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ABSTRAK 
 
 
 
 Peningkatan kadar kolesterol merupakan salah satu komplikasi yang sering 
terjadi pada penderita Diabetes Melitus. Salah satu cara penurunan yang sekarang 
diminati dan dikembangkan adalah dengan pengobatan tradisional dengan daun 
sambung nyawa. Daun sambung nyawa mengandung zat – zat fitokimia antara 
lain flavonoid yang mampu menurunkan kadar kolesterol darah, serta 
menghalangi adanya reaksi oksidasi kolesterol LDl dalam tubuh. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efek ekstrak daun sambung nyawa 
terhadap kadar kolesterol darah tikus diabetik. 
 Populasi penelitian adalah tikus jantan umur 2 bulan berat antara  150 – 
200 gram.Sampel 12 ekor tikus, tiap kelompok terdiri 3 tikus, disampling dari 
keseluruhan populasi penelitian dengan teknik random sampling. Sampel dibagi 
menjadi 4 kelompok dengan 3 variabel: dosis ekstrak daun sambung nyawa, 
metformin, dan placebo ( variabel bebas ), kadar kolesterol ( variabel tergantung ), 
galur, jenis kelamin, berat tikus, dan pakan ( variabel kendali ). Data diuji dengan 
anava satu jalan, diuji lanjut dengan uji Jarak Ganda Duncan. 
 Hasil penelitian menunjukkan rata – rata kadar kolesterol setelah 
perlakuan pada kelompok A = 66,66 mg/dl, B = 28,21 mg/dl, C = 46,25 mg/dl, 
D= 69,84 mg/dl. Diperoleh F hitung ( 14,244 ) dengan  F tabel ( 4,07 = 5%), jadi 
pada taraf kepercayaan 5 % F hitung > F tabel sehingga dinyatakan ada perbedaan 
nyata antara keempat kelompok perlakuan. Hasil UJGD menunjukkan ekstrak 
daun sambung nyawa efektif menurunkan kadar kolesterol darah tikus diabetik. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak daun sambung nyawa efektif 
menurunkan kadar kolesterol darah tikus diabetik. Namun perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut tentang efek lain ekstrak daun sambung nyawa bagi 
kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Jumlah penderita diabetes melitus saat ini terus meningkat. Berdasarkan 

data dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia ( Perkeni ), pada tahun 2001 

di Depok, Suburban Jakarta jumlah penderita diabetes melitus mencapai 

12,8%. Sedangkan dari data yang tersaji dalam Atlas Diabetes tahun 2000 ( 

Walujani, 2003 ) dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2000, penderita 

diabetes melitus di Indonesia mencapai 5,6 juta dengan asumsi 4,6 % dari 

jumlah penduduk yang menderita diabetes melitus usia di atas 20 tahun adalah 

125 juta orang. Diperkirakan pada tahun 2020 sekitar 8,2 juta dari 178 juta 

penduduk usia di atas 20 tahun akan menderita diabetes melitus. 

 Diabetes melitus atau kencing manis adalah suatu gangguan kronis yang 

menyangkut metabolisme glukosa, lemak, dan protein akibat dari kekurangan 

hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi 

dan mensintesis lemak. Ini berakibat pada menumpuknya glukosa dalam darah 

dan akhirnya diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan. Oleh karena itu, 

produksi kemih meningkat dan penderita diabetes melitus harus sering 

kencing, merasa amat haus, berat badan menurun, dan merasa lelah ( Tjay, 

2002 ). Penderita diabetes melitus akan mengalami peningkatan kadar gula 

darah yang melebihi batas normal yaitu 145 mg/dl atau lebih ( Bakar, 1996 ). 

Terdapat dua jenis diabetes melitus yaitu diabetes melitus tidak tergantung 

insulin dan diabetes melitus tergantung insulin  (Bakar, 1996 ). Menurut Rotti 

dalam Darmansjah (1994) pada penderita diabetes melitus, kadar insulin 

rendah disebabkan oleh defisiensi sekresi insulin. Sedangkan menurut Guyton 

( 1997 ) insulin berperan meningkatkan pemakaian glukosa sebagai energi 

bagi jaringan tubuh, dan secara otomatis mengurangi pemakaian sumber lain 

yaitu lemak.  Oleh karena itu, bila insulin tidak ada atau tubuh kekurangan 

insulin maka penyimpanan asam lemak dalam hati menuju jaringan adiposa 
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terhambat, dan berakibat pada peningkatan pemecahan lemak sebagai sumber 

energi.  

Bila insulin tidak ada atau sangat sedikit maka enzim LSH menjadi sangat 

aktif untuk menghidrolisis trigliserida yang disimpan sehingga terjadi 

pelepasan asam lemak dan gliserol pada sirkulasi darah dalam jumlah sangat 

banyak. Kolesterol diangkut dalam darah sebagai komponen lipoprotein darah. 

Triasilgliserol, kolesterol, dan lipid lain dari makanan bersama dengan 

kolesterol yang disintesis oleh sel epitel usus dikemas dalam bentuk 

kilomikron selanjutnya masuk ke dalam darah melalui pembuluh limfe. Dalam 

darah kilomikron akan beralih menjadi sisa kilomikron yang kaya kolesterol 

dan akan membentuk asam lemak dan kolesterol bebas. Asam lemak bebas 

yang berlebihan dalam plasma akan meningkatkan pembentukan kolesterol 

bebas. Tingginya kadar kolesterol akan menyebabkan terjadinya sumbatan dan 

plak di pembuluh darah sehingga mengakibatkan berbagai komplikasi 

penyakit ( Kandaswami & Middleton, 1997 ) 

Untuk mengatasi berbagai komplikasi penyakit akibat tingginya kadar gula 

dan kolesterol dalam darah, harus dilakukan upaya diet makanan yang rendah 

kalori dan lemak, selain itu juga dibantu dengan pemberian obat 

antihiperglikemik sekaligus antihiperlipidemik. Namun, mahalnya harga obat 

membuat orang pasrah karena tidak mampu membelinya. Selain mahal, obat 

kimia juga memiliki efek samping yang tidak ringan. Maka dipilih cara yang 

lebih murah yaitu pengobatan alternatif dengan obat herbal melalui 

pemanfaatan bahan alam yang sebenarnya sudah menjadi tradisi turun 

temurun dari nenek moyang kita. Bahkan keefektifan cara tradisional ini telah 

banyak diketahui melalui merebaknya penelitian-penelitian. Dengan 

memanfaatkan bahan alam yaitu tanaman herbal yang tidak hanya 

menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat memperbaiki jaringan tubuh yang 

rusak  (Winarto, 2003 ), obat herbal relatif tidak memiliki efek samping, 

harganya juga relatif murah dan mudah dibudidayakan sendiri. 

Salah satu tanaman yang oleh masyarakat awam biasa digunakan sebagai 

obat antihiperglikemik dan antihiperlipidemik yaitu sambung nyawa ( Gynura 
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procumbens ). Dari hasil penelitian Hargono pada tahun 2000, sambung 

nyawa mengandung senyawa-senyawa aromatik yang tersusun dari unsur-

unsur kalium, magnesium, dan fosfor. Pada skrining fitokimia diketahui 

bahwa daun sambung nyawa mengandung pula senyawa-senyawa organik, 

yakni senyawa karbohidrat, senyawa pereduksi, lendir, flavonoid, steroid, 

triterpenoid, dan protein. Bahkan dari hasil penelitian Puslitbang Biologi LIPI 

( Agusta, dkk tahun 1997 / 1998 dalam Winarto ) dapat diketahui bahwa daun 

sambung nyawa mengandung dua puluh satu jenis zat. Diantara zat-zat 

tersebut flavonoid merupakan zat yang paling efektif menurunkan kadar 

kolesterol darah karena flavonoid bekerja meningkatkan kolesterol HDL. 

Untuk menguji khasiat daun sambung nyawa sebagai antidislipidemik 

maka perlu dilakukan penelitian laboratoris yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah daun sambung nyawa dapat menurunkan kadar kolesterol. Penelitian 

ini menggunakan hewan uji tikus diabetik akibat induksi streptozotosin, yang 

mempunyai kadar kolesterol tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan memilih 

tikus jantan sebagai hewan uji, karena tikus jantan tidak dipengaruhi oleh 

siklus hormonal yang nantinya akan mengganggu hasil penelitian.  

 

B. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah dapatkah ekstrak daun sambung nyawa menurunkan 

kadar kolesterol darah tikus diabetik akibat induksi streptozotosin. 

 

C. Penegasan Istilah 

 

1.  Ekstrak Daun Sambung Nyawa  

Ekstrak daun sambung nyawa adalah ekstrak yang dibuat dari bahan 

berupa daun sambung nyawa. Daun tersebut diekstraksi dengan alkohol 

dengan tujuan untuk mendapatkan senyawa aktif yang berfungsi 

antihiperglikemik dan antidislipidemik. 
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2. Kadar Kolesterol Darah 

Kadar kolesterol darah yaitu kadar kolesterol yang terlarut dalam plasma 

darah tikus diabetik akibat induksi streptozotosin dalam mg/dl. 

3. Tikus Diabetik Induksi Streptozotosin 

Tikus diabetik induksi streptozotosin adalah tikus normal/sehat yang 

diinjeksi dengan streptozotosin sehingga diperoleh tikus diabetik, yaitu yang 

kadar gula darahnya >200mg/dl. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui efek ekstrak daun sambung nyawa dalam 

menurunkan kadar kolesterol darah pada tikus dibetik akibat induksi 

streptozotosin. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Dapat memberikan informasi mengenai khasiat ekstrak daun sambung 

nyawa sebagai bahan alam yang berkhasiat untuk menurunkan kadar 

kolesterol darah pada kasus diabetes melitus.  

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 

Untuk mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isi dari skripsi 

ini, maka disusun sistematika yang terbagi dalam tiga bagian yaitu : bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

Bagian isi meliputi bab I, II, III, IV, dan V. Bab I pendahuluan, berisi latar 

belakang, permasalahan, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan skripsi. Bab II landasan teori berisi tentang kadar 
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kolesterol darah dan pengaturannya, metabolisme lipid pada penderita 

Diabetes melitus, cara mengatasi gangguan kolesterol pada penderita Diabetes 

melitus, tikus diabetik sebagai hewan uji, sambung nyawa dan aksinya dalam 

menurunkan kadar kolesterol, kerangka berpikir, dan hipotesis berdasarkan 

landasan teori. Bab III metode penelitian, di dalamnya berisi waktu dan 

tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, rancangan 

penelitian, prosedur penelitian, dan analisa data. Bab IV hasil penelitian dan 

pembahasan, memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab V 

simpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Bagian akhir meliputi daftar 

pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Kadar Kolesterol Darah dan Pengaturannya 

 Kadar kolesterol darah adalah kadar kolesterol yang terlarut dalam 

plasma darah. Kolesterol terdapat dalam jaringan dan lipoprotein plasma 

yang bisa berupa kolesterol bebas atau gabungan dengan asam lemak 

rantai panjang sebagai ester kolesterol. Kolesterol sangat larut dalam 

lemak tetapi hanya sedikit yang larut dalam air, dan membentuk ester 

dengan asam lemak. Kolesterol merupakan produk metabolisme hewan 

sehingga terdapat banyak pada makanan yang berasal dari hewan seperti 

kuning telur, daging, hati, dan otak ( Murray, 2003 ). Separuh dari jumlah 

kolesterol tubuh berasal dari sintesis dan sisanya berasal dari makanan 

sehari-hari yang berupa karbohidrat (glukosa ), lemak ( asam lemak ), dan 

protein ( asam amino ) 

Pada dasarnya kolesterol beredar dalam bentuk lipoprotein plasma yang 

dibentuk oleh hati, tetapi semua sel tubuh selain hati juga membentuk 

kolesterol meskipun dalam jumlah yang sedikit. Manfaat kolesterol non 

membran adalah untuk membentuk asam kolat di dalam hati. Sekitar 80% 

kolesterol digunakan untuk membentuk asam kolat ini. Selain itu 

kolesterol berkonjugasi dengan zat lain untuk membentuk garam empedu, 

yang membantu pencernaan dan absorpsi lemak. Sisanya sekitar 20% 

kolesterol digunakan untuk berbagai keperluan antara lain membentuk 

hormon adrenokortikal, membentuk progesteron dan estrogen, dan untuk 

membentuk testosteron. Sebagian besar kolesterol diendapkan dalam 

lapisan korneum (Guyton, 1997 ). Sekitar 1 gram kolesterol dieliminasi 

dari tubuh setiap hari. Separuh dari kolesterol ini diekskresikan ke dalam 

feses setelah dikonversi menjadi asam empedu, dan sisanya diekskresikan 

sebagai kolesterol (Guyton, 1997 ) 
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Peningkatan jumlah kolesterol yang dicerna tiap hari sedikit 

meningkatkan konsentrasi plasma, tetapi bila kolesterol diabsorbsi oleh 

sel-sel tubuh maka peningkatan konsentrasi kolesterol menghambat enzim 

3-hidroksi-3metilglutaril KoA reduktase untuk pembentukan kolesterol, 

dan ini menjadi suatu sistem kontrol umpan balik intrinsik untuk 

mencegah peningkatan konsentrasi kolesterol plasma yang berlebihan. 

Akibatnya konsentrasi kolesterol darah biasanya tidak berubah naik atau 

turun kurang lebih 15%, kecuali apabila dilakukan pengubahan jumlah 

kolesterol dalam diet. Diet lemak yang sangat jenuh meningkatkan 

konsentrasi kolesterol darah 15 – 25%. Kondisi ini diakibatkan oleh 

peningkatan penimbunan lemak dalam hati yang menyebabkan 

peningkatan jumlah asetil Ko-A dalam sel hati untuk menghasilkan 

kolesterol. Oleh karena itu, untuk menurunkan konsentrasi kolesterol 

darah sangat penting yaitu dengan mempertahankan  diet rendah lemak 

jenuh dan diet rendah kolesterol. Pada penderita diabetes melitus yang 

kekurangan insulin terjadi peningkatan konsentrasi kolesterol darah ( 

Guyton, 1997 ) 

Kadar kolesterol darah yang meningkat inilah yang dapat 

mempercepat terjadinya penyakit aterosklerosis vaskuler yang merupakan 

komplikasi dari diabetes melitus ini. Peningkatan kolesterol darah 

disebabkan  oleh kenaikkan kolesterol yang terdapat pada very-low- 

density beta lipoprotein dan low – density- beta lipoprotein sekunder 

karena peningkatan trigliserida yang besar dalam sirkulasi ( Ganong, 1983 

) 

Adapun biosintesis kolesterol dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Dua molekul asetil Ko-A berkondensasi membentuk asetoasetil – 

KoA yang dikatalisis oleh enzim sitosol tiolase. Asetoasetil KoA 

berkondensasi dengan molekul asetil KoA berikutnya yang dikatalisis oleh 

enzim  HMG-KoA sintase untuk membentuk HMG-KoA. Selanjutnya 

HMG-KoA dikonversi menjadi mevalonat dengan dikatalisis oleh enzim 

HMG- KoA reduktase. Setelah terbentuk mevalonat, maka mevalonat 
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mengalami fosforilasi oleh ATP untuk membentuk beberapa intermediet 

terfosforilasi aktif dan kemudian mengalami dekarboksilasi untuk 

membentuk unit isoprenoid aktif yaitu isopentenil difosfat yang 

mengalami kondensasi membentuk farnesil difosfat. Proses ini terjadi 

lewat isomerisasi senyawa isopentenil difosfat yang melibatkan pergeseran 

ikatan rangkap untuk membentuk dimetilalil difosfat yang berkondensasi 

dengan isopentenil difosfat lainnya untuk membentuk intermediet dengan 

10 karbon yaitu geranil difosfat. Kondensasi lebih lanjut dengan 

isopentenil difosfat membentuk farnesil difosfat tersebut di atas (Murray, 

2003 ) 

Dua molekul farnesil difosfat berkondensasi dengan ujung difosfat 

dalam sebuah reaksi yang melibatkan eliminasi pirofosfat anorganik untuk 

membentuk pra skualen difosfat dan kemudian diikuti oleh reduksi 

NADPH yang disertai eliminasi radikal pirofosfat anorganik sisanya dan 

dihasilkan skualen, kemudian skualen dikonversi menjadi lanosterol 

melalui proses siklisasi ( Murray, 2003 ). Tahap terakhir yaitu 

pembentukan kolesterol dari lanosterol yang berlangsung dalam membran 

retikulum endoplasma dan melibatkan perubahan pada inti steroid serta 

rantai samping. Kolesterol dihasilkan saat ikatan rangkap rantai samping 

direduksi  (Murray, 2003 ) 

Pengaturan sintesis kolesterol terjadi pada tahap HMG KoA 

reduktase dimana HMG KoA reduktase ini di hati dihambat oleh 

mevalonat. Sintesis kolesterol juga dihambat oleh LDL kolesterol yang 

diambil lewat reseptor LDL sedangkan pemberian hormon insulin 

meningkatkan aktivitas HMG KoA reduktase. Peningkatan 

kolesterol dapat terjadi akibat pengambilan lipoprotein yang mengandung 

kolesterol oleh reseptor LDL atau reseptor skavenger, pengambilan 

kolesterol bebas dari lipoprotein yang kaya kolesterol ke membran sel, 

sintesis kolesterol, dan hidrolisis ester kolesterol oleh enzim ester 

kolesteril hidrolase, sedangkan penurunan kolesterol dapat terjadi karena 
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aliran kadar kolesterol dari membran sel ke lipoprotein yang potensial 

kolesterolnya rendah ( Murray, 2003 ) 

2. Metabolisme lipid pada penderita Diabetes Melitus 

Pada penderita Diabetes Melitus akan terjadi kelainan metabolisme 

tubuh, dan salah satunya adalah lipid, yaitu peningkatan katabolisme lipid 

dengan peningkatan pembentukan benda- benda keton dan juga 

menurunnya sintesis asam lemak dan trigliserid. Dengan kelainan 

metabolisme lipid yang besar inilah, maka diabetes melitus sering disebut 

sebagai suatu penyakit metabolisme lemak. Lima puluh persen glukosa 

yang dimakan dibakar menjadi CO2 dan H2O, lima persen diubah menjadi 

glikogen, dan sekitar 30 – 40% diubah menjadi lemak dalam depot lemak. 

Bagi penderita diabetes melitus terjadi penurunan pengubahan glukosa 

menjadi asam lemak dalam depot karena defisiensi glukosa intrasel. 

Insulin menghambat lipase sensitif hormon dalam jaringan adiposa, dan 

tanpa enzim ini kadar asam lemak bebas plasma lebih dari dua kali. 

Peningkatan glukagon juga meningkatkan mobilisasi asam lemak. Jadi, 

pada penderita diabetes melitus kadar lemak bebas paralel dengan kadar 

glukosa darah merupakan indikator baik mengenai beratnya diabetes 

melitus (Ganong, 1983). 

Dalam hati dan jaringan lain, asam lemak dikatabolisme menjadi 

asetil ko-A. Sebagian asetil ko-A dibakar bersama dengan residu asam 

amino menjadi CO2 dan H2O dalam siklus asam sitrat tetapi suplainya 

melebihi kapasitas katabolisme asetil ko-A jaringan. Di hati penderita 

diabetes melitus terjadi peningkatan glukoneogenesis dan banyaknya 

glukosa dalam sirkulasi, selain itu juga terdapat kegagalan pengubahan 

asetil ko-A menjadi malonil ko-A yang kemudian menjadi asam lemak ( 

Ganong, 1983 ). 

Bagi penderita diabetes melitus yang tidak terkontrol, terjadi 

peningkatan konsentrasi trigliserida, lipoprotein, kilomikron, dan asam 

lemak bebas. Hal ini terjadi karena aktifnya enzim lipase sensitif hormon 

akibat tidak adanya insulin. Pengaturan metabolisme kolesterol akan 
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berjalan normal apabila jumlah kolesterol dalam darah mencukupi 

kebutuhan dan tidak melebihi jumlah normal yang dibutuhkan. Kadar 

kolesterol serum darah tikus putih adalah 10-54%. Kadar kolesterol 

normal pada manusia adalah < 200 mg %. Kadar kolesterol dikatakan 

tinggi apabila kadar kolesterol > 240 mg % ( Dalimartha, 2000 ) 

Mekanisme peningkatan kadar kolesterol darah pada penderita 

diabetes melitus adalah glukosa, asam lemak, dan asam amino yang 

diperoleh dari makanan tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh secara 

normal karena reseptor yang seharusnya cukup menerima asupan yang 

sesuai mendapat kapasitas yang lebih sehingga banyak glukosa yang tidak 

mendapat reseptor. Akibatnya, banyak timbunan glukosa di pembuluh 

darah yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan kolesterol.  

3. Cara Mengatasi Gangguan Kolesterol Pada Penderita Diabetes 

Melitus 

Pada kasus diabetes melitus kita tahu bahwa terjadi gangguan/ 

kelainan pada metabolisme tubuh, satu diantaranya yang terpenting adalah 

gangguan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan fraksi 

lemak dalam darah yaitu kolesterol. Bila kadar kolesterol dalam darah 

tinggi maka menyebabkan komplikasi penyakit yang sangat beresiko 

tinggi salah satunya aterosklerosis.  

Untuk mengatasi segala komplikasi penyakit akibat kolesterol yang 

tinggi, maka sangat penting sekali untuk mengetahui cara mengatasi 

gangguan kolesterol ini. Bagi penderita diabetes melitus sangat dianjurkan 

untuk melakukan diet yang ketat dalam mengkonsumsi makanan rendah 

lemak. Apabila penderita diabetes melitus sudah terlanjur mengidap 

komplikasi, perawatan dan pengobatan diabetes melitus yang tertib dan 

baik dapat mencegah kelanjutan komplikasi tersebut (Tjokroprawiro, 

2001).  Perawatan dapat dilakukan dengan diet ketat, sedangkan 

pengobatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara modern/ medis dan 

cara tradisional. 
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Pengobatan secara modern dapat dilakukan dengan pemberian obat 

secara oral (OAD = oral antidiabetes ). Sejak 1935, OAD telah dicoba 

khasiatnya selama 20 tahun untuk menurunkan kadar glukosa darah, dan 

akhirnya tahun 1954 dicoba oleh Franke dan Fuchs pada manusia untuk 

mengobati diabetes melitus. Salah satu obat oral yang dipakai adalah 

metformin ( Tjokroprawiro, 2001 ) 

Metformin termasuk dalam golongan biguanide ( Bakar, 1996 ). 

Metformin mempunyai efek metabolik dalam metabolisme lipid antara 

lain menurunkan kolesterol total ( Bailey, 1992 dalam Tjokroprawiro, 

2001 ). Selain itu metformin juga memiliki efek metabolik terhadap 

diabetes melitus, salah satunya antihiperglikemik. Metformin diduga 

memperbaiki resistensi insulin  (Tjokroprawiro, 1996 ). Menurut 

Mutschler, 1991 baru- baru ini ditemukan bahwa metformin meningkatkan 

jumlah reseptor insulin . 

Selain khasiat tersebut, metformin ternyata memiliki efek samping, 

antara lain diare, mual, perut terasa tidak enak, anoreksia, gangguan 

absorpsi vitamin B12 dan folat, dan dapat menyebabkan asidosis asam 

laktat ( Tjokroprawiro, 1996 ) 

Melihat adanya efek samping dalam pemberian obat oral/ medis 

maka cara kedua yaitu dilakukan pengobatan tradisional. Cara tradisional 

yang digunakan adalah dengan penggunaan tanaman sambung nyawa ( 

Gynura procumbens ). Sambung nyawa sebenarnya berasal dari dataran 

Cina, tetapi penyebarannya di Indonesia sudah hampir di seluruh 

nusantara. Habitat sambung nyawa berada di hutan belantara, termasuk 

semak belukar. Hidup pada ketinggian 1 – 1.200 mdpl. Namun sambung 

nywa ini akan tumbuh baik pada ketinggian 1 – 300 mdpl (Winarto, 2003 ) 

Tumbuhan ini termasuk semak yang merupakan terna menahun, jika 

dimemarkan akan menimbulkan bau aromatik. Batangnya lunak dan 

cenderung roboh. Pada bagian batang yang menempel ke tanah biasanya 

terbentuk akar, batang bersegi agak berdaging, agak berair, bercabang, 

berwarna keunguan, dan di bagian ujung tidak berbulu atau berbulu jarang. 
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Daunnya tunggal, bentuk bundar panjang, ujung meruncing. Panjang daun 

sampai 6 cm dan lebar 3 cm, tepi daun bergerigi. 

Daun sambung nyawa mengandung senyawa- senyawa aromatik 

yang tersusun dari unsur- unsur kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. 

Pada skrining fitokimia diketahui bahwa daun sambung nyawa 

mengandung pula senyawa- senyawa organik yakni senyawa karbohidrat, 

senyawa pereduksi, lendir, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan protein. Di 

samping itu diketahui pula bahwa daun sambung nyawa mengandung pula 

enzim asparaginase  (Hargono, 2000 ) 

Oleh Mindawati dalam Winarto ( 2003 ) dari jurusan farmasi 

Universitas Andalas hasil uji dari penelitiannya menunjukkan bahwa 

ekstrak daun sambung nyawa yang diberikan per oral dapat menurunkan 

kadar glukosa darah mencit diabetes setelah tujuh hari pemberian. Hasil 

penelitian dari Hillyana dalam Winarto ( 2003 ) menunjukkan bahwa sari 

daun sambung nyawa dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus 

hiperkolesterolemia. 

4. Tikus Diabetik Sebagai Hewan Uji 

Berdasarkan kedua penelitian di atas maka perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh sambung nyawa terhadap kadar kolesterol pada diabetes 

melitus. Untuk melakukan penelitian ini diperlukan hewan uji yaitu tikus 

jantan. Dipilih tikus  jantan sebagai hewan uji karena tikus jantan tidak 

terpengaruh dengan siklus hormonal yang nantinya akan mempengaruhi 

hasil penelitian. Tikus yang digunakan adalah tikus jantan yang menderita 

diabetes, yaitu tikus jantan normal yang diinduksi streptozotosin agar 

menderita diabetes. Menurut Utami (2003), streptozotosin merupakan 

bahan toksik yang mampu merusak sel beta secara langsung. 

Streptozotosin pada awalnya digunakan sebagai anti bakteri, juga diterima 

sebagai anti tumor. Streptozotosin adalah antibiotik yang berspektrum 

luas. Pertama kali diisolasi dari “Streptomyces acromogenes “. 

Streptozotosin terdiri dari 1- methyl – 1 nitrosourea yang terikat pada C2 

dari D- glukosa. Berat molekul 265, tidak berwarna, mengalami 
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dekomposisi pada 115 derajat celcius membentuk gas, larut dalam air. 

Substansi ini tidak stabil pada suhu kamar dan temperatur suhu es. 

Seharusnya disimpan pada suhu di bawah 20 derajat , stabil dalam larutan 

dengan pH 4 dan temperatur rendah ( Vavra dkk, 1960 dalam Nurdiana 

1998 ) 

Menurut Rabienten dkk dalam Nurdiana 1998 yang pertama kali 

menemukan, streptozotosin mempunyai efek diabetogenik yang paten. 

Mekanisme kerja streptozotosin pada sel beta pankreas belum dimengerti 

seluruhnya. Penyebab hiperglikemia yang kronik sesudah pemberian 

streptozotosin adalah nekrosis sel beta pankreas. Satu jam setelah injeksi  

streptozotosin telah diobservasi adanya kerusakan sel beta.  Tujuh jam 

sesudah injeksi, insulin dilepaskan dalam jumlah besar, konsentrasi 

glukosa darah turun, kerusakan sel beta pankreas menjadi nyata. Observasi 

ini menunjang hipotesis bahwa insulin tidak aktif dilepaskan selama 

periode ini tapi bocor dari sel yang mengalami kerusakan berat. Jika sel 

tidak dapat mempertahankan integritas membrannya, sel juga tidak dapat 

mengatur lepasnya simpanan insulin. Karena insulin tidak dapat aktif 

melakukan kerjanya maka menyebabkan diabetik. Oleh karena itu, ketika 

tikus diinduksi dengan streptozotosin maka tikus akan mengalami 

diabetik. 

 

5.   Sambung nyawa dan aksinya dalam menurunkan kadar kolesterol 

Sambung nyawa ( Gynura procumbens ) merupakan tanaman yang 

sebenarnya berasal dari daratan cina, tetapi penyebaran di Indonesia sudah 

sampai hampir di seluruh nusantara. Habitat sambung nyawa berada di 

hutan belantara, termasuk semak belukar. Sambung nyawa dapat hidup 

pada ketinggian 1-1.200 meter di atas permukaan air laut, tetapi akan 

tumbuh baik pada ketinggian 300-500 mdpl (Winarto, 2003 ). Klasifikasi 

dari sambung nyawa dalam Hargono (2000 ) adalah sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 
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Class  : Dicotyledoneae 

Ordo   : Asterales 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Gynura 

Species   : Gynura procumbens 

Sambung nyawa termasuk semak yang merupakan terna menahun. 

Bila daunnya dimemarkan akan timbul bau sedikit harum. Batang dari 

sambung nyawa ini lunak dan cenderung roboh. Pada bagian batang yang 

menempel pada tanah akan membentuk akar, batngnya bersegi agak lunak 

dan berair. Bagian ujung tidak berbulu atau berbulu jarang, bercabang, dan 

berwarna hijau muda. Daun tunggal, tersebar mengelilingi batang, lunak, 

relatif tebal, dan berair. Helaian daun berwarna hijau muda dengan bentuk 

bulat telur, panjang daun sampai 6 cm dan lebar 3,5 cm. Ujung daun 

runcing, pangkal daun membulat dengan bagian pinggirnya bergerigi 

dangkal, dan kedua permukaan daun berambut halus dengan pertulangan 

menyirip (Winarto, 2003 ). 

Berdasarkan hasil pengujian kandungan kimia dari daun sambung 

nyawa maka diperoleh hasil bahwa daun sambung nyawa mengandung 

flavonoid, glikosida kuersetin, asam fenoleat, triterpenoid, saponin, 

steroid, dan minyak asiri. Sementara Puslitbang Farmasi, Balitbangkes 

Departemen Kesehatan melaporkan bahwa kandungan kimia tanaman 

sambung nyawa terdiri dari minyak asiri, flavonoid, saponin, alkaloid, dan 

tannin. Efek farmakologis dari sambung nyawa menurut Puslitbang 

Farmasi Balitbangkes Depkes ( 1996 ) sambung nyawa dapat menurunkan 

gula darah, tekanan darah, dan antikarsinogenik. Bagi para dokter di klinik 

herbal karyasari biasanya sambung nyawa direkomendasikan untuk 

mengobati kolesterol tinggi dan diabetes mellitus dengan dikombinasikan 

bersama tanaman lain (Winarto,2003 ) 

Dari hasil penelitian  Hadiyati ( 1991 ) dalam Winarto ( 2003 ) 

Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
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niversitas Indonesia sambung nyawa dapat menurunkan kadar glukosa 

darah. Penelitian yang dilakukan oleh Mindawati ( 1993 ) dalam Winarto ( 

2003 ) dari Jurusan Farmasi Universitas Andalas menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol dari daun sambung nyawa yang diberikan secar per oral 

dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit diabetes mellitus setelah 

tujuh hari pemberian. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hillyana ( 1996 ) dalam Winarto ( 2003 ) daun sambung nyawa dapat 

menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida pada dosis yang setara 

dengan 50 mg berat daun segar per 200 g bb tikus. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Zhang dan Tan ( 2000 ) pada dosis tunggal dari 50 

mg/kg, 150 mg/kg, dan 300 mg/kg menunjukkan penurunan tingkat 

glukosa darah pada tikus diabetes, sedangkan pada dosis optimum 150 

mg/kg yang diberikan selama tujuh hari dapat menurunkan kadar 

kolesterol dan trigliserida dari tikus ( Winarto,2003) 

Menurut Tjahjadi dalam Winarto ( 2003 ) seorang dokter lulusan 

Universitas Maranatha Bandung menjelaskan bahwa ia telah 

menggunakan obat herbal sambung nyawa untuk mengobati pasiennya 

yang menderita kolesterol tinggi. Dan hasilnya sekitar 10-15 hari 

kemudian pasien yang beliau obati dengan ramuan daun sambung nyawa 

menunjukkan kesembuhan yang sangat berarti. Sambung nyawa tidak 

hanya dapat mengobati penyakit kolesterol yang tinggi, tetapi sambung 

nyawa juga dapat mengobati penyakit liver, hipertensi, kanker rahim, 

bahkan diabetes mellitus. 
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Berdasar dari sekian banyaknya zat yang terkandung dalam sambung 

nyawa hanya flavonoid yang efektif dapat menurunkan kadar kolesterol 

darah. Flavonoid merupakan antioksidan karena dapat menangkap radikal 

bebas dengan membebaskan atom hydrogen dari gugus hidroksilnya 

(Kandaswami & Middleton dalam www.kompas.co.id ,2004 ), dikatakan 

juga bahwa flavonoid dapat bertindak menghalangi reaksi oksidasi 

kolesterol jahat ( LDL ) yang menyebabkan darah mengental yang dapat 

mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. 

 

Berikut mekanisme flavonoid dalam menurunkan kadar kolesterol : 

 

 Flavonoid        antioksidan dan menangkap radikal bebas          melepas H 

          

                                                                                               berikatan dengan 1RB 

            

                                             radikal peroksi distabilkan 

        

                       energi aktivasi 

  

                                                                                        menghalangi oksidasi LDL 

          

                                                                                              menurunkan kolesterol  

 

Gambar 2 : mekanisme aksi penurunan kadar kolesterol ( www.kompas.co.id , 
2004 ) 

 

Untuk dapat lebih jelas dalam mengikuti alur penelitian, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini akan disajikan dalam bagan pada gambar 3 

berikut ini : 
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Diabetes mellitus 

Kenaikkan kadar kolesterol 

Menyebabkan aterosklerosis 

Komplikasi yang fatal 

Perlu diatasi dengan obat modern / tradisional 

 

Obat modern     obat tradisional 

Metformin   daun sambung nyawa   

efektif                                  flavonoid 

efek samping               antioksidan & menangkap rad. bebas

  alternatif                                                       melepas H 

                                                                               berikatan dg 1 RB 

                                                                radikal peroksi distabilkan 

                                                                      energi aktivasi  

                                                                menghalangi oksidasi LDL 

                                                                       menurunkan kolesterol 

  Gambar 3 : Bagan kerangka berpikir mekanisme obat modern/tradisional 

B. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka diambil hipotesis bahwa 

ekstrak daun sambung nyawa dapat menurunkan kadar kolesterol darah tikus 

diabetik induksi streptozotosin. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNNES , waktu 

persiapan dan pelaksanaan kira-kira 2 bulan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan strain wistar umur 

2 bulan dengan berat antara 150-200 gram yang diperoleh dari laboratorium 

biologi FMIPA UNNES. 

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa ekor tikus putih yang di 

sampling dari keseluruhan populasi penelitian dengan teknik Purposive 

Random Sampling. 

 
C. Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini dosis sari daun sambung nyawa, metformin, dan 

plasebo yang difungsikan sebagai variabel bebas, sedangkan data 

perkembangan penurunan kolesterol sebagai variabel tergantung, sebagai 

variabel kendali berupa galur, jenis kelamin, berat tikus dan pakan. 

 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan RAL dengan pre dan post test design. 

Perlakuan untuk penelitian ini dirancang sebagai berikut: 
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  keterangan : 
                       R : Randomisasi 

        I : kelmpk kontrol diabetik 
        II : kelmpk perlakuan SN  
       III : kelmpk perlakuan metformin 
       IV : kelmpk perlakuan aquadest 
        A : kontrol diabetik 
        B : ekstrak sambung nyawa 
        C :metformin    
        D : aquadest    
                 : diberi perlakuan        
      
 
E. Alat dan Bahan Penelitian 
 

Alat Penelitian: timbangan elektrik Sartorius, juicer merk Philips, sonde 

lambung untuk tikus, spektrofotometer, oven, tabung reaksi, 

mikropipet,tabung haematokrit, sentrifuge, tabung ependrof, pipet. 

Bahan-bahan Penelitian: tikus putih jantan strain wistar, ekstrak daun 

sambung nyawa, streptozotosin merk SIGMA, serum darah tikus, kit uji 

kolestrol merk Diasys, metformin, alkohol 96%. 

 
F. Prosedur Penelitian 
 

1. Pembuatan Ekstrak Daun Sambung Nyawa 

Persiapan pembuatan ekstrak yaitu mengambil daun sambung nyawa 

secukupnya kemudian dicuci bersih, tiriskan. Dipotong kecil-kecil kemudian 

diblender dengan juicer merk Philips dicampur dengan alkohol 96 %, 

kemudian dimaserasi 24 jam. Setelah itu campuran tersebut disaring 

beberapa kali sampai didapat larutan yang jernih (kehijauan), kemudian 

didestilasi. Dari proses destilasi kemudian diuapkan sehingga terbentuk 

serbuk daun sambung nyawa yang diperlukan. Kadar tiap ml filtrat yang ada 

dihitung dengan cara membandingkan bobot dengan volume ekstrak yang 

diperoleh sehingga diperoleh kadar dengan satuan mg/ gr bb. Ekstrak daun 

sambung nyawa yang digunakan yaitu dosis 150 mg/ kg bb per oral. Dipilih 

I

II

III

A

B

C

DIV
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dosis ini karena menurut Zhang & Tan ( 2000 ) dosis ini merupakan dosis 

yang paling optimal untuk menurunkan kadar glukosa. 

2. Penyiapan Tikus Diabetik 

Tikus putih yang akan digunakan dalam penelitian ini ditimbang 

berat badannya untuk menentukan besarnya dosis yang akan digunakan 

kemudian diinjeksi intramuscular dengan streptozotosin dosis 60 mg/kgbb 

yang dilarutkan dalam citrat buffer pH 4,5 ( Zhang & Tan, 2000 ). Setelah 

7 hari diperiksa kadar glukosa darahnya. Tikus yang kadar glukosa 

darahnya mencapai 200 mg/dl atau lebih dinyatakan sudah menderita 

diabetes melitus. 

3. Cara Penentuan Dosis Ekstrak Sambung Nyawa, Metformin, dan    

Aquadest 

Dosis Ekstrak Daun Sambung nyawa 150 mg/kg BB ( Zhang & 

Tan, 2000) 

Misal bobot tikus 200 gr, perhitungan dosis yang diberikan : 

  150 : 1000 = X : 200 

        1000 X= 30.000 

                 X= 30 mg/ 200 gr bb 

 Dosis metformin untuk manusia dengan berat badan 70 kg adalah 500 mg 

Menurut Bacharach, 1964 ( dalam Donatus, 1978 ), bila dikonversi ke 

tikus dengan bb 200 gr adalah 0,018 maka dosis yang diberikan  

  0,018 x 500 = 9 mg/ 200 gr bb  

 Dosis Aquadest 

  Pada perlakuan ini diberikan dosis 2 ml untuk setiap hewan uji. 

4.  Cara Pemberian Perlakuan 

Dua belas ekor tikus diabetik dipisahkan menjadi 4 kelompok , dan 

tiap kelompok terdiri dari 3 ekor tikus ( 3 ulangan ). 

Masing-masing kelompok kemudian mendapat perlakuan sebagai 

berikut: 
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Kelompok I  : kontrol diabetik 

Kelompok II : ekstrak daun  sambung nyawa 30 mg/kg bb per oral 

Kelompok III : obat metformin dosis 9 mg/200 gr bb per oral 

Kelompok IV : diberi aquadest 2 ml per oral sebagai plasebo 

Perlakuan diberikan selama 10 hari sehari dua kali. Kadar 

kolesterol diperiksa setelah tikus menderita diabetes melitus selama tujuh 

hari. Kadar kolesterol ini adalah kadar kolesterol awal. Kemudian pada 

hari kesebelas setelah perlakuan diukur kembali kadar kolesterolnya 

sebagai kadar kolesterol akhir.  

5.  Cara Pengukuran Kadar Kolesterol Darah  

Pengukuran kadar kolesterol darah dilakukan dengan “ CHOD-

PAP “: enzymatice photometric test, yang diawali dengan mengambil 

darah tikus dari sinus orbitalis kemudian disentrifuge selama kurang lebih 

15 menit. Setelah mendapatkan serum darah selanjutnya diambil kira- kira 

10 mikro dimasukkan dalam tabung ependrof dan ditambah 10 mikro 

larutan standart, kemudian disiapkan pula larutan blangko berupa aquadest 

10 mikro. Ke dalam masing- masing tabung sampel dan blangko 

dimasukkan 1000 ml reagent, lalu dicampur. Langkah selanjutnya 

diinkubasi selama 20 menit pada suhu 37 derajat celcius, kemudian diukur. 

Setelah diketahui absorbansinya kadar kolesterol serum darah dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

 Kolesterol (mg/ dl) = Δ A sample x konsentrasi standart/ cal (mg/ dl) 

     Δ A std/cal 

   Bila dikonversi maka ; 

   Kolesterol ( mg/ dl ) X 0,02586 = kolesterol ( mmol/ L ) 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Setelah mendapatkan data dari pengukuran kadar kolesterol darah, maka 

data dapat disusun dalam tabel sebagai berikut : 
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Kadar kolesterol darah dalam mg/dl Kel. 
perlakuan 

ulangan 
awal akhir 

1   
2   

A 
 ( kontrol ) 

3   
1   
2   

B 
 ( sb nyawa ) 

3   
1   
2   

C 
 ( metformin) 

3   
1   
2   

D 
 ( placebo )     

3   
 

Pada penelitian ini perbedaan dalam dan antar kelompok perlakuan 

dianalisa menggunakan Analisis varian ( ANAVA) satu jalan dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Ganda Duncan ( UJGD ) apabila terdapat perbedaan 

bermakna.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

A. Hasil Penelitian 

 Setelah pelaksanaan penelitian, diperoleh data seperti pada tabel 1 : 

Tabel 1 : Rata-rata Kadar Kolesterol darah tikus putih ( Rattus norvegicus 
),dalam satuan mg/dl setelah pemberian ekstrak daun sambung nyawa. 

 
 

Kadar Kolesterol darah tikus ( mg/dl ) Kelompok 
perlakuan 

Awal Akhir Selisih 

A ( kontrol ) 73,01 66,66 6,35 

B ( sb nyawa ) 70,47 28,21 42,26 

C (metformin) 66,68 46,25 20,43 

D ( plasebo ) 69,84 69,83 0,01 

 
Keterangan : 

A : kelompok kontrol tidak diberi perlakuan 

B : perlakuan dengan sambung nyawa 30 mg/kg bb  

C : perlakuan dengan metformin 9 mg/kg bb 

D : perlakuan dengan aquadest 2 ml 

 Data pada tabel 1 kemudian dianalisis menggunakan ANAVA satu 

jalan, untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak daun sambung nyawa 

berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah tikus putih ( Rattus norvegicus ). 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil seperti pada  tabel 2.  
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Tabel 2 :Hasil analisis ANAVA satu jalan mengenai pengaruh pemberian 
ekstrak daun sambung nyawa terhadap penurunan kadar kolesterol darah 
tikus 

 

Data Keadaan Fhitung Ftabel Keterangan 

Sebelum perlakuan 0,305 4,066 Tidak berbeda 
nyata 

Kolesterol 

Sesudah perlakuan 14,244 4,066 Berbeda nyata 

Keterangan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
 

 Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa harga F hitung < F tabel  pada keadaan 

sebelum perlakuan. Hal ini berarti kadar kolesterol darah pada semua tikus 

diabetik sebelum perlakuan tidak berbeda nyata. Sedangkan pada keadaan 

sesudah perlakuan diperoleh Fhitung  >  F tabel , jadi ini berarti kadar kolesterol 

darah setelah perlakuan berbeda nyata antar kelompok. 

  Untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol pada masimg – 

masing perlakuan, maka dilakukan uji lanjut dengan Uji Jarak Ganda 

Duncan         (Gomez,1983 ),  dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 :  Ringkasan hasil perhitungan UJGD kadar kolesterol darah tikus 
diabetik induksi streptozotosin 

 

Perlakuan Kadar kolesterol 

A 66,66 a 

B 28,21 b 

C 46,25 c 

D 69,84 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5 %  

A : perlakuan kontrol 

B : perlakuan dengan pemberian daun sambung nyawa 30 mg/kg bb 

C : perlakuan dengan penberian metformin 9 mg/kg bb 

D : perlakuan dengan pemberian aquadest 2 ml  
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 Berdasarkan hasil uji Duncan tersebut diketahui bahwa rata – rata 

kadar kolesterol darah pada tikus diabetik setelah perlakuan B berbeda 

nyata dari kadar kolesterol darah tikus kelompok A, C, dan D. Hasil dari 

analisis ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun sambung nyawa 

pada kelompok perlakuan B dapat menurunkan kadar kolesterol darah 

tikus diabetik.  

B. Pembahasan 

 Dari hasil analisis anava satu jalan pada tabel 2, dapat diketahui 

bahwa antar kelompok sesudah perlakuan terdapat perbedaan kadar kolesterol 

darah yang sangat nyata yang ditunjukkan dengan harga  F hitung > F tabel dalam 

taraf kepercayaan 5 %. Sedangkan dari hasil uji lanjut dapat dilihat bahwa 

kadar kolesterol darah kelompok perlakuan A tidak berbeda nyata dengan 

kelompok perlakuan D tetapi berbeda nyata dengan kelompok perlakuan B 

dan C. Kadar kolesterol darah kelompok perlakuan B dan C masing-masing 

berbeda nyata dengan ketiga kelompok perlakuan yang lain.  

 Kelompok perlakuan A sebagai kontrol meskipun mengalami 

penurunan kadar kolesterol darah tetapi penurunan ini tidak berbeda nyata 

dengan kelompok perlakuan D sebagai plasebo ( dapat dilihat pada tabel 1 ). 

Hal ini memperlihatkan bahwa pemberian perlakuan pada kelompok A dan D 

tidak berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah secara nyata. 

Penurunan kadar kolesterol darah ini mungkin lebih disebabkan oleh aktivitas 

di dalam tubuh itu sendiri bukan karena adanya pemberian senyawa atau obat 

penurun kadar kolesterol sebagai perlakuan. Sedangkan kelompok perlakuan 

B dan C masing-masing juga mengalami penurunan kadar kolesterol darah 

yang sangat nyata dibandingkan kelompok perlakuan A dan D ( lihat tabel 1). 

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian metformin dan sambung nyawa dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah, tetapi hasil yang sangat nyata dapat 

dilihat pada perlakuan sambung nyawa. 

 Tikus kelompok perlakuan C yang diberi metformin 9 mg/ 200 mg, 

mengalami penurunan kadar kolesterol darah yang berbeda nyata dari semua 
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kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa metformin dapat menurunkan kadar 

kolesterol darah, tetapi mekanisme kerja dari metformin ini belum diketahui 

secara pasti. Menurut Tjokroprawiro, 1996 metformin diduga memperbaiki 

resistensi insulin. Selain itu metformin juga memiliki efek metabolik terhadap 

diabetes melitus salah satunya antihiperglikemik. Menurut Mutschler, 1991 

baru – baru ini ditemukan bahwa metformin meningkatkan jumlah reseptor 

insulin. Sedangkan menurut Bailey ( 1992 dalam Tjokroprawiro, 2001 ) 

metformin mempunyai efek metabolik dalam metabolisme lipid, antara lain 

menurunkan kadar kolesterol total. Selain khasiat tersebut, metformin ternyata 

memiliki efek samping, antara lain diare, mual, perut terasa tidak enak, 

anoreksia, gangguan absorpsi vitamin B12 dan folat, dan dapat menyebabkan 

asidosis asam laktat (Tjokroprawiro, 1996 ) 

Penurunan kadar kolesterol darah yang sangat nyata juga terjadi pada 

kelompok perlakuan B yang diberi ekstrak daun sambung nyawa. Setelah 

dilakukan uji lanjut, menunjukkan bahwa kadar kolesterol darah kelompok 

perlakuan B berbeda nyata dari kelompok A, C, dan D. Hal ini membuktikan 

bahwa ekstrak daun sambung nyawa dapat menurunkan kadar kolesterol 

darah. Efek farmakologis dari sambung nyawa menurut Puslitbang Farmasi 

Balitbangkes Depkes ( 1996 ), dapat menurunkan gula darah, tekanan darah, 

dan antikarsinogenik. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hillyana ( 1996 ) dalam Winarto ( 2003 ) daun sambung nyawa dapat 

menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida pada dosis yang setara 

dengan 50 mg berat daun segar per 200 g bb tikus. Di dalam daun sambung 

nyawa ditemukan berbagai kandungan kimia salah satunya adalah flavonoid. 

 Menurut Kandaswami & Middleton dalam www.kompas.co.id, 2004 

flavonoid merupakan antioksidan dan dapat menangkap radikal bebas. 

Flavonoid menghentikan tahap awal reaksi dengan membebaskan 1 atom 

hidrogen dari gugus hidroksilnya yang kemudian berikatan dengan 1 radikal 

bebas. Dengan ikatan ini maka akan menstabilkan radikal peroksi yang 

membuat energi aktivasi berkurang, dan selanjutnya akan menghambat atau 
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menghalangi reaksi oksidasi dari kolesterol LDL. Melalui penghambatan 

reaksi oksidasi kolesterol LDL ini maka dapat menurunkan kadar kolesterol 

darah. Flavonoid juga dapat mencegah pengendapan lemak pada dinding 

pembuluh darah sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis.  

 Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, maka diperoleh 

suatu kesimpulan bahwa pemberian ekstrak daun sambung nyawa dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah yang semula 70,47 mg/dl menurun hingga 

kadar kolesterol darah 28,21 mg/dl. Penurunan kadar kolesterol darah ini 

adalah penurunan yang terbesar bila dibandingkan dengan penurunan kadar 

kolesterol darah pada kelompok perlakuan kontrol, metformin, maupun 

plasebo yang dapat dilihat dari uji lanjut Duncan, dimana kadar kolesterol 

darah tikus pada kelompok B berbeda nyata dengan kelompok perlakuan A, C, 

dan D. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa ekstrak daun sambung nyawa mempunyai efek menurunkan kadar 

kolesterol darah tikus diabetik. 

B. Saran 

 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek lain dari 

ekstrak daun sambung nyawa bagi kesehatan. 
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LAMPIRAN 
 
 

PERHITUNGAN ANALISIS VARIAN KOLESTEROL SEBELUM PERLAKUAN 
                                          

Perlakuan   
 Ulangan A 

(Kontrol) 
B 

(Sb.Nyaw
a) 

C 
(Metformi

n) 

D 
(Plasebo

) 

Total Rata-
rata 

 
U1 66,7 68,6 76,2 76,2 287,6 71,90  
U2 76,2 76,2 57,2 57,1 266,7 66,68  
U3 76,2 66,7 66,7 76,2 285,7 71,43  
ΣXi 219,0 211,4 200,0 209,5 840,02 1461,00  

 
Xi  73,01 70,47 66,68 69,84      

                        
Derajat Kebebasan (db)                 
db perlakuan  = t  1 = 4  1 = 3          

db galat   = 
 
t  r  1 =

 
4 3  1 = 8        

db total   = t x r  1 =
 
4 x 3

 
1 = 

1
1      

                        
Faktor Koreksi                    

(ΣΣX)2 
 

840,02  
2        FK = 

N 
= 

12  
= 58802,8000 

       
                        
Jumlah Kuadrat                    
JKT = ΣΣXij

2 - FK                  

  
 
=  66,7 

2

+ 68,6 
2

+ 76,2 2+ 76,2 
2

+          

  
 
  76,2 

2

+ 76,2 
2

+ 57,2 2+ 57,1 
2

+          

  
 
  76,2 

2

+ 66,7 
2

+ 66,7 2+ 76,2 
2 

- 58802,8000     
  = 59397,6840 58802,8000            
  = 594,8840                 
                        

Σ(ΣXi)2                JKP = 
r 

- FK 
               

  219,0 

 
2

+  211,4 

2

+ 200,0 
2+ 209,5 

2     
  

 

= 
 

3  

58802,8000 

    
  176591,5700            
  

= 
3  

58802,8000 
          

             
  

= 
 

58863,8567 
58802,8000 
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  = 61,0566                 
                        
JKG = JKT  JKP                 

                        

  =  
594,8840  

61,0566             
  = 533,8273                  
                        
Kuadrat Tengah                    
                        

JK Perlakuan 61,0566        KTP = 
db Perlakuan 

= 
3 

= 20,3522 
       

                        
JK Galat 533,8273        KTG = 
db Galat 

= 
8 

= 66,7284 
       

                        
Nilai Fhitung                     

KTP 20,3522         Fh = 
KTG 

= 
66,7284 

= 0,3050 
        

                        
Ringkasan Analisis Varians                 

F tabel Sumber Variasi db JK KT F hitung 5% 1% 
Perlakuan 3 61,0566 20,3522 

Galat 8 533,8273 66,7284 

 

0,305 
 

4,066 7,591 

Total 11 594,8840         
                        
Keterangan                     
** Tidak berbeda nyata pada taraf 5% dan 1%             
                        

UJI JARAK GANDA DUNCAN KADAR KOLESTEROL SEBELUM PERLAKUAN 
                        

            Kelompok Rata-rata Peringkat  
            

B (Sb nyawa) 70,47 2             
C (Metformin) 66,68 4             
A (Kontrol) 73,01 1             
D (Plasebo) 69,84 3             
 
                         
                        
                        
                        
Keterangan:                     
s2 = KT galat                    
r = Banyaknya ulangan                 
                        
              

*

r
2s  s

2

d =
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Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

   
 
                      
 2 x 66,7284             

Sd  
= 

 3 
= 6,6698 

           
                        
Nilai wilayah beda nyata terpendek              
 
                         
                        
                        
                        
Pada taraf kesalahan 5% dengan dk = 8 diperoleh:           

p rp(0.05) Rp                
2 3,26 15,32                
3 3,39 15,99                
4 3,47 16,37                

                        
A = 73,01                       
B = 70,47                      
D = 69,84                      
C = 66,68                      
pembandingan dilakukan dengan cara berikut :             
A - B = 73,01 - 70,47 = 2,54 < 15,32 tidak berbeda nyata          
A - D = 73,01 - 69,84 = 3,17 < 15,99 tidak berbeda nyata          
A - C = 73,01 - 66,68 = 6,33 < 16,37 tidak berbeda nyata          
B - D = 70,47 - 69,84 = 0,63 < 15,32 tidak berbeda nyata          
B - C = 70,47 - 66,68 = 3,79 < 15,99 tidak berbeda nyata          
D - C = 69,84 - 66,68 = 3,16 < 16,37 tidak berbeda nyata          

 

2

)(s )(r
  R dp

p =


