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ABSTRAK 
 
 

Hanum, Diah Farida. 2011. Pengaruh Ekstrak Lidah Buaya terhadap Kadar 
Malondialdehida Serum Darah Tikus Putih Hiperkolesterolemi. Skripsi, 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Ari Yuniastuti, S. Pt, M. 
Kes dan dr. Nugrahaningsih WH, M. Kes. 
 

Fokus utama penelitian penyakit pembuluh darah (kardiovaskuler) beberapa 
tahun terakhir ini terpusat pada fenomena pemicu penyakit yang disebut stress 
oksidatif yang dipengaruhi oleh Spesies Oksigen Reaktif (Reactive Oxygen Species = 
ROS). Kolesterol LDL sangat rentan terhadap oksidasi dan bila bertemu dengan ROS 
akan membentuk LDL teroksidasi. Bila LDL teroksidasi dan menempel pada 
jaringan akan menjadi pemicu aterosklerosis yang ditandai dengan tingginya kadar 
malondialdehida. Aloe vera (lidah buaya) adalah fitofarmaka yang mengandung 
acemannan dan glucomannan yang aktivitasnya dapat menurunkan 
hiperkolesterolemi, dengan menurunkan kadar malondialdehida. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak lidah buaya dapat 
menurunkan kadar malondialdehida serum darah tikus putih hiperkolesterolemi. 

Rancangan penelitian menggunakan The Post Test Only Randomized Control 
Group Desain. Sampel berupa tikus putih jantan dewasa strain wistar yang 
dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok 
perlakuan (dosis perlakuan 0,5 ml/ekor/hari;  1 ml/ekor/hari dan 1,5 ml/ekor/hari) 
dengan masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor tikus. Variabel bebas adalah 
ekstrak lidah buaya dengan berbagai dosis, variabel tergantung adalah kadar 
malondialdehida, dan variabel kendali adalah berat badan, jenis kelamin, umur, 
pakan, keadaan kandang dan ukuran kandang. Tiap tikus dinaikkan kadar kolesterol 
darahnya dengan memberikan pakan tinggi kolesterol selama 1 bulan, kemudian 
diberi perlakuan selama 14 hari, dan pada hari ke 15 diukur kadar malondialdehida. 
Data diuji dengan ANAVA satu jalan dilanjutkan dengan uji BNT. 

Hasil penelitian dengan menggunakan uji ANAVA diperoleh hasil bahwa 
Fhitung > Ftabel, di mana Fhitung = 177,5475 dan Ftabel 5% = 8,69, Ftabel 1% = 26,83. Hal 
ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji BNT, dan didapatkan hasil rata-rata kadar malondialdehida 
setelah perlakuan yaitu: perlakuan A (6,58 mmol/L), B (5,28 mmol/L), C (3,04 
mmol/L), dan D (2,51 mmol/L). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan antar perlakuan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak lidah buaya dapat 
menurunkan kadar malondialdehida serum darah tikus putih hiperkolesterolemi. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui pula bahwa semakin tinggi dosis pemberian 
ekstrak lidah buaya yang diberikan maka semakin rendah kadar malondialdehida.  
 

Kata Kunci: aterosklerosis, hiperkolesterolemi, kadar malondialdehida, lidah buaya  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan manusia. 

Tanpa kesehatan yang optimal, semuanya akan menjadi tidak bermakna, oleh karena 

itulah sehat dan bugar merupakan dambaan setiap orang (Ardiansyah 2002). Hasil 

survei kesehatan rumah tangga yang dilakukan Departemen Kesehatan menunjukkan 

prevalensi penyakit jantung di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, diikuti 

dengan jumlah kematian (Sudarmanto 2004).  

Kelebihan gizi yang mengakibatkan tingginya prevalensi penyakit degeneratif 

seperti jantung, kanker, kencing manis, rematik telah dirasakan oleh negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia. Belum lagi akibat yang ditimbulkan oleh 

lingkungan tercemar, kesalahan pola makan dan gaya hidup yang justru merangsang 

tumbuhnya radikal bebas (free radical) yang mengakibatkan terjadinya kerusakan 

oksidatif tubuh. Ardiansyah (2002), menjelaskan bahwa kerusakan oksidatif terhadap 

jaringan biologi tergantung oleh banyak faktor, termasuk komposisi substrat 

(misalnya, komposisi asam lemak), konsentrasi oksigen, dan prooksidan, contohnya, 

Reactive Oxygen Species (ROS), logam transisi, protein yang mengandung besi, dan 

enzim. 

Fokus utama penelitian penyakit pembuluh darah (kardiovaskuler) beberapa 

tahun terakhir ini terpusat pada fenomena pemicu penyakit yang disebut stress 

oksidatif. Fenomena stress oksidatif ini dipengaruhi oleh Spesies Oksigen Reaktif 

(Reactive Oxygen Species = ROS) yang merupakan molekul oksidan reaktif tinggi. 

ROS terjadi secara endogen maupun eksogen, melalui aktivitas yang sangat tidak 

stabil dan dapat bereaksi dengan molekul lain (Trilling 1996). ROS adalah molekul 

atau atom yang dibentuk oleh reduksi oksigen dan dapat berupa radikal babas atau 

non radikal. Dalam sel, radikal bebas dapat dihasilkan dari absorbsi energi radiasi, 

metabolisme obat, proses metabolisme normal dan transisi zat metal (Anggarini 

2002).  

Reaksi ROS dengan komponen seluler menyebabkan kerusakan oksidatif 

yang bersifat irreversible, sehingga mengakibatkan keadaan kritis biomolekuler 

seluler seperti lipid, protein, dan DNA (Stahl 1997). Terdapat bukti kuat bahwa 
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kerusakan ini memainkan peranan penting sebagai penyebab penyakit degeneratif 

seperti kardiovaskuler. 

Kolesterol LDL sangat rentan terhadap oksidasi karena hampir separuh 

komponen lipidnya terdiri dari asam lemak tak jenuh jamak (PUFA), yang bila 

bertemu dengan ROS akan membentuk LDL teroksidasi. Bila LDL teroksidasi dan 

menempel pada jaringan akan menjadi pemicu aterosklerosis. Komponen lipid 

membran seluler dan lipid plasma adalah glikolipid kolesterol. Fosfolipid terutama 

PUFA sangat rawan terhadap serangan radikal hidroksil dan radikal peroksil 

sehingga dapat menimbulkan peroksidasi lipid yang menghasilkan produk seperti 

malondialdehida (Marks 2001). Oleh karena itu, indikator kerusakan makromolekul 

oleh ROS dapat diukur dengan mengukur kadar malondialdehida (MDA) (Aruoma et 

al. 1999). 

Hiperkolesterolemi sangat berperan terhadap gangguan kardiovaskuler, 

terutama untuk terjadinya aterosklerosis. Penelitian epidemiologi laboratorium dan 

klinis memperlihatkan hubungan antara tingginya kolesterol total dan LDL kolesterol 

(hiperkolesterolemi) dengan terjadinya penyakit kardiovaskuler (Pignone 2001). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan penyakit kardiovaskuler pada 

manusia dan keparahan aterosklerosis pada hewan coba berhubungan dengan 

meningkatnya kadar kolesterol dalam darah (Anonim 2000). Peningkatan kadar 

kolesterol dalam darah (hiperkolesterolemi) dapat menyebabkan kerusakan sel 

endothelium. Hal ini karena adanya peningkatan pembentukan radikal bebas 

superoksid, yang kemudian dapat menyebabkan oksidasi LDL sehingga akan 

terbentuk gugus hidroksil pada sel endotelium dan otot polos pembuluh darah 

(Sudjarwo 2000). Hidroksil radikal ini akan bereaksi dengan asam lemak tak jenuh 

jamak (Polyunsaturated Fatty Acid) yang banyak terdapat pada membran sel 

sehingga dapat menimbulkan reaksi peroksidasi lipid yang akan menghasilkan lipid 

peroksid (Bertil 1990, dalam Arifin 2002). Selain itu peningkatan kadar kolesterol 

LDL akan memicu terjadinya disfungsi endotel yang merupakan tahap awal yang 

paling penting dalam proses aterosklerosis (Joris 2000). Aterosklerosis adalah 

terjadinya penebalan dan kekakuan pembuluh darah berkaitan dengan kolesterol 

LDL plasma tinggi dan HDL rendah.  

Sampai saat ini pengobatan aterosklerosis lebih banyak ditujukan untuk 

mencapai kadar normal fraksi lipid. Penelitian yang dilakukan Pignone (2002) 

menyebutkan bahwa penurunan kolesterol LDL mampu menurunkan resiko 
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terjadinya aterosklerosis sampai 30%. Regresi aterosklerosis juga dapat dilakukan 

dengan cara memperbaiki disfungsi endotel melalui pemberian antioksidan, 

penghambat angiotensin converting enzyme (ACE) maupun L-arginin (Julie et al. 

2001). 

Saat ini tengah dikembangkan fitofarmaka sebagai upaya menanggulangi 

berbagai penyakit. Penggunaan fitofarmaka di samping harganya terjangkau, 

beberapa jenis tertentu dapat dibudidayakan sendiri. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan lidah buaya. Aloe vera (lidah buaya) adalah fitofarmaka yang 

mengandung acemannan dan glucomannan. Glukomannan memiliki aktivitas dapat 

menghambat kerja HMG Co-A reduktase dalam biosintesis kolesterol di sel dan 

menghambat kerja Acyl Co-A Cholesterol Acyl Transferase (ACAT), sehingga dapat 

menurunkan hiperkolesterolemi (Kemper 1999). 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan, 

yaitu: apakah pemberian ekstrak lidah buaya dapat menurunkan kadar malon-

dialdehida serum darah tikus putih hiperkolesterolemi? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Ekstrak Lidah Buaya  

 Gel atau daging lidah buaya yang diekstrak dengan proses ekstraksi melalui 

tahapan maserasi, perkolasi dan destilasi. 

2. Hiperkolesterolemi  

 Suatu keadaan ketika kandungan kolesterol dalam darah melampaui ambang 

batas normal. Pada penelitian ini, tikus dikatakan hiperkolesterolemi jika kadar 

kolesterolnya lebih dari 54 mg/dl. 

3. Kadar Malondialdehida 

 Kadar malondialdehida ini dihitung melalui absorbansi menggunakan 

spektrofotometer dengan λ = 535 nm dengan menggunakan metode TBARS 

(Thiobarbituric Acid Reactive Substance) yang dihitung dalam µM menggunakan 

koefisien extinction 1, 56 x 105 M-1 cm-1 . 
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D.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian 

ekstrak lidah buaya dapat menurunkan kadar malondialdehida serum darah tikus 

putih hiperkolesterolemi. 

 
E.  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan bahwa ekstrak lidah buaya dapat 

menurunkan kadar malondialdehida serum darah tikus putih hiperkolesterolemi. 

2. Menambah wawasan tentang manfaat lidah buaya bagi kesehatan sebagai upaya 

pengembangan obat tradisional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kolesterol 

Kolesterol adalah bahan penyusun membran, merupakan komponen 

lipoprotein yang penting di samping merupakan zat bakal bagi asam empedu dan 

sejumlah hormon. Pengangkutan oleh lipoprotein terutama dalam bentuk ester 

kolesterol yang berada di dalam inti lipoprotein. Senyawa ini masuk dan keluar 

jaringan tubuh melalui dua proses berdaur. Salah satu proses adalah berkaitan dengan 

proses pergantian lipoprotein, sedangkan proses yang lain melibatkan pergantian 

asam empedu. Kolesterol dan senyawa-senyawa yang berasal darinya terutama 

dikeluarkan bersama feses. Kolesterol yang hilang ini sebagian diganti oleh 

kolesterol diet dan sebagian lagi oleh kolesterol yang disintesis oleh tubuh dari asetil 

KoA (Oberman 2000, disitasi oleh Yuniastuti 2002). 

Pembentukan kolesterol di dalam tubuh diawali dengan pembentukan 

senyawa HMG Co-A dari asetil Co-A yang disintesis oleh enzim HMG Co-A sintase. 

Selanjutnya HMG Co-A akan diubah menjadi bentuk mevalonat oleh aktivitas enzim 

HMG Co-A reduktase. Mevalonat kemudian diubah menjadi skualin lanosterol 

sehingga terbentuk kolesterol (Wirahadikususmah 1985). Kolesterol dan turunan 

esternya dengan lemak berantai panjang adalah komponen penting dari lipoprotein 

plasma dan membran sel (Lehninger 1990). Kolesterol dalam tubuh diperlukan tubuh 

untuk membentuk hormon seks, vitamin D, dan garam empedu (Heslet 1996).  

 Kolesterol adalah unsur terpenting pada terjadinya proses penumpukan plak 

dengan proses pengapuran dan penimbunan elemen-elemen lemak, juga dijumpai 

akumulasi protein, karbohidrat, unsur-unsur darah, dan jaringan ikat, terjadi 

perlahan-lahan mirip karat yang makin menebal dalam alur pipa besi yang 

terbengkalai sehingga mengakibatkan pengerasan, kehilangan elastisitas dan 

penyempitan lumen pembuluh darah (aterosklerosis). 

Penyakit jantung koroner timbul apabila keadaan tersebut terjadi di pembuluh 

darah jantung (koroner), sehingga aliran darah ke otot jantung terganggu dan 

oksigenasi makin tidak mencukupi untuk metabolisme otot jantung. Dalam kondisi 

lebih parah kemampuan jantung untuk memompa darah dapat hilang. Hal ini akan 

merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian.  
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Kolesterol dalam darah berasal dari dua sumber, yaitu dari diet (kolesterol 

eksogen) dan dari hasil sintesis dalam tubuh (kolesterol endogen). Apabila seseorang 

tidak mengkonsumsi kolesterol maka hati akan mensintesisnya dari asam lemak 

dengan kecepatan 0,5-1,0 gr/hari. Jika masukan kolesterol melalui diet tinggi, 

sintesis kolesterol dalam tubuh akan dihambat. Sejauh pemasukan ini masih 

seimbang dengan kebutuhan, tubuh kita akan tetap sehat. Hanya 25-50% kolesterol 

dari diet yang diabsorpsi, selebihnya dibuang melalui feses (tinja). Tapi, ada juga 

kolesterol yang kembali ke dalam hati untuk diubah menjadi asam empedu dan 

garamnya.  

Kolesterol dan lemak tidak larut dalam darah. Kolesterol perlu dikemas 

bersama protein tertentu akan diubah menjadi lipoprotein berdensitas rendah (LDL) 

yang dikenal sebagai kolesterol buruk dan lipoprotein berdensitas tinggi (HDL) yang 

dikenal sebagai kolesterol baik.  

Kolesterol baik dan buruk ini fungsinya berlawanan. LDL mengirim 

kolesterol ke jaringan pembuluh darah dan lama kelamaan dapat menyebabkan 

proses penyumbatan dinding pembuluh koroner. Sedangkan fungsi HDL justru 

sebaliknya, di mana akan menyedot kolesterol dari berbagai jaringan tubuh dan 

kemudian membawanya ke hati sehingga mencegah terjadinya penyumbatan dinding 

pembuluh koroner. 

Kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk: (1) sintesis asam empedu yang 

diperlukan untuk pencernaan lemak, (2) sintesis hormon steroid, (3) sintesis vitamin 

D, (4) sebagai komponen membran sel. Masukan kolesterol merupakan faktor 

terpenting yang menentukan kadar kolesterol dalam darah. Dianjurkan untuk 

membatasi konsumsi kolesterol maksimal 300 mg / hari (Sudarmanto 2004). 

 

2. Hiperkolesterolemi dan Aterosklerosis 

Hiperkolesterolemi merupakan faktor terpenting dalam terjadinya penyakit 

aterosklerosis. Banyak laporan menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara kolesterol dan aterosklerosis. Bila jumlah kolesterol dan trigliserida dalam 

darah melebihi normal (hiperkolesterolemi), dapat menyebabkan terjadinya 

pengkerakan pembuluh darah (aterosklerosis) yang mengakibatkan munculnya 

penyakit kardiovaskuler (Norum 2000). 

Menurut Miller (1990) yang disitasi dari Sudjarwo (2000), hiperkolesterolemi 

sangat berperan terhadap gangguan kardiovaskuler, terutama untuk terjadinya 
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aterosklerosis. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa gangguan 

kardiovaskuler pada manusia dan keparahan aterosklerosis pada hewan coba 

berhubungan dengan meningkatnya kadar kolesterol.  

Aterosklerosis merupakan istilah umum untuk beberapa penyakit dimana 

dinding arteri menjadi lebih tebal dan kurang lentur. Penyakit yang paling penting 

dan paling sering ditemukan adalah aterosklerosis, dimana bahan lemak terkumpul di 

bawah lapisan sebelah dalam dari dinding arteri. Aterosklerosis bisa terjadi pada 

arteri di otak, jantung, ginjal, organ vital lainnya dan lengan serta tungkai. Jika 

aterosklerosis terjadi di dalam arteri yang menuju ke otak (arteri karotid), maka bisa 

terjadi stroke. Jika terjadi di dalam arteri yang menuju ke jantung (arteri koroner), 

bisa terjadi serangan jantung (Anonim 2004).  

Dede (2003) menjelaskan, aterosklerosis berawal dari penumpukan kolesterol 

terutama ester kolesterol-LDL (lipoprotein densitas rendah) di dinding arteri. LDL 

secara normal bisa masuk dan keluar dari dinding arteri lewat endotel. Masuknya 

lipoprotein ke lapisan dalam dinding pembuluh darah meningkat seiring tingginya 

jumlah lipoprotein dalam plasma (hiperlipidemia), ukuran lipoprotein dan tekanan 

darah (hipertensi). Peningkatan semua itu akan meningkatkan permeabilitas dinding 

pembuluh darah, sehingga lipoprotein dan ester kolesterol mengendap di dinding 

arteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1  Perbedaan arteri normal dengan arteri yang telah mengalami 

aterosklerosis (Encyclopaedia Britannica 2007)  
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Selama dalam peredaran darah, ada kecenderungan kolesterol menempel pada 

dinding pembuluh darah sehingga mempersempit pembuluh tersebut. Proses ini 

terjadi karena sifat dari LDL yang sangat arterogenik. Kondisi demikian akan 

membuat aliran darah menjadi tidak lancar dan lemak terlarut dalam darah semakin 

tidak mencukupi proses metabolisme sehingga mengganggu keseimbangan 

kebutuhan oksigen dan penyediaan oksigen (Suhartono, et al 2007). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Mekanisme pembentukan plak aterosklerosis di dalam pembuluh arteri 
(NexVas 2007) 

 

Gambar di atas menunjukkan tentang tahapan-tahapan pembentukan plak 

aterosklerosis, yaitu: 

a. LDL yang dibawa melalui sirkulasi darah masuk ke dalam dinding arteri. LDL 

ini akan teroksidasi dan mulai terakumulasi. 

b. Ox-LDL yang terjadi bersama dengan faktor-faktor lain, menstimulasi sel-sel 

endotel untuk membentuk adhesi molekul seperti VCAM-1 pada permukaannya, 

dengan mengikat monosit. 

c. Monosit bergerak menuju dinding arteri mengikuti konsentrasi dari  

chemoattractant  seperti MCP-1. 

d. Di dalam dinding arteri, monosit berubah menjadi bentuk makrofag yang aktif 

dengan mengekspresikan reseptor scavenger yang akan mengikat LDL yang telah 

teroksidasi. 

e. Makrofag mengubah partikel-partikel LDL yang teroksidasi ke dalam bentuk 

foam cell (sel busa). 
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f. Makrofag yang telah teraktivasi dalam bentuk sel busa mensekresikan sitokin 

pro-inflamatori, spesies oksigen reaktif, matriks metalloproteinase dan faktor-

faktor lain ke dalam proliferasi sel otot polos dan mengalami pergerakan. 

g. Sel busa, makrofag, lipid, dan sel-sel otot polos terakumulasi membentuk fatty 

streak, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah plak aterosklerosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3     Pembentukan plak aterosklerosis pada dinding arteri (Medscape 2001) 

 

Defek molekular pada berbagai kasus hiperkolesterol biasanya berupa tidak 

ada atau defisiensi reseptor LDL berupa Apo B-100 yang berfungsi dengan baik. Hal 

ini menyebabkan masuknya LDL ke sel hati dan sel-sel lain terganggu, dan hal ini 

menjurus pada peningkatan kadar LDL plasma. Selanjutnya, IDL yang masuk sel 

hati menjadi lebih sedikit, karena masuknya IDL juga melalui perantara reseptor 

LDL. Akibatnya IDL akan lebih lama berada dalam darah pada kondisi 

hiperkolesterolemi, dan IDL ini akan lebih banyak diubah menjadi LDL. Defisensi 

reseptor LDL ditimbulkan oleh peningkatan kadar LDL-kolesterol dalam darah. 

Reseptor LDL dikendalikan oleh kebutuhan sel terhadap kolesterol. Apabila sel 

membutuhkan kolesterol, jumlah mRNA untuk reseptor LDL meningkat. Kondisi ini 

dapat diinduksi dengan meningkatkan reabsorbsi garam empedu di usus halus dan 

menghambat sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dapat dihambat secara efektif 

oleh adanya senyawa yang dapat menghambat kerja HMG Co-A reduktase (Stryer 

1996). 
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Dalam Burnett et al. (1999) dikatakan bahwa Asil Koenzim-A Kolesterol 

Asil Transferase (ACAT) adalah enzim intraseluler yang mengkatalisis pembentukan 

ester kolesterol dari kolesterol dan asam lemak rantai panjang. ACAT memegang 

peranan penting dalam pengaturan fisiologis lipoprotein di dalam hati, dan 

pembentukan dan sekresi usus, produksi hormon steroid, dan penyerapan kolesterol 

diet. ACAT berperan penting dalam pembentukan sel busa dan aterosklerosis karena 

partisipasinya dalam mengakumulasi kolesterol ester di makrofag dan jaringan darah 

(Katsuren et al. 2001). 

 Pada awal aterosklerosis, derivat ACAT berupa ester kolesterol terakumulasi 

dengan makrofag dan sel-sel otot polos membentuk sel-sel busa (foam cell). 

Konsentrasi substrat berupa kolesterol bebas di dalam sel mengatur aktivitas enzim 

ACAT (Burnett et al. 1999). Menurut Brown dan Goldsterin (1983) yang disitasi 

oleh Septiana (2005), hidrolisis lisosomal dari LDL termodifikasi seperti asetil LDL 

menstimulir enzim ACAT sehingga kolesterol yang dibebaskan dari lisosom tidak 

tetap berada sebagai kolesterol bebas tetapi secepatnya diesterifikasi menjadi 

kolesterol ester.  

Pada beberapa hewan coba, inhibitor ACAT memiliki efek antiaterosklerotik. 

Secara teori, penghambatan pada ACAT dengan cara menghambat esterifikasi 

kolesterol dapat mencegah transformasi makrofag menjadi sel-sel busa (foam cell) 

dan memperlambat pembentukan aterosklerosis (Nissen et al. 2006) dan dapat 

menurunkan jumlah lipid darah. Inhibitor ACAT menurunkan konsentrasi kolesterol 

plasma dan konsentrasi ApoB pada tikus dan kelinci yang diberi pakan diet suplemen 

kolesterol (Burnett et al. 1999). Perlakuan menggunakan antioksidan dari air jahe 

maupun α-tokoferol menyebabkan LDL lebih terlindungi dari proses modifikasi 

oksidatif sehingga LDL tetap native tidak meningkatkan aktivitas ACAT pada 

makrofag peritoneal mencit (Tabas dan Boykow 1987, disitasi oleh Septiana 2005), 

tetapi kolesterol bebas yang dilepaskan dari LDL native (asli, alamiah) oleh lisosom 

dibatasi oleh kadar kolesterol seluler, sehingga tidak menyebabkan akumulasi 

kolesterol pada makrofag (Aviram 1991 dalam Septiana 2005). 

 

3. Radikal bebas dan Lipid Terperoksidasi 

Radikal bebas adalah atom atau molekul (kumpulan atom) yang memiliki 

elektron yang tak berpasangan (Suryohudoyo 2000). Peningkatan kadar radikal bebas 

di dalam tubuh terjadi karena pembentukannya yang meningkat atau pembuangannya 
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yang berkurang. Keadaan peningkatan kadar radikal bebas ini disebut stress oksidatif 

(Wuryastuti 2000). Stres oksidatif mempunyai kecenderungan menimbulkan 

kerusakan biokimia. Sifat ini karena radikal bebas merupakan senyawa toksik yang 

berpotensi besar merusak sel, jaringan dan organ radikal bebas di dalam tubuh yang 

utama adalah derivat oksigen-reaktif (Reactive Oxygen Species = ROS). Oksigen 

reaktif dapat berupa superoksid, radikal hidroksil, oksida nitrit dan radikal peroksid. 

Radikal hidroksil dapat merusak tiga jenis senyawa yang penting untuk 

mempertahankan integritas sel, yaitu: 

a. Asam lemak, khususnya asam lemak tak jenuh yang merupakan komponen 

penting fosfolipid penyusun membran. 

b. DNA, yang merupakan perangkat genetik sel. 

c. Protein, yang memegang berbagai peran penting seperti enzim, reseptor, antibodi 

dan pembentuk matriks serta sitoskeleton. 

Walaupun di dalam tubuh selalu terbentuk oksigen-reaktif dan senyawa 

peroksida tetapi tubuh juga mampu membuangnya dengan mengubahnya menjadi air 

melalui reaksi yang melibatkan enzim yang mengandung cuprum, ferrum, zinkum 

atau selenium, satu contohnya adalah enzim peroksidase glutation dalam mikrosom 

sel hepar (Murray 1996).  

Komponen terpenting membran sel adalah fosfolipid, glikolipid dan 

kolesterol. Dua komponen pertama mengandung asam lemak tak jenuh. Justru asam 

lemak tak jenuh ini (asam linoleat, linolenat dan arakidonat) sangat rawan terhadap 

serangan-serangan radikal, terutama radikal hidroksil. Hidroksil radikal ini akan 

bereaksi dengan asam lemak tak jenuh jamak (Polyunsaturated Fatty Acid) yang 

banyak terdapat pada membran sel sehingga dapat menimbulkan reaksi peroksidasi 

lipid (Lipid Peroxidation) yang akan menghasilkan lipid peroksid (Bertil 1990, 

dalam Arifin 2002) dan dapat menimbulkan lesi pada membran sel. Bila lesi itu 

adalah dinding arteri maka kejadian ini merupakan lesi awal dari rangkaian 

aterogenesis dan trombogenesis  yang menimbulkan aterosklerosis dan trombus yang 

dapat berakhir pada pernyakit jantung koroner atau stroke. 
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Gambar 4     Reaksi pembentukan peroksidasi lipid (Vickers 2007) 

 

Patogenesis aterosklerosis banyak dihubungkan dengan kondisi hiper-

kolesterolemi, walaupun tidak semua hiperkolesterolemi berkembang menjadi 

aterosklerosis. Aterosklerosis juga dihubungkan dengan naiknya kadar kolesterol 

LDL dan turunnya kadar kolesterol HDL. LDL mempunyai reseptor khusus di 

dinding arteri. Pada umumnya LDL mengandung asam lemak tak jenuh ganda 

(PUFA) yang mudah mengalami oksidasi. Akibatnya terjadi oksidasi LDL sehingga 

akan terbentuk gugus hidroksil radikal pada sel endothel  yang menghasilkan lipid 

peroksida yang bersifat toksik dan dapat menimbulkan kerusakan jaringan dinding 

arteri  (Arif 2006). Tempat terjadinya kerusakan jaringan akibat oksidasi tersebut 

merupakan titik awal terbentuknya aterosklerosis. Di titik lesi ini terjadi penimbunan 

monosit dan makrofag yang akan menangkap LDL teroksidasi sehingga terbentuk 

endapan lemak (plak) pada dinding arteri. Makrofag yang tertimbun akan mensekresi 

faktor pertumbuhan, memacu plak menjadi lebih besar sehingga menimbulkan 

akumulasi senyawa lain di lokasi tersebut meliputi lipoprotein plasma, 

glikosaminoglikan, glikosida, kolagen dan kalsium. 

Menurut Suhartono, et al (2007), secara umum, radikal bebas berupa radikal 

peroksil dan alkoksil merupakan oksidan yang kuat yang dapat dihasilkan oleh 

sistem biologi. Radikal peroksil dan alkoksil dapat terbentuk dari peroksidasi lipid 

dengan pemecahan H*. Adanya oksigen radikal peroksil dapat mengoksidasi 

askorbat dan NADH sehingga membentuk *O2. 

Kolesterol LDL sangat rentan terhadap oksidasi karena hampir separuh 

komponen lipidnya terdiri dari asam lemak tak jenuh jamak (PUFA), yang bila 
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bertemu dengan ROS akan membentuk LDL teroksidasi. Bila LDL teroksidasi dan 

menempel pada jaringan akan menjadi pemicu aterosklerosis. Komponen lipid 

membran seluler dan lipid plasma adalah glikolipid kolesterol. Fosfolipid terutama 

PUFA sangat rawan terhadap serangan radikal hidroksil dan radikal peroksil 

sehingga dapat menimbulkan peroksidasi lipid yang menghasilkan produk seperti 

malondialdehida (Marks 2001). Oleh karena itu, indikator kerusakan makromolekul 

oleh ROS dapat diukur dengan mengukur kadar malondialdehida (MDA) (Aruoma et 

al. 1999). 

Hasil penelitian Yuliani et al. (2002) diperoleh rerata kadar normal MDA 

sebesar 1,72 mmol/L, dan hasil penelitian Wang et al. (2011) diperoleh rerata kadar 

normal MDA sebesar 0,01 mmol/L. Kedua penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yuliani et al. (2002), dan Wang et al. (2011) menggunakan tikus galur Wistar, serta 

waktu dan metode pengukuran MDA yang sama. Berdasarkan penelitian keduanya 

tentang kadar normal MDA pada tikus normal maka dapat pula dikatakan bahwa 

kadar normal MDA pada tikus normal memiliki rerata antara 0,01-1,72 mmol/L. 

 

4. Lidah Buaya 

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman yang telah lama dikenal di 

Indonesia karena kegunaannya sebagai tanaman obat untuk aneka penyakit. Tanaman 

ini menjadi semakin populer karena manfaatnya sebagai bahan baku untuk aneka 

produk dan industri makanan, farmasi, dan kosmetika. Lidah buaya sebagai bahan 

baku industri farmasi dan kosmetik telah digunakan berabad lamanya. Lidah buaya 

telah lama dijuluki sebagai medical plant (tanaman obat) atau master healing plant 

(tanaman penyembuh utama). Tumbuhan ini menyerupai kaktus. Daunnya 

meruncing berbentuk taji, bagian dalamnya bening, bersifat getas dengan tepi 

bergerigi (Astawan 2005). 

Dalam ilmu tumbuhan, klasifikasi tanaman lidah buaya menurut Hutchinson 

(1959) adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Class   : Monocotyledoneae 

Subclass : Corolliferae 

Ordo   : Liliforae (Liliales) 

Famili   : Liliaceae 
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Genus   : Aloe 

Spesies  : Aloe barbadensis, Aloe vera 

(Pandey 2003) 

Daun lidah buaya juga dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan 

minuman, berupa sejenis jelly, minuman segar sejenis jus, nata de aloe, dawet, 

dodol, selai, dan lain-lain. Makanan dan minuman hasil olahan lidah buaya sangat 

berpotensi sebagai makanan/minuman kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh 

kombinasi kandungan zat gizi dan nongizi yang memiliki khasiat untuk 

meningkatkan kesehatan. Kegunaan lidah buaya sebagai makanan/minuman antara 

lain berkhasiat untuk: cacingan, susah kencing, susah buang air besar (sembelit), 

batuk, radang tenggorokan, hepatoprotektor (pelindung hati), imunomodulator 

(pembangkit sistem kekebalan), diabetes melitus, penurun kolesterol, dan penyakit 

jantung koroner. 

Lidah buaya mempunyai kandungan zat gizi yang diperlukan tubuh dengan 

cukup lengkap, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, E, kolin, inositol dan asam 

folat. Kandungan mineralnya antara lain terdiri dari: kalsium (Ca), magnesium (Mg), 

potasium (K), sodium (Na), besi (Fe), zinc (Zn), dan kromium (Cr). Daun lidah 

buaya segar mengandung enzim amilase, katalase, sellulase, karboksipeptidase, dan 

lain-lain. Selain itu, lidah buaya juga mengandung sejumlah asam amino arginin, 

asparagin, asam aspartat, alanin, serin, valin, glutamat, treonin, glisin, lisin, prolin, 

hisudin, leusin dan isoleusin (Astawan 2005). 

Aloe vera (lidah buaya) adalah fitofarmaka yang mengandung acemannan dan 

glukomannan, di mana glukomannan memiliki aktivitas dapat menghambat kerja 

HMG Co-A reduktase dalam biosintesis kolesterol di sel dan menghambat kerja Acyl 

Co-A Cholesterol Acyl Transferase (ACAT) sehingga dapat menurunkan 

hiperkolesterolemi (Kemper 1999). 

 

 

 

 

 

Gambar 5   Struktur kimia glukomannan (GGMM). Glukosa yang kedua berikatan 
dengan gugus asetat pada atom nomor 5 (Zamora 2005) 
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HMG Co-A reduktase adalah enzim pengatur kompleks yang aktivitasnya 

dipengaruhi dalam kisaran ratusan kali kecepatan. Enzim ini dihambat oleh 

kolesterol, yaitu produk akhir biosintesis kolesterol, selain oleh mevalonat 

(Lehninger 1990). 

Mekanisme kerja glukomannan dalam menurunkan kadar kolesterol darah 

diduga melalui dua cara. Pertama, glukomannan bergabung (berasimilasi) dengan 

kolesterol di dalam empedu. Glukomannan tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga 

garam empedu yang berikatan dengan glukomannan akan dikeluarkan bersama feses. 

Dalam keadaan normal, garam empedu mengalami penyerapan kembali saat 

mencapai ileum. Lebih dari 95% garam empedu mengalami resirkulasi melalui 

sirkulasi enterohepatik ke hati dan kurang dari 5%  dibuang bersama feses. Kedua, 

glukomannan di dalam usus mengikat asam lemak sehingga menghambat penyerapan 

asam lemak yang akhirnya menghambat biosintesis kolesterol (Anonim 2000). 
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B. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

yang dikemukakan adalah bahwa ekstrak lidah buaya dapat menurunkan kadar 

malondialdehida serum darah tikus putih hiperkolesterolemi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Hewan dan 

Laboratorium Biokimia Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu ± 4 bulan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

strain Wistar yang diperoleh dari Laboratorium Fisiologi Hewan Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

2. Sampel 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan Rattus 

norvegicus strain Wistar berumur 2 bulan sebanyak 20 ekor. Sampel dikelompokkan 

secara acak menjadi 4 kelompok, yaitu: 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok 

perlakuan. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor tikus sebagai ulangan. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas: Ekstrak lidah buaya dengan berbagai dosis, yaitu sebanyak 0,5 

ml/ekor/hari; 1 ml/ekor/hari; dan 1,5 ml/ekor/hari. 

2. Variabel Tergantung: Kadar malondialdehida serum darah tikus putih 

hiperkolesterolemi. 

3. Variabel Kendali: Berat badan, jenis kelamin, umur, pakan, keadaan kandang dan 

ukuran kandang. 
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D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik menggunakan 

The Post Test Only Randomized Control Group Design. Adapun penelitian ini 

dirancang dengan rancangan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 
R  : randomisasi 
O1  : kelompok kontrol 
O2  : kelompok perlakuan 1 
O3 : kelompok perlakuan 2 
O4  : kelompok perlakuan 3 
A  : tanpa diberi ekstrak lidah buaya 
B  : diberi ekstrak lidah buaya 0,5 ml/ekor/hari 
C  : diberi ekstrak lidah buaya 1 ml/ekor/hari 
D  : diberi ekstrak lidah buaya 1,5 ml/ekor/hari 
 
 

E. Alat dan Bahan  
1. Alat-Alat Penelitian 

a. Kandang tikus beserta berbagai kelengkapannya sebanyak 4 buah sebagai 

tempat pemeliharaan tikus. 

b. Timbangan (Ohaus) dengan kapasitas 2610 gr dengan skala terkecil 0,1 gr 

untuk menimbang berat tikus. 

c. Timbangan elektrik dengan ketelitian 0,01 gr untuk menimbang gel atau lidah 

buaya. 

d. Juicer merk Crown untuk menghancurkan gel atau daging lidah buaya. 

e. Beker glass untuk mengukur cairan lidah buaya yang telah dihancurkan. 

f. Seperangkat alat destilasi untuk membuat ekstrak lidah buaya. 

g. Oven untuk mengeringkan hasil destilasi lidah buaya. 

h. Cawan petri untuk menampung hasil destilasi. 

i. Sonde lambung untuk memasukkan ekstrak lidah buaya pada tikus. 

O1 

O2 

O3 

O4 

A 

B 

C 

D 

Tanpa diberi perlakuan 

Diberi perlakuan 

Diberi perlakuan 

Diberi perlakuan 

R 
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j. Pipet mikrohematokrit untuk mengambil darah tikus. 

k. Rak dan tabung reaksi sebagai tempat untuk menampung sampel darah tikus. 

l. Tabung Eppendorf untuk tempat menampung serum darah tikus. 

m. Sentrifuge model Mlv. T 51,1 dengan kecepatan maksimum 3600 rpm untuk 

memisahkan serum darah tikus. 

n. Spektrofotometer (Clinicon 4010 dengan panjang gelombang 340-600 nm) 

untuk mengukur kadar malondialdehida serum darah tikus. 

2. Bahan Penelitian 

a. Hewan uji berupa tikus putih jantan (Rattus norvegicus) strain Wistar 

sebanyak 20 ekor. Tikus putih yang digunakan berjenis kelamin jantan karena 

apabila digunakan tikus putih betina dikhawatirkan pada saat tikus 

mengalami fase estrus akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

b. Pakan tikus standar (pellet). 

c. Lemak babi + pellet untuk menaikkan kadar kolesterol tikus. 

d. Ekstrak lidah buaya. 

e. Serum darah dari 20 ekor tikus putih. 

f. Reagen untuk pemeriksaan kadar malondialdehida, antara lain: larutan BHT, 

asam orthophosphoric 1%, larutan asam 2-thiobarbituric (TBA) 0,6% dan n-

butanol. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan dosis ekstrak lidah buaya. 

Perhitungan dosis lidah buaya berdasarkan dosis aman lidah buaya yang 

dikonsumsi oleh manusia, yaitu 2 kali sehari 2 sendok makan (1 sdm ≈ 15 ml) 

yang setara dengan 60 ml/hari (Anonim 1990). Pemberian dosis ekstrak lidah 

buaya untuk tikus dengan menggunakan tabel perbandingan luas permukaan 

tubuh hewan percobaan untuk konversi tubuh manusia dengan berat badan 70 

kg ke berat badan tikus 200 gram (Donatus 1994) adalah 0,018. Dengan 

demikian maka perhitungan konversi dosis ekstrak lidah buaya pada tikus 

adalah: 60 ml x 0,018 = 1,08 ml/200 gr BB ≈ 1 ml/200 gr BB. Selanjutnya 

dosis tersebut dipakai sebagai nilai tengah perlakuan (1,08 ml dibulatkan 

menjadi 1 ml), sehingga didapatkan dosis untuk perlakuan lainnya adalah 0,5 

ml/ekor/hari dan 1,5 ml/ekor/hari. 
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b. Memilih hewan uji berupa tikus putih jantan umur 2 bulan dengan berat 

badan awal 180-200 gr sebanyak 20 ekor. 

c. Menyiapkan kandang tikus dengan segala kelengkapannya baik tempat pakan 

dan minum. 

d. Pembuatan ekstrak lidah buaya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Tikus putih percobaan sebanyak 20 ekor dikelompokkan secara acak menjadi 

4 kelompok, yakni 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan. 

b. Tiap tikus dinaikkan kadar kolesterol darahnya dengan cara memberikan 

pakan yang mengandung kolesterol (pellet+minyak babi = 500 gr : 50 ml) 

selama 1 bulan (Iswari 1995). 

c. Setelah 1 bulan, masing-masing kelompok tikus percobaan diukur kadar 

kolesterolnya untuk mengetahui bahwa tikus telah mengalami hiper-

kolesterolemi dengan kadar kolesterol >54 mg/dl. 

d. Pemberian perlakuan dengan ekstrak lidah buaya selama 14 hari. Selama 

perlakuan dengan ekstrak lidah buaya, pemberian pakan pellet+minyak babi 

tetap dilakukan. Tikus yang telah mengalami hiperkolesterolemi diberikan 

perlakuan sebagai berikut: 

1) Kelompok 1, diberi pakan pellet+minyak babi. Tanpa diberi ekstrak lidah 

buaya. Kelompok ini sebagai kontrol. 

2) Kelompok 2, diberi pakan pellet+minyak babi. Diberi ekstrak lidah buaya 

sebanyak 0,5 ml/ ekor/ hari. 

3) Kelompok 3, diberi pakan pellet+minyak babi. Diberi ekstrak lidah buaya 

sebanyak 1 ml/ ekor/ hari. 

4) Kelompok 4, diberi pakan pellet+minyak babi. Diberi ekstrak lidah buaya 

sebanyak 1,5 ml/ ekor/ hari. 

e. Pengambilan darah tikus dengan mikrohematokrit melalui plexus retro 

orbitalis sebanyak 2 ml pada masing-masing tikus untuk kemudian diambil 

serum darahnya dengan cara mensentrifugasi darah tikus.  

f. Pengujian kadar malondialdehida serum darah tikus. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan mengukur kadar malondialdehida serum 

darah tikus putih. Pada temperatur kamar 100 µl serum darah dan larutan BHT 10  µl 
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dicampur dalam tabung gelas. Selanjutnya secara berturut-turut ditambahkan 700 µl 

asam orthophosphoric 1% dan 200 µl asam 2-thiobarbituric (TBA) 0,6%. Tabung 

tersebut diinkubasi ke dalam bak berisi air panas 90 oC selama 45 menit. Setelah 

periode inkubasi, tabung didinginkan dalam air dingin. 1 µl n-butanol ditambahkan 

dalam tabung tersebut, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 

10 menit. Lapisan paling atas diambil dan diabsorbansi dengan spektrofotometer λ = 

535 nm. TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substance) dihitung dalam µM 

menggunakan koefisien extinction 1, 56 x 105 M-1 cm-1. 

 

H. Metode Analisis Data 

Analisis data untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak lidah buaya 

terhadap kadar malondialdehida serum darah tikus putih hiperkolesterolemi dengan 

berbagai dosis menggunakan Analisis Varian (ANAVA) satu jalan. Jika uji ANAVA 

menunjukkan hasil yang signifikan, maka untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan dilanjutkan uji beda nyata terkecil (BNT) dengan taraf kepercayaan 5% 

(Sudjana 1988). 

 

Tabel 1  Rumus ANAVA menurut Schefler (1987) 

F Tabel Sumber 
Varians 

Derajat 
Kebebasan 

(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 

F Hitung 

5% 
Perlakuan T - 1 JKP KTP 

Galat T(t – 1) JKG 
 
Total 

 
(r) (t) - 1 

 
JKT 

KTG 

KTP 
KTG 

 
 

 

Keterangan: 
db   : derajat kebebasan 
JK   : jumlah kuadrat 
KT   : kuadrat tengah 
F   : nilai frekuensi 
t (1-1/2α)   : treatment 
r   : replikasi atau ulangan 
1. Faktor Koreksi (FK) 

 FK = N
x∑∑ 2)(

 

 N  : jumlah pengamatan 
2. Jumlah Kuadrat (JK) 
 JKT = ∑ ∑ x ij 2 – FK 
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 JKP = Fk
r

Xi
−∑∑ ∑ 2)(

 

3. Kuadrat Tengah (KT) 

 KTP = 
db

JKP  

 KTG = 
db

JKG  

4. hitungF  

 Fhit = 
KTG
KTP  

 

Hipotesis dapat ditolak atau diterima setelah mengkonversikan nilai hitungF
 

yang telah diketahui dengan cara membandingkan antara nilai hitungF  dengan tabelF , 

sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

a. Bila Fh > Ft = signifikan    Ho ditolak, Ha diterima 

b. Bila Fh < Ft = tidak signifikan   Ho diterima, Ha ditolak 

Apabila perhitungan dengan uji ANAVA memiliki perbedaan signifikan, 

maka perhitungan dilanjutkan uji BNT 5% dengan rumus: 

BNT α = t (1-1/2α) 
r

KTG2  

Selanjutnya, selisih rata-rata setiap perlakuan dibandingkan dengan harga 

BNT 5%. Apabila nilai selisih rata-rata tersebut lebih besar dari BNT 5%, maka 

dapat disimpulkan kedua perlakuan tersebut berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data 

hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Kadar malondialdehida setelah perlakuan (mmol/L) 

Perlakuan Rerata 
O1 6,58 
O2 4,28 
O3 3,04 
O4 2,51 

Keterangan: 
Perlakuan O1 : Tanpa diberi ekstrak lidah buaya. 
Perlakuan O2 : Diberi ekstrak lidah buaya dosis 0,5 ml/ekor/hari. 
Perlakuan O3 : Diberi ekstrak lidah buaya dosis 1 ml/ekor/hari. 
Perlakuan O4 : Diberi ekstrak lidah buaya dosis 1,5 ml/ekor/hari. 

 

Rerata kadar malondialdehida (Tabel 2) setelah pemberian ekstrak lidah 

buaya pada tikus percobaan menunjukkan penurunan. Selanjutnya, data diuji dengan 

Analisis Varians (ANAVA) satu jalan untuk mengetahui perbedaan signifikan 

tersebut. Hasil ANAVA satu jalan tersaji pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Hasil Uji ANAVA Satu Jalan kadar makondialdehida setelah perlakuan. *) 
Sumber tabelF  

Variasi 
db JK KT hitungF  

5% 1% 
Perlakuan 3 49,1123 16,3708 
Galat 16 1,4753 0,0922 

177,5475** 8,69 26,83 

Total 19 50,5876         
*) Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

Pengujian ANAVA satu jalan menunjukkan hasil perhitungan bahwa hitungF  

lebih besar daripada tabelF . Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 

Untuk itu, perhitungan analisis data dilanjutkan dengan uji BNT 5%. Hasilnya 

disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4  Hasil Uji Lanjut BNT kadar malondialdehida tiap kelompok perlakuan. *) 
 

, , ,a b c d Menunjukkan berbeda nyata. 
Keterangan: 
Perlakuan O1 : Tanpa diberi ekstrak lidah buaya. 
Perlakuan O2 : Diberi ekstrak lidah buaya dosis 0,5 ml/ekor/hari. 
Perlakuan O3 : Diberi ekstrak lidah buaya dosis 1 ml/ekor/hari. 
Perlakuan O4 : Diberi ekstrak lidah buaya dosis 1,5 ml/ekor/hari. 
*) Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

Kadar malondialdehida akibat pemberian ekstrak lidah buaya dapat 

digambarkan dengan grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6     Grafik kadar malondialdehida akibat pemberian ekstrak lidah buaya 
 

B. Pembahasan 

Tikus yang telah diberi pakan tinggi kolesterol selama 1 bulan mengalami 

kondisi hiperkolesterolemi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kadar 

malondialdehida (MDA) sebesar 6,58 mmol/L. Malondialdehida merupakan produk 

akhir dari oksidasi lipid. Tingginya kadar MDA dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan kadar peroksidasi lipid yang terbentuk akibat adanya ikatan antara 

radikal bebas dengan lipid berupa Low Density Lipoprotein (LDL). Peningkatan 

peroksidasi lipid dapat diukur dengan Thiobarbituric Acid Reactive Substance 

(TBARS) yang diekspresikan sebagai MDA.  

Perlakuan Rerata 
O1 6,58a 

O2 4,28b 

O3 3,04c 

O4 2,51d 
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Pemberian ekstrak lidah buaya menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

malondialdehida (MDA) yang signifikan pada semua kelompok perlakuan. Analisis 

kadar malondialdehida pada serum darah tikus hiperkolesterolemi setelah perlakuan 

menunjukkan bahwa kelompok kontrol (tanpa ekstrak lidah buaya) memiliki kadar 

MDA tertinggi yaitu sebesar 6,58 mmol/L dan kadar MDA terendah terdapat pada 

kelompok perlakuan ketiga (dosis 1,5 ml/ekor/hari) yaitu sebesar 2,51 mmol/L. 

Kadar MDA yang diperoleh pada perlakuan pertama (4,28 mmol/L) dan perlakuan 

kedua (3,04 mmol/L) juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan 

kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis ekstrak lidah 

buaya yang diberikan, kadar MDA juga semakin turun jika dibandingkan dengan 

kelompok kontrol.  

Hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan hasil penelitian Yuliani et al. 

(2002) di mana rerata kadar normal MDA sebesar 1,72 mmol/L, dan hasil penelitian 

Wang et al. (2011) di mana rerata kadar normal MDA sebesar 0,01 mmol/L maka 

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian ini masih berbeda jauh 

dari kadar normal MDA serum darah tikus normal.  

Perbandingan antara hasil yang diperoleh dari penelitian baik kelompok 

kontrol (rerata kadar MDA 6,58 mmol/L), perlakuan 1 (rerata kadar MDA 4,28 

mmol/L), perlakuan 2 (rerata kadar MDA 3,04 mmol/L), dan perlakuan 3 (rerata 

kadar MDA 2,51 mmol/L) dengan kadar normal MDA ternyata masih berbeda jauh 

dengan kadar normal MDA sebesar 1,72 mmol/L maupun 0,01 mmol/L. Hal ini 

mungkin dikarenakan dosis ekstrak lidah buaya yang diberikan masih terlalu rendah 

sehingga kurang berpengaruh dalam menurunkan kadar MDA.  

Defek molekular pada berbagai kasus hiperkolesterol biasanya berupa tidak 

ada atau defisiensi reseptor LDL berupa Apo B-100 yang berfungsi dengan baik. Hal 

ini menyebabkan masuknya LDL ke sel hati dan sel-sel lain terganggu, dan hal ini 

menjurus pada peningkatan kadar LDL plasma. Selanjutnya, IDL yang masuk sel 

hati menjadi lebih sedikit, karena masuknya IDL juga melalui perantara reseptor 

LDL. Akibatnya IDL akan lebih lama berada dalam darah pada kondisi 

hiperkolesterolemi, dan IDL ini akan lebih banyak diubah menjadi LDL. Defisensi 

reseptor LDL ditimbulkan oleh peningkatan kadar LDL-kolesterol dalam darah. 

Reseptor LDL dikendalikan oleh kebutuhan sel terhadap kolesterol. Apabila sel 

membutuhkan kolesterol, jumlah mRNA untuk reseptor LDL meningkat. Kondisi ini 

dapat diinduksi dengan meningkatkan reabsorbsi garam empedu di usus halus dan 
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menghambat sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dapat dihambat secara efektif 

oleh adanya senyawa yang dapat menghambat kerja HMG Co-A reduktase (Stryer 

1996). 

Pemberian ekstrak lidah buaya dengan dosis 0,5 ml/ekor/hari; 1 ml/ekor/hari; 

dan 1,5 ml/ekor/hari dapat menurunkan kadar MDA jika dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Hal ini membuktikan bahwa salah satu manfaat lidah buaya 

adalah sebagai penurun kolesterol (hipokolesterol) (Astawan 2005). Dalam Kemper 

(1999) dikatakan bahwa Aloe vera (lidah buaya) adalah fitofarmaka yang 

mengandung acemannan dan glucomannan, di mana glukomannan memiliki 

aktivitas dapat menghambat kerja HMG Co-A reduktase dalam biosintesis kolesterol 

di sel dan menghambat kerja Acyl Co-A Cholesterol Acyl Transferase (ACAT) 

sehingga dapat menurunkan hiperkolesterolemi. HMG Co-A reduktase adalah enzim 

pengatur kompleks yang aktivitasnya dipengaruhi dalam kisaran ratusan kali 

kecepatan. Enzim ini dihambat oleh kolesterol, yaitu produk akhir biosintesis 

kolesterol, selain oleh mevalonat (Lehninger 1990).  

Mekanisme kerja glukomannan dalam menurunkan kadar kolesterol darah 

diduga melalui dua cara. Pertama, glukomannan bergabung (berasimilasi) dengan 

kolesterol di dalam empedu. Glukomannan tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga 

garam empedu yang berikatan dengan glukomannan akan dikeluarkan bersama feses. 

Dalam keadaan normal, garam empedu mengalami penyerapan kembali saat 

mencapai ileum. Lebih dari 95% garam empedu mengalami resirkulasi melalui 

sirkulasi enterohepatik ke hati dan kurang dari 5%  dibuang bersama feses. Kedua, 

glukomannan di dalam usus mengikat asam lemak sehingga menghambat penyerapan 

asam lemak yang akhirnya menghambat biosintesis kolesterol (Anonim 2000). 

Glukomannan menghambat aktivitas enzim HMG Co-A reduktase yang merupakan 

enzim kunci untuk pengendalian jalur biosintesis kolesterol, di mana enzim ini 

berfungsi untuk mengubah HMG Co-A menjadi mevalonat sebagai prekursor 

kolesterol. Hal ini berakibat terjadi peningkatan reseptor LDL pada sel-sel hati yang 

akan menyebabkan penurunan kadar LDL dalam darah. Sehingga jika kadar LDL 

dalam darah menurun maka proses peroksidasi lipid pun akan ikut turun yang 

ditandai dengan penurunan kadar malondialdehida (MDA) darah. 

Glukomannan juga memiliki aktivitas menghambat kerja Acyl Co-A 

Cholesterol Acyl Transferase (ACAT) sehingga dapat menurunkan hiper-

kolesterolemi (Kemper 1999). ACAT merupakan enzim yang berperan penting 
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dalam mengurangi pembentukan kolesterol bebas dengan cara mengakumulasi 

pembentukan ester kolesterol di makrofag dan jaringan darah (Jones et al. 2000). 

Dede (2003) menjelaskan, aterosklerosis berawal dari penumpukan kolesterol 

terutama ester kolesterol-LDL (lipoprotein densitas rendah) di dinding arteri. Pada 

awal aterosklerosis, derivat ACAT berupa ester kolesterol terakumulasi dengan 

makrofag dan sel-sel otot polos membentuk sel-sel busa (foam cell) (Burnet et al. 

1999). Kondisi demikian yang terjadi pada kelompok kontrol (tanpa penambahan 

ekstrak lidah buaya). Tanpa adanya glukomannan sebagai inhibitor ACAT, 

pembentukan ester kolesterol di dinding arteri menjadi semakin meningkat, dan 

kadar lipid darah juga semakin meningkat. Akibatnya, akumulasi ester kolesterol di 

makrofag dan jaringan darah semakin banyak, pembentukan sel-sel busa dari sel-sel 

otot polos juga semakin banyak. Di sisi lain, kadar lipid darah yang semakin 

meningkat mengakibatkan lipid darah akan mudah berikatan dengan ROS, sehingga 

pembentukan peroksidasi lipid pun semakin tinggi yang ditandai dengan semakin 

banyaknya kadar MDA dalam darah. 

Perbedaan signifikan pada kelompok kontrol (tanpa penambahan ekstrak 

lidah buaya), dan kelompok perlakuan (dengan penambahan ekstrak lidah buaya) 

dapat dijelaskan demikian: pembentukan kolesterol di dalam tubuh diawali dengan 

pembentukan senyawa HMG Co-A dari asetil Co-A yang disintesis oleh enzim HMG 

Co-A sintase. Selanjutnya HMG Co-A akan diubah menjadi bentuk mevalonat oleh 

aktivitas enzim HMG Co-A reduktase. Mevalonat kemudian diubah menjadi skualin 

lanosterol sehingga terbentuk kolesterol (Wirahadikususmah 1985). Kondisi inilah 

yang terjadi pada kelompok kontrol. Tidak adanya glukomannan yang menghambat 

kerja HMG Co-A reduktase berakibat terbentuknya mevalonat sebagai prekursor 

kolesterol, sehingga reseptor LDL pada sel-sel hati akan berkurang, dan kadar LDL 

dalam darah meningkat. Bila LDL-kolesterol ini melebihi batas normal 

(hiperkolesterolemi) akan menyebabkan terjadinya peningkatan proses peroksidasi 

lipid yang ditandai dengan meningkatnya kadar MDA. 

Mekanisme penghambatan enzim HMG Co-A reduktase pada kelompok 

control dapat dijelaskan sebagai berikut: Glukomannan akan menghambat aktivitas 

enzim HMG Co-A reduktase, sehingga senyawa HMG Co-A yang telah terbentuk 

dari asetil Co-A tidak akan dapat diubah menjadi mevalonat. Jika pembentukan 

mevalonat terhambat maka pembentukan kolesterol di dalam sel juga akan 

terhambat, akibatnya kadar kolesterol darah dan LDL menurun karena peningkatan 
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reseptor LDL. Kondisi demikian akan menyebabkan proses pembentukan peroksidasi 

lipid juga akan menurun yang ditandai dengan penurunan kadar MDA dalam darah. 

Berbeda dengan kelompok kontrol, pada kelompok perlakuan (dengan 

penambahan ekstrak lidah buaya), glukomannan berperan sebagai inhibitor 

(penghambat) ACAT (Kemper 1999). Penghambatan terhadap aktivitas enzim 

ACAT menyebabkan pembentukan ester kolesterol dari kolesterol bebas menjadi 

terhambat, dan jumlah kolesterol bebas menjadi meningkat. Akibatnya aterosklerosis 

tidak terbentuk karena akumulasi ester kolesterol-LDL tidak terjadi, dan transformasi 

makrofag menjadi sel busa pun terhambat. Hal ini disebabkan oleh sedikit atau tidak 

adanya ester kolesterol yang akan berikatan dengan makrofag dan mentransformasi 

makrofag menjadi sel busa. 

Secara teori, penghambatan pada ACAT dengan cara menghambat 

esterifikasi kolesterol dapat mencegah transformasi makrofag menjadi sel-sel busa 

(foam cell) dan memperlambat pembentukan aterosklerosis (Nissen et al. 2006) dan 

dapat menurunkan jumlah lipid darah. Jika pembentukan ester kolesterol terhambat 

akibat adanya inhibitor ACAT, maka sel busa pun tidak akan terbentuk karena 

akumulasi antara ester kolesterol dengan makrofag sel-sel otot polos tidak terjadi. 

Hal inilah yang menyebabkan pembentukan aterosklesrosis menjadi lambat atau 

bahkan tidak terbentuk. Di samping itu, penghambatan ACAT juga dapat 

menurunkan jumlah lipid darah (Nissen et al. 2006). Jika jumlah lipid darah turun, 

maka kadar MDA dalam darah pun turun sehingga peroksidasi lipid tidak terbentuk 

karena tidak terjadi ikatan antara lipid dengan ROS. 

Penurunan kadar malondialdehida (MDA) pada tiap kelompok perlakuan  

berbeda disebabkan oleh perbedaan asupan glukomannan yang diberikan (0,5 

ml/ekor/hari; 1 ml/ekor/hari; dan 1,5 ml/ekor/hari), sehingga menyebabkan tingkat 

penghambatan glukomannan terhadap aktivitas HMG Co-A reduktase dan ACAT 

juga berbeda. 

Pemberian ekstrak lidah buaya dengan dosis 0,5 ml/ekor/hari; 1 ml/ekor/hari; 

dan 1,5 ml/ekor/hari ternyata ada kecenderungan mampu menurunkan kadar MDA 

serum darah tikus putih hiperkolesterolemi. Akan tetapi, hasil ini masih jauh jika 

dibandingkan dengan kadar normal MDA serum darah tikus normal. Hal ini 

dikarenakan hasil rerata kadar MDA yang diperoleh pada kelompok dengan dosis 

ekstrak lidah buaya paling tinggi (1,5 ml/ekor/hari) masih lebih tinggi dibandingkan 

kadar normal MDA serum darah tikus. 
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Penurunan kadar malondialdehida (MDA) pada tiap kelompok perlakuan  

berbeda disebabkan oleh perbedaan asupan glukomannan yang diberikan (0,5 

ml/ekor/hari; 1 ml/ekor/hari; dan 1,5 ml/ekor/hari). Meskipun penurunan kadar MDA 

masing-masing kelompok perlakuan (4,28 mmol/L; 3,04 mmol/L; 2,51 mmol/L) 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kadar MDA pada 

kelompok kontrol (6,58 mmol/L), namun penurunan ini ternyata masih jauh berbeda 

dengan kadar normal MDA pada serum darah tikus normal antara 0,01-1,72 mmol/L. 

Hal ini mungkin dikarenakan beberapa keterbatasan yang terjadi dalam penelitian, di 

antaranya adalah tikus yang digunakan dalam penelitian, dosis ekstrak lidah buaya 

yang diberikan pada masing-masing kelompok perlakuan, dan lamanya waktu 

penelitian dengan memberikan perlakuan ekstrak lidah buaya berbagai dosis. 

Keterbatasan penggunaan tikus dalam penelitian ini adalah tikus putih strain 

Wistar yang memiliki tingkat sensitivitas terhadap hiperkolesterolemi lebih rendah 

jika dibandingkan dengan tikus putih strain lain, misalnya Sprague-Dawley. Hal ini 

mungkin dapat berpengaruh terhadap respon penyerapan kolesterol dalam tubuh 

tikus sehingga kemungkinan besar juga berpengaruh terhadap jumlah kadar MDA 

yang terbentuk dalam serum darah tikus.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dosis ekstrak lidah buaya yang 

diberikan pada masing-masing kelompok perlakuan ternyata menunjukkan hasil 

kadar MDA yang masih jauh yaitu 4,28 mmol/L; 3,04 mmol/L; dan 2,51 mmol/L 

dibandingkan dengan kadar normal MDA yaitu antara 0,01-1,72 mmol/L. Oleh 

karena itu jika dosis ekstrak lidah buaya yang diberikan lebih tinggi, ada 

kemungkinan akan menunjukkan adanya hasil kadar MDA yang minimal mendekati 

kadar normal MDA serum darah tikus normal. 

Lama waktu peneliian dengan pemberian ekstrak lidah buaya selama 14 hari 

sudah sesuai dengan standar yang diharapkan untuk dpat menurunkan kondisi 

hiperkolesterolemi pada tikus. Akan tetapi, hasil penelitian ini jika dibandingkan 

dengan kadar normal MDA serum darah tikus ternyata menunjukkan hasil yang 

masih berbeda jauh dibandingkan kadar normal MDA. Jika lamanya waktu penelitian 

dengan memberikan ekstrak lidah buaya ditambah beberapa hari, ada kemungkinan 

akan diperoleh kondisi tikus dengan penurunan kadar MDA serum darah tikus yang 

mendekati normal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

lidah buaya menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kadar MDA serum 

darah tikus hiperkolesterolemi, meskipun pada dosis ekstrak lidah buaya tertinggi 

kadar MDA serum darah tikus masih di atas kadar normal MDA serum darah tikus 

normal. 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap hewan yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap kolesterol. 

Selain itu, disarankan pula untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang 

keefektifan dan dosis ekstrak lidah buaya yang paling tepat digunakan untuk 

menurunkan kadar MDA darah. Di samping itu, adanya beberapa keterbatasan dalam 

penelitian kemungkinan besar juga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 
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Lampiran 1 Proses Pembuatan Ekstrak  Lidah Buaya 
 
 

Daging daun lidah buaya diambil 
 
 

Dicuci sampai bersih 
   

 
Dipotong kecil-kecil 

 
 

Diblender 
 
 

Diambil sarinya 
 
 

Ditambah aquades (1:1) 
 
 

Maserasi (dieramkan 24 jam) 
 
 

Perkolasi (disaring) 
 
 

Didestilasi sampai ¼ volume awal 
 
 

Dioven (75oC ) 
 
 

Ekstrak lidah buaya 
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Lampiran 2 Data berat badan tikus selama perlakuan (gram) 

 

Kelompok Awal 
perlakuan 

Tengah 
perlakuan 

Akhir 
perlakuan 

1 255 252 279 
2 161 262 268,5 
3 188 240 252 
4 220 241 247 

I 
(Kontrol) 

5 203 237 265 
1 244 351 344 
2 226 222 208 
3 214 190 182 
4 238,5 252 261 

II 
(Perlakuan I) 

5 258,5 256 202 
1 230 235 258,5 
2 183 233 242 
3 250 230 269,5 
4 221 235 242 

III 
(Perlakuan II) 

5 247 240 264,5 
1 238 193 207 
2 234 212 240 
3 252 267 286 
4 232 221 250 

IV 
(Perlakuan III) 

5 245 261 269,5 
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Lampiran 3 Tabel Konversi Dosis Antar Hewan 
 
 

 Mencit 
20 gr 

Tikus 
200 gr 

Marmot 
400 gr 

Kelinci 
1,5 kg 

Kera 
4 kg 

Anjing 
12 kg 

Manusia 
70 kg 

Mencit 
20 gr 

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

Tikus 
200 gr 

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

Marmot 
400 gr 

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

Kelinci 
1,5 kg 

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

Kera 
4 kg 

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

Anjing 
12 kg 

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

Manusia 
70 kg 

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

Sumber: Donatus 1994 
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Lampiran 4 Penentuan Kolesterol untuk Membuat Hiperkolesterolemi dan Tahap 
Prosedur Pembuatan Pakan Tinggi Kolesterol. 

 
 
A. Penentuan Kolesterol untuk Membuat hiperkolesterolemi 

Penentuan kolesterol untuk membuat hiperkolesterolemi adalah 200 mg tiap 100 

gram pakan. Hal ini didasarkan pada penelitian Iswari (1995) yang menunjukkan bahwa 

untuk induksi hiperkolesterolemi dapat dilakukan dengan pemberian 200 mg kolesterol tiap 

100 gram pakan. 

 
B. Tahap Prosedur Pembuatan Pakan Hiperkolesterolemi 
 

Pellet (500 gram) + minyak babi (50 ml) 
 
 

Dicampur sampai rata 
 
 

Ditambah air hangat 
 
 

Dicampur sampai rata 
 
 

Dicetak berbentuk butiran-butiran pakan 
 
 

Dikeringkan/ dioven (650C) selama 24 jam 
 
 

Dipotong-potong 
 
 

Pakan tikus hiperkolesterolemi 
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Lampiran 5 Hasil Pengukuran Kadar Malondialdehida setelah Perlakuan 
 
 
Ulangan Perlakuan 
  Kontrol Perlakuan I Perlakuan II Perlakuan III 
U1 6,5 4,1 3,5 2,63 
U2 6,4 4,56 2,21 2,76 
U3 6,5 4,32 3,08 2,52 
U4 6,7 4,15 3,24 2,07 
U5 6,8 4,25 3,18 2,58 
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Lampiran 6 Perhitungan Analisis Varians (ANAVA) Kadar Malondialdehida Serum 
Darah Tikus Putih Hiperkolesterolemi 

 
 

Perlakuan No  Ulangan  
1 2 3 4 

Total  Rerata

1 U1 6,50 4,10 3,50 2,63 16,73 4,18 
2 U2 6,40 4,56 2,21 2,76 15,93 3,98 
3 U3 6,50 4,32 3,08 2,52 16,42 4,11 
4 U4 6,70 4,15 3,24 2,07 16,16 4,40 
5 U5 6,80 4,25 3,18 2,58 16,81 4,20 

∑Xi  32,90 21,38 15,21 12,56 82,05  
∑Xi²  1082,41 457,1044 231,3441 157,7536 1928,6121  

Rerata   6,58 4,28 3,04 2,51   
 
Derajat Kebebasan (db) 

db perlakuan  =  t – 1 = 4 – 1 = 3 

db galat  =  4 (r – 1) = 4 (5 – 1) = 16 

db total  =  (t x r) – 1 = (5 x 4) – 1 = 19 

 

Faktor Koreksi 

FK = 
N

X∑∑ 2)(
   =   = 336,6101 

JKT =∑∑ ijX 2
 − FK  = (6,50)2 + (6,40)2 + (6,50)2 + (6,70)2 + (6,80)2 + 

(4,10)2 + (4,56)2 + (4,32)2  + (4,15)2 + (4,25)2 + (3,50)2 

+ (2,21)2 + (3,08)2 + (3,24)2 + (3,18)2 + (2,63)2 + 

(2,76)2 + (2,52)2 + (2,07)2 + (2,58)2 - 336,6101  

= 387.1977 – 336,6101 

= 50,5876 

JKP = ∑∑ ∑
r

X i
2)(

 − FK =  - 336,6101 

=  -  336,6101 
=  385,7224 – 336,6101 
=  49,1123  

 

JKG = JKT – JKP  = 50,5876- 49,1123 

           = 1,4753 
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Kuadrat Tengah  

KTP  =    =  = 16,3708 

KTG  =     =  = 0,0922 

Nilai F hitung 

Fh  =  =  = 177,5475 

 
Sumber tabelF  

Variasi 
db JK KT hitungF  

5% 1% 
Perlakuan 3 49,1123 16,3708 
Galat 16 1,4753 0,0922 

177,5475** 8,69 26,83 

Total 19 50,5876         
Keterangan: 
**) berbeda nyata pada taraf kesalahan 5% dan 1% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41



 

 

Lampiran 7 Perhitungan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Kadar Malondialdehida 
Serum Darah Tikus Putih Hiperkolesterolemi 

 

Rumus BNT  

BNT α =   

Diketahui : 

α   = 5% 

  = 2,12 

KTG   = 0,0922 

r    = 5 

Sehingga, 

BNT α  = 2,12  

= 0,04071 

 

Perlakuan Rerata 
O1 6,58 
O2 4,28 
O3 3,04 
O4 2,51 

 

Selisih rata-rata O1 O2 O3 O4 

O1 - - - - 

O2 2,30 - - - 

O3 3,54 1,24 - - 

O4 4,07 1,77 0,53 - 

     

Selisih rata-rata O1 O2 O3 O4 

O1 - - - - 

O2 Berbeda - - - 

O3 Berbeda Berbeda - - 

O4 Berbeda Berbeda Berbeda - 
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Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian 

  

 

      

 

 
 
 
 

Kelompok kontrol dan kelompok-kelompok perlakuan hewan percobaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan ekstrak lidah buaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan dengan pemberian ekstrak lidah buaya 
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Sentrifugasi serum darah tikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengambilan serum darah tikus dengan tabung mikrohematokrit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparasi serum darah tikus untuk pengukuran kadar MDA 
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Tahap destilasi dalam poses pembuatan ekstrak lidah buaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pengeringan ekstrak lidah buaya dalam oven 
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