemberian estrogen juga meningkatkan aktifitas reseptor LDL. Dengan 

demikian, partikel HDL yang mengandung Apoprotein E segera dieliminasi dari 

darah lebih banyak dibandingkan pada manusia setelah pemberian terapi 

estrogen. Dengan demikian, diketahuilah bahwa salah satu kelemahan dari 
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model tikus adalah hanya berguna untuk mengevaluasi efek estrogen dalam 

menurukan kadar LDL. 

Mekanisme kedua yang mungkin terlibat terhadap menurunnya kadar 

HDL pada tikus adalah keterlibatan estrogen terhadap enzim – enzim yang 

mempengaruhi metabolisme HDL. Estrogen mampu mengurangi aktivitas 

lipoprotein lipase (LPL) pada tikus. Berkurangnya aktivitas LPL menurunkan 

kadar HDL plasma. Hal ini disebabkan karena lipoprotein lipase berfungsi untuk 

mengkatalis hidrolisis trigliserida dari triglyceride-rich lipoprotein (TGRL) seperti 

kilomikron dan very low density lipoprotein (VLDL) yang menghasilkan free fatty 

acid. Setelah hidrolisis TGRL oleh LPL, sisa – sisa permukaan seperti kolesterol 

bebas, apoprotein, dan fospolipid diproduksi, yang memiliki peran sebagai 

substrat dalam maturasi partikel HDL (Clee et al.,1997) Juga, hepatic lipase, 

yang mengalami down-regulation setelah pemberian terapi estrogen pada 

manusia, tidak diregulasi pada tikus. Dengan demikian, untuk meneliti efek 

estrogen terhadap metabolisme HDL, tidak bisa menggunakan model hewan 

tikus (Lundeen et al., 1997). 

Penelitian Parini et al (2000) menunjukkan bahwa terapi estrogen dosis 

tinggi (4 mg/kgBB) menyebabkan turunnya kadar HDL dan LDL, sedangkan 

terapi estrogen dosis rendah (0,01 mg/kgBB) dapat meningkatkan kadar HDL. 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terapi estrogen pada 

tikus memiliki efek bifasik. Kadar plasma Apo-A1 meningkat pada pemberian 

estrogen dosis rendah, sehingga kadar HDL tikus meningkat. Pada pemberian 

estrogen dosis tinggi, terjadi peningkatan klirens LDL dan HDL yang disebabkan 

oleh meningkatnya ekspresi reseptor LDL (LDLR). Hal ini disebabkan karena 

Apoprotein E yang tinggi pada HDL tikus, yang juga memiliki afinitas yang tinggi 
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terhadap LDLR. Oleh karena itu, diperlukanlah penelitian lebih lanjut terkait kadar 

fitoestrogen withanolides yang terdapat pada ekstrak Physalis, sehingga 

pemberiannya dapat disesuaikan untuk dapat meningkatkan kadar HDL.  

Berdasarkan penelitian Permatasari et al (2013), pemberian ekstrak 

Physalis minima dosis 1500 mg/kgBB mampu meningkatkan kadar estradiol tikus 

Rattus norvegicus yang diovariektomi secara signifikan dibanding dosis lainnya 

(2500 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak physalis 

dosis 1500 mg/kgBB memiliki kadungan fitoestrogen dosis tinggi yang mampu 

meningkatkan kadar estradiol serum tikus.  

Dari berbagai perlakuan yang diberikan, ekstrak Physalis (1500 mg/kgBB) 

yang dikombinasi dengan albumin dosis terendah (3,3 g/kgBB) menunjukkan 

rerata kadar HDL serum yang lebih tinggi dibandingkan kelompok perlakuan 

lainnya. Nilai koefisien korelasi pearson (-0,400) menunjukkan korelasi yang 

sangat lemah dan korelasi negatif. Nilai signifikansi yang didapat (0,080) 

menunjukkan terdapat hubungan yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi dosis albumin yang diberikan, akan berdampak kepada 

semakin menurunnya kadar HDL. Hal ini disebabkan karena albumin dapat 

mengikat hormon steroid dengan spesifisitas yang terbatas dan afinitas yang 

rendah, tetapi karena konsentrasinya yang tinggi di dalam plasma darah dan 

jumlahnya yang relatif konstan, maka albumin mampu memengaruhi fluktuasi 

hormon steroid dan fraksi bebasnya (Hammond, 2016). Estrogen yang terikat 

albumin juga aktif secara biologis (Toniolo et al., 1994). Dengan demikian, 

semakin banyak fitoestrogen yang diregulasi oleh albumin, maka estrogen yang 

dapat berikatan dengan reseptor estrogen semakin banyak (Hammond, 2016) 

dan menurunkan kadar HDL dengan jumlah yang lebih besar.  
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 Selain itu, pada penelitian ini, waktu pemberian perlakuan hanya selama 

4 minggu, yaitu dari minggu ke-5 sampai minggu ke-9. Penelitian Harini et al 

(2015) menunjukkan bahwa pemberian pakan kecambah Cicer arientum (1,2 

mg/kgBB) yang mengandung fitoestrogen isoflavon selama 8 minggu mampu 

secara signifikan meningkatkan kadar HDL tikus wistar yang diovariektomi. 

Penelitian Kwon et al (2008) juga menunjukkan bahwa pemberian terapi ekstrak 

Cirsium japonicum (0,5 mg/kgBB) yang mengandung fitoestrogen flavonoid 

selama 10 minggu mampu menigkatkan kadar HDL secara signifikan pada tikus 

yang diovariektomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diperlukan pemberian 

perlakuan yang lebih lama agar efek dari terapi yang diberikan bisa maksimal.  

 

Namun, masih terdapat keinkonsitensian dari pemberian terapi 

fitoestrogen terhadal kadar HDL serum tikus. Penelitian Harini et al (2015) dan 

Kwon et al (2008) membuktikan bahwa terapi fitoestrogen mampu meningkatkan 

kadar HDL pada tikus yang diovariektomi secara signifikan. Namun, penelitian 

Gallo et al (2005) menunjukkan bahwa tikus yang dilakukan pemberian 

fitoestrogen isoflavon dari ekstrak kedelai terstandar/standardized soy extract 

(SSE) dengan dosis 50 mg/kgBB dan 100 mg/kgBB memiliki rata-rata kadar HDL 

yang lebih rendah dibandingkan tikus pasca ovariektomi. Terkait dengan efek 

bifasik dari estrogen seperti yang dijelaskan oleh Parini et al (2000), bahwa 

pemberian terapi estrogen dosis rendah (0,01 mg/kgBB – 0,1 mg/kgBB) yang 

mampu meningkatkan kadar HDL pada tikus dan estrogen dosis tinggi (>1 

mg/kgBB) yang malah menurunkan kadar HDL pada tikus, dapat diduga bahwa 

pemberian fitoestrogen juga memiliki efek bifasik seperti pemberian terapi 

estrogen endogen. Namun hingga saat ini, belum diketahui dosis maksimal 
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berapakah yang mampu meningkatkan kadar HDL serum pada tikus, dan juga 

dosis terendah berapakah yang justru menurunkan kadar HDL serum. Hal ini 

disebabkan karena belum dilakukannya standardsasi dari senyawa yang 

berperan sebagai fitoestrogen pada berbagai tanaman yang ada. 

 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya pengukuran 

HDL sebelum terapi, sebab kadar HDL setelah pemberian terapi ditentukan oleh 

durasi pemberian terapi, kadar HDL awal, dan jenis kelamin hewan coba. 

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya durasi pemberian perlakuan. Pada 

penelitian ini juga ditemukan standar deviasi yang cukup tinggi dikarenakan 

banyaknya heterogenitas dari masing-masing tikus itu sendiri. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pemberian formulasi kombinasi ekstrak air daun Physalis angulata dan 

albumin tidak mampu meningkatkan kadar HDL serum tikus Rattus 

norvegicus pasca ovariektomi secara signifikan. 

b. Tikus Rattus norvegicus pasca ovariektomi memiliki rata-rata kadar HDL 

serum yang lebih tinggi dibanding tikus normal, meskipun mekanisme 

terkait hal ini masih belum diketahui.  

c. Pemberian ekstrak air daun Physalis tanpa albumin maupun formulasi 

kombinasi ekstrai air daun Physalis dan albumin tidak berpengaruh 

secara signifikan pada kadar HDL serum tikus Rattus norvegicus strain 

wistar pasca ovariektomi jika dibandingkan dengan tikus Rattus 

norvegicus strain wistar pasca ovariektomi yang tidak diberikan terapi. 

d. Penambahan dosis albumin secara bertingkat yang diberikan pada 

formulasi kombinasi dengan ekstrak Physalis angulata 1500 mg/kgBB 

memiliki  hubungan yang tidak signfikan, korelasi negatif dan hubungan 

yang sangat lemah terhadap peningkatan kadar HDL serum tikus Rattus 

norvegicus strain wistar pasca ovariektomi. 
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7.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini adalah  

a. Diperlukan model hewan coba lain yang memiliki metabolisme HDL yang 

hamper menyerupai metabolism HDL manusia untuk melakukan uji 

efektivitas fitoestrogen terhadap kadar HDL serum pasca ovariektomi. 

b. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang senyawa - senyawa 

yang memiliki estrogenic effect lain yang berpotensi sebagai fitoestrogen 

dari tanaman Physalis angulata yang dapat meningkatkan kadar HDL 

pada keadaan pasca menopause atau pasca ovariektomi. 

c. Diperlukan pengukuran kadar HDL serum tikus sebelum terapi (secara 

retro orbital), sehingga dapat dapat diketahui perubahan kadar HDL pada 

tikus yang sama. 

d. Durasi perlakuan diberikan setidaknya selama 8 minggu agar pemberian 

terapi lebih maksimal. 

e. Selain itu, diperlukan juga pengukuran kadar fitoestrogen pada ekstrak 

yang akan diberikan, karena sifat terapi estrogen yang bersifat bifasik 

pada tikus, sehingga dapat mempengaruhi kadar HDL tikus secara 

signifikan. 

f. Diperlukan jumlah sampel yang lebih besar pada masing – masing 

kelompok perlakuan karena standar deviasi pada masing – masing 

kelompok relatif tinggi dikarenakan metabolisme HDL yang berfluktuatif 

pada masing – masing tikus. 

g. Agar kemanfaatan dari penelitian ini dapat diterapkan kepada 

masyarakat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait senyawa yang 

berperan sebagai fitoestrogen pada ekstrak Physalis angulata 
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menggunakan metode High Perfomance Liquid Chromatography 

sehingga peneliti bisa menciptakan isolat murni dari fitoestrogen tersebut 

yang lebih mudah diatur dalam pemberian dosisnya.  

h. Diperlukan penelitian klinis lebih lanjut terkait manfaat ekstrak air daun 

Physalis angulata setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian secara in 

vivo pada hewan coba yang memiliki metabolisme HDL sama pada 

manusia dan terbukti mampu meningkatkan kadar HDL pada keadaan 

ovariektomi. 
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