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   RINGKASAN DAN SUMMARY 
 

Ringkasan 
 

Potensi Fraksi Aktif Antioksidan, Antikolesterol Kacang Koro 
(Mucura pruriens L) Dalam Pencegahan Aterosklerosis 

 
Oleh 

 Ch. Retnaningsih*, Wahyu Widowati**,  Sylvia Soeng** 
*Unika Soegijapranata Semarang, ** Universitas Maranatha Bandung 

 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi antioksidan dari fraksi aktif kacang 
koro benguk (Mucuna pruriens L.) secara in vitro dan in vivo. Aktivitas antioksidan baik 
secara in vitro ataupun in vivo dianalisa berdasarkan penghambatan radikal DPPH. 
Sebanyak 60 tikus jantan galur wistar digunakan dalam penelitian ini dan dibagi 
menjadi 5 kelompok, perlakuan yaitu: (1) kelompok dosis 1, (2) kelompok dosis 2, (3) 
kelompok dosis 3, (4) kelompok alfa tokoferol, dan (5) kelompok kontrol. Tikus 
diberikan fraksi n-hexane pada dosis 500 μg/ml , 425 μg/ml, dan 350 μg/ml serta 
dibandingkan dengan alfa tokoferol (10 mg/kg BB tikus) setiap harinya secara oral.   
Hasil pengujian penghambatan  radikal DPPH secara in vitro meningkat seiring dengan 
meningkatnya konsentrasi. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi 
dibandingkan dengan n-heksan dan ekstrak. Hasil uji in vivo terhadap tikus yang diberi 
fraksi heksan secara oral menunjukan aktivitas antioksidan pada kelompok I sebesar 
16.78%, kelompok 2 sebesar 15.11%, kelompok 3 sebesar 14.43%. Hal tersebut berarti 
telah terjadi peningkatan aktivitas antioksidan dalam serum sama tingginya dengan 
kontrol (15.16%) dan kelompok alfa tokoferol (15.13%).  
 
Selain itu juga dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi antioksidan tersebut 
terhadap tikus yang telah diperlakukan hingga kondisi hiperkolesterolemia. Sebanyak 
60 tikus jantan galur wistar digunakan dalam penelitian ini dan dibagi menjadi 5 
kelompok, perlakuan yaitu: (1) kelompok dosis I, (2) kelompok dosis II, (3) kelompok 
dosis III, (4) kelompok simvastatin, dan (5) kelompok kontrol. Tikus diberikan fraksi n-
hexan pada dosis 500 μg/ml (dosis I), 425 μg/ml (dosis II), dan 350 μg/ml (dosis III) 
serta dibandingkan dengan obat pembanding simvastatin (20 mg/kg BB tikus) setiap 
harinya secara oral. Setelah 15 hari dan 30 hari perlakuan, tikus diuji kadar kolesterol 
total, trigliserid, HDL, dan LDL. Hasil pengujian kadar kolesterol, trigliserida, dan LDL 
setelah perlakuan menurun seiring dengan lamanya perlakuan. Sedangkan kadar HDL 
tikus setelah perlakuan meningkat seiring dengan lamanya perlakuan. Tikus dengan 
dosis III (350 μg/ml) memiliki persen penurunan yang paling tinggi pada pengujian 
kadar kolesterol dan trigliserida. Sedangkan pada penurunan LDL,tikus dengan 
perlakuan simvastatin memiliki persen penurunan yang paling tinggi, diikuti oleh tikus 
dengan perlakuan dosis III. Pada pengujian HDL, tikus dosis III memiliki persen 
peningkatan yang paling tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis III (350 
μg/ml) memiliki kemampuan yang paling optimal untuk menurunkan kolesterol, 
trigliserid, LDL dan meningkatkan kadar HDL. 
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Pengamatan berikutnya yang berkaitan dengan aktivitas antioksidan tersebut adalah 
potensinya sebagai antiplatelet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
meneliti aktivitas antiplatelet secara in vivo pada fraksi n-hexan dibandingkan dengan 
obat pembanding apirin. Aktivitas antiplatelet secara in vivo dianalisa berdasarkan 
penghambatan jumlah platelet yang terbentuk. Pada uji in vivo ini, jenis tikus yang 
digunakan adalah tikus jantan putih galur Wistar. Sebanyak 60 tikus jantan galur wistar 
digunakan dalam penelitian ini dan dibagi menjadi 5 kelompok, perlakuan yaitu: (1) 
kelompok dosis 1, (2) kelompok dosis 2, (3) kelompok dosis 3, (4) kelompok aspirin, 
dan (5) kelompok kontrol. Tikus diberikan fraksi n-hexane pada dosis 500 μg/ml, 425 
μg/ml, dan 350 μg/ml serta dibandingkan dengan aspirin (63 mg/kg BB tikus) setiap 
harinya secara oral selama 30 hari. Hasil pengujian aktivitas antiplatelet secara in vivo 
meningkat seiring dengan menurunnya jumlah leukosit dan platelet. Hasil uji in vivo 
terhadap tikus yang diberi fraksi heksan secara oral menunjukan aktivitas antiplatelet 
terbaik pada pemberian kacang koro dosis 1 sebesar 500 μg/ml dimana jumlah 
trombositnya mengalami penurunan sebesar 12,39 % dari jumlah platelet pada 
perlakuan awal. 
 
Keywords: Kacang koro benguk rase, antioksidan, antikolesterol, antiplatelet, 

aterosklerosis. 
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SUMMARY 
 

ANTIOXIDANT, ANTICHOLESTEROL POTENTIAL OF ACTIVE FRACTION  
OF VELVET BEAN (MUCUNA PRURIENS L.) INHIBIT ATHEROSCLEROSIS 

 
Ch. Retnaningsih*, Wahyu Widowati**,  Sylvia Soeng** 

*Soegijapranata Catholic University, Semarang, ** Maranatha University, Bandung 
 
 
 

The present study was undertaken to explore antioxidant potential of active fraction of 
velvet bean (Mucuna pruriens L.) in vitro and in vivo. The antioxidant activity was 
measured by in vitro and in vivo assay inhibition of 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 
(DPPH) radical. A total of 60 male Wistar rats were used for this study. They were 
divided into five groups i.e. (1) a doses 1 group, (2) a doses 2 group, (3) a doses 3 
group, (4) alfa- tocopherol group, and (5) a control group. Adult male wistar received n-
hexane fraction of velvet bean at doses of 500 μg/ml , 425 μg/ml, and 350 μg/ml body 
weight and compared with alfa-tocopherol (10 mg/kg body weight) daily by oral for 30 
days. In vitro study result of DPPH scavenger activity showed that the higher 
concentrations increase the antioxidant activity. The ethyl acetate fraction showed the 
antioxidant activity was highest than n-hexane and extract. In vivo treatment of rats with 
n-hexane fraction of velvet bean showed the antioxidant acitivity in group 1 (16,78%), 
group 2 (15.11%) and group 3 (14.43%). That’s means; treatment with hexane fraction 
of velvet bean to the hypercholestherol rats can increase of antioxidant activity in rat’s 
serum as high as control (15.13%) and alfa-tocopherol group (15.13%).  
 
The other hand this study was undertaken to explore antioxidant potential of active 
fraction of velvet bean (Mucuna pruriens L.) to hypercholesterol fifty male Wistar rats 
were used for this study. They were divided into five groups i.e. (1) a doses 1 group 
(500 μg/ml), (2) a doses 2 group (425 μg/ml), (3) a doses 3 group (350 μg/ml), (4) 
simvastatin group (20 mg/body weight), and (5) a control group. Adult male wistar 
received n-hexane fraction of velvet bean at doses of 500 μg/ml , 425 μg/ml, and 350 
μg/ml body weight and compared with simvastatin (20 mg/kg body weight) daily by 
oral for 30 days. After treatment, total cholesterol, triglyceride, HDL and LDL 
cholesterol from rat’s serum will be tested. From the result, total cholesterol, 
triglyceride, and LDL cholesterol after treatment were decrease. Whereas, HDL 
cholesterol result were increase along the time of treatment. Dose III (350 μg/ml) 
treatment showed highest decrease percentage at total cholesterol, and triglyceride 
result. HDL result showed that rats with dose III have higher increase percentage. So, 
we can conclude that dose III (350 μg/ml) have optimal result to decrease total 
cholesterol, triglyceride, LDL levels and increase HDL level. With lower level of total 
cholesterol, triglyceride, and LDL at blood serum, it can minimize atherosclerosis risk. 
And with antioxidant level improved, it can influence at  decreasing total cholesterol, 
triglyceride, LDL and increasing HDL levels. 
 
Atherosclerosis is the main factor of hearth attack disease. There are two factors that 
cause the atherosclerosis. The first is cholesterol accumulation at specific location and 
the second is clot formation into thrombus.The blood component that has important rule 
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in blood coagulation is platelet. To avoid this blood, we extract the active component 
from velvet bean to decrease the platelet activity. This plant contains flavonoid 
antioxidant that can prevent blood coagulation. The purpose of this research is to 
examine in vivo antiplatelet activity of hexane fraction compare with aspirin. The 
antiplatelet activity was measured by calculate the platelet count. A total of 60 male 
Wistar rats were used for this study. They were divided into five groups i.e. (1) a doses 
1 group, (2) a doses 2 group, (3) a doses 3 group, (4) aspirin group, and (5) a control 
group. Adult male wistar received n-hexane fraction of velvet bean at doses of 500 
μg/ml, 425 μg/ml, and 350 μg/ml body weight and compared with aspirin (63 mg/kg 
body weight) daily by oral for 30 days. The result shows that the antiplatelet activity is 
increased when the leukocyte and platelet count is decreased. In vivo treatment of rats 
with n-hexane fraction of velvet bean showed the best antiplatelet activity at doses of 
500 μg/ml whereas the trombosit count decreased 12,39 % from the platelet count at 
first treatment. 
 
Keywords: Velvet bean, atherosclerosis, antioxidant, antichlolesterol, antiplatelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

   
PRAKATA 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmatNya sehingga penelitian dan laporan Hibah Bersaing Tahun Anggaran 

2008/2009 dapat diselesaikan. 

 Penelitian ini merupakan kajian aktivitas antioksidan, antikolesterol dan 

antiplatelet dari  fraksi biji kacang koro (Mucuna pruriens L.) dalam menghambat 

aterosklerosis. 

 Kacang koro benguk rase (Mucuna pruriens L.) adalah tanaman tropis 

terdapat di Indonesia  sampai saat ini digunakan sebagai makanan ternak karena 

mengandung senyawa toksik, dalam jumlah sangat kecil digunakan sebagai bahan 

pembuatan tempe benguk yang kurang diminati masyarakat. Penelitian ini bertujuan 

untuk menggali bioaktivitas khususnya aktivitas antioksidan, antikolesterol secara in 

vitro dan invivo dalam mencegah penyakit aterosklerosis yang terdapat dalam biji 

kacang koro mengingat produksi kacang koro benguk rase di Indonesia melimpah dan 

belum dimanfaatkan secara optimal serta memiliki nilai ekonomi yang sangat rendah.  

Diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan nilai ekonomi serta pemanafaatan 

yang optimal biji kacang koro benguk rase sebagai tanaman obat yang dapat 

mencegah dan mengurangi aterosklerosis. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat pada 

Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi atas dana  dan bimbingan yang telah diberikan sehingga penelitian 

ini dapat terlaksana dan memberi sumbangan pengetahuan yang besar untuk 

masyarakat.  

 Terima kasih dan rasa hormat tim peneliti sampaikan pula kepada Kepala 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang telah memberikan pembinaan selama ini. 

 Akhirnya tim peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada para peneliti  

yang terlibat dalam penelitian ini dan juga 3 orang mahasiswa (Mira, Melissa dan 

Andi)  yang membantu penelitian ini sekaligus sebagai sarana penelitian untuk 

menyelesaikan tugas akhir di program studi Teknologi Pangan Unika Soegijapranata, 

Semarang.  
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Kami berharap  meskipun belum sempurna penelitian ini dapat memberikan 

manfaat yang besar terhadap perkembangan ilmu di Indonesia serta dapat bermanfaat 

dalam pencegahan aterosklerosis. 

 

 

                                                                                Semarang, 3 November 2008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penyakit kardiovaskular (PKV) hingga saat ini masih menjadi penyebab 

kematian nomor satu didunia terutama di negara industri seperti Amerika Serikat 

dan negara-negara Eropa.  Hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) di 

Indonesia tahun 1972, 1986 dan 1992 menunjukkan kenaikan prevalensi 

penyakit kardiovaskular aterosklerosis (PKVAS) yang menyolok.  Hingga kini 

PKVAS dengan penampakan kliniknya berupa penyakit jantung koroner dan 

stroke dilaporkan sebagai penyebab kematian utama, sedangkan penyakit kanker 

dilaporkan menempati urutan ke delapan (Tjokroprawiro, 1997).  Berdasarkan 

data Departemen Kesehatan peningkatan mortalitas akibat penyakit jantung dan 

pembuluh darah terlihat jelas, yaitu 5,9 % tahun 1975 menjadi 9,1% tahun 1981, 

berkembang menjadi 16% pada tahun 1986 dan terakhir 19% pada tahun 1995. 

 

Aterosklerosis sebagai penyebab terjadinya PKV merupakan suatu proses yang 

kompleks dan multifaktorial yaitu proses yang melibatkan peran saling 

mempengaruhi antara faktor genetik, lingkungan dan berbagai macam tipe sel.  

Faktor-faktor resiko PKV meliputi parameter untuk menentukan adanya 

lipoprotein yang aterogenik, LDL teroksidasi, disfungsi endotel, stabilitas plak, 

inflamasi vaskuler, resiko trombosis dan gangguan fibrinolis maupun faktor-

faktor genetik (Wijaya, 1998; Halliwel dan Gutteridge, 1999). 

 

Pencegahan penyakit PKV dapat dilakukan dengan mengendalikan kadar 

kolesterol serum dan fraksinya, meningkatkan kadar HDL.  Faktor-faktor lain 

resiko PKV antara lain meliputi obesitas, inaktivitas fisik, riwayat keluarga dan 

hipertrigliserida (Wijaya, 1998; Papas, 1999). 

 

Hipertrigliseridemia akan meningkatkan aktivitas lipase hepatik dan 

mengakibatkan peningkatan katabolisme HDL yang akan menurunkan kadar 

HDL.  Penurunan 1 mg HDL akan meningkatkan resiko PKV 2%.  Peningkatan 

kadar LDL akan meningkatkan resiko PKV (Wijaya, 1998). 
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Penyebab PKVAS adalah multifaktor, tetapi lipoprotein atau hiperlipidemia 

merupakan faktor resiko utama.  Tingginya konsumsi lemak jenuh dan kolesterol 

menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan lipoprotein densitas rendah (low 

Density Lipoprotein; LDL) sehingga meningkatkan aterogenesis.  Pendekatan 

untuk menurunkan kadar kolesterol berarti juga pencegahan penyakit jantung 

koroner (Wijaya, 1998). 

 

Peran positif antioksidan terhadap penyakit kardiovaskuler (terutama yang 

diakibatkan oleh aterosklerosis / penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah) 

saat ini banyak disoroti. Antioksidan berperan dalam melindungi lipoprotein 

densitas rendah (LDL) dan sangat rendah (VLDL) dari reaksi oksidasi. Lemak 

jenuh merupakan bagian terbesar dari lipoprotein densitas rendah (LDL, 

lipoprotein pembawa kolesterol utama dalam plasma) dan oksidasi pada lemak 

inilah yang akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Pencegahan 

aterosklerosis ini dapat dilakukan dengan menghambat oksidasi LDL 

menggunakan antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan 

(Trilaksani Wini, 2003) 

 

Pengembangan obat alami dengan indikasi antikolesterol dan antioksidan dipilih 

berdasarkan tingginya prevalensi penyakit tinggi kadar kolesterol darah dan 

penyakit kardiovaskuler di masyarakat akibat perubahan pola makan dan gaya 

hidup.  Dengan ditemukannya fraksi aktif antioksidan dari biji kacang koro 

diharapkan setelah diuji cobakan pada hewan uji secara in vivo dapat mengurangi 

kadar kolesterol khususnya oksidasi kolesterol terutama LDL, mengurangi 

pembentukan plak, dan meningkatkan kadar HDL sehingga dapat mencegah 

terjadinya aterosklerosis.  Dengan demikian pemanfaatan biji kacang koro 

menjadi lebih optimal baik sebagai tanaman pangan maupun sebagai tanaman 

obat. 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
Penelitian tahun kedua ini dimaksudkan untuk melihat potensi farksi aktif kacang 

koro yang diujikan kepada hewan coba secara in vivo.  Tahap yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi ekstraksi  secara maserasi biji koro benguk rase (Mucuna 

pruriens L.), fraksionasi secara partisi cair-cair untuk mendapatkan fraksi n-heksan, 

etil asetat, butanol dan fraksi air yang selanjutnya diuji aktifitas antioksidanntanya 

secara in vitro..  Pengujian dilanjutkan dengan menggunakan hewan coba yaitu dipilih 

tikus putih galur Wistar.  Parameter yang digunakan dalam analisis ini meliputi 

analisa antikolesterol, antioksidan dan antiplatelet. 

 

2.1. Tujuan penelitian tahun II 

1) Mengetahui aktivitas antioksidan secara in vitro dari ekstrak etanol dan 4 

fraksi biji kacang koro yaitu fraksi heksan, fraksi etil asetat, fraksi 

butanol dan fraksi air dibandingkan antioksidan tokoferol.   

 

2) Mengetahui aktivitas fraksi aktif antioksidan secara in vivo dibandingkan 

antioksidan α-tokoferol dalam mencegah aterosklerosis pada tikus putih 

(Ratus norvegicus L) yang diinduksi diet kolesterol pemicu 

aterosklerosis.  Parameter yang digunakan adalah antioksidan (DPPH), 

profil lipid (kadar total kolesterol, trigliserida, LDL, HDL) agregasi 

pletelet (trombosit, leukosit dan eritrosit). 

 

3) Mengetahui aktivitas fraksi aktif antikolesterol secara in vivo dibanding 

simvastatin dalam mencegah aterosklerosis pada tikus putih (Ratus 

norvegicus L) yang diinduksi diet kolesterol pemicu aterosklerosis.  

Parameter yang digunakan adalah antioksidan (DPPH), profil lipid (kadar 

total kolesterol, trigliserida, LDL, HDL) agregasi pletelet (trombosit, 

leukosit dan eritrosit). 

 

4) Mengetahui aktivitas fraksi aktif antiplatelet secara in vivo dibanding 

apirin dalam mencegah aterosklerosis pada tikus putih (Ratus norvegicus 

L) yang diinduksi diet kolesterol pemicu aterosklerosis.  Parameter yang 



 4 

digunakan adalah antioksidan (DPPH), profil lipid (kadar total kolesterol, 

trigliserida, LDL, HDL) agregasi pletelet (trombosit, leukosit dan 

eritrosit). 

 

2.2.  Manfaat penelitian tahun II 

1) Mengetahui efektivitas ekstrak, dan fraksi aktif biji kacang koro pada 

pengujian secara in vivo pada tikus hiperkolesterol dengan parameter 

antioksidan, antikolesterol dan antiplatelet  

 

2) Meningkatkan pemanfaatan biji kacang koro sebagai bahan pangan yang 

memiliki potensi sebagai antioksidan, antikolesterol dan antiplatelet, sehingga 

dapat menghambat hiperkolesterolemia yang sekarang banyak diderita 

penduduk Indonesia sebagai agen pemicu aterosklerosis. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Etnobotani kacang koro 

Sejak jaman dahulu bangsa Indonesia telah menggunakan obat tradisional 

baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan penyakit. Obat tradisional telah 

dikenal secara turun temurun dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan akan kesehatan. Pemanfaatan obat tradisional pada umumnya lebih 

diutamakan sebagai upaya sebagai pengobatan suatu penyakit. Dengan semakin 

berkembangnya obat tradisional ditambah dengan gema kembali ke alam telah 

meningkatkan popularitas obat tradisional. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya 

industri jamu dan industri farmasi yang memproduksi obat tradisional untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Indonesia sebagai Negara tropis dikenal sebagai mega biodiversitas ke dua 

sehingga memiliki sumber tanaman obat yang melimpah yaitu lebih 20.000 spesies 

tanaman dan kira-kira 1000 spesies dikenal sebagai tanaman obat yang potensial. 

Penggunaan obat-obatan tradisional telah lama digunakan secara luas dan 

kecenderungan terus meningkat. Berdasarkan hasil survey nasional tahun 1999 

penduduk Indonesia sebanyak 20,5% menggunakan obat tradisional sebagai 

pengobatan sendiri dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 31,7%. Obat tradisional 

ini berupa obat yang diproduksi oleh industri atau dibuat sendiri atau hasil ramuan 

para tabib. Berdasarkan National Agency of Drug and Food Control ada tiga 

kelompok alasan masyarakat menggunakan obat tradisional yaitu untuk merawat atau 

menjaga kesehatan, untuk mengobati penyakit dan mengurangi gejala penyakit, 

digunakan oleh penduduk pedesaan yang jauh dari fasilitas pengobatan. 

Untuk itu perlu pengembangan obat asli Indonesia yang terjangkau oleh 

masyarakat yang diharapkan dapat mencegah berbagai penyakit yang berperan 

menurunkan produktivitas masyarakat dan secara tidak langsung juga menyebabkan 

komplikasi berbagai penyakit yaitu hiperkolesterolemia yang menrupakan faktor 

resiko penyakit kardiovaskuler. Untuk mengurangi kasus penyakit kolesterol, 

kardiovaskuler perlu dicarikan bahan alami yang mempunyai keamanan tinggi dan 

mempunyai aktivitas antioksidan, antikolesterol. Senyawa antioksidan alami berupa 

flavonoid, bahan yang bersifat antikolesterol bahan yang mempunyai aktivitas 
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memecah lemak tubuh antara lain berupa L-Dopa, bahan antioksidan diharapkan 

dapat mencegah oksidasi lipid khususnya LDL pada dinding arteri sehingga dapat 

mengurangi dan mencegah kasus penyakit kardiovaskuler. Bahan alami yang 

mengandung antioksidan dan L-Dopa serta melimpah di Indonesia dan belum 

dimanfaatkan secara optimal diantaranya adalah Mucuna pruriens.  

Klasifikasi tanaman kacang koro (Mucuna pruriens) menurut Tjitrosoepomo 

(1996) divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa 

Fabaceae, suku Fabaceae, genus Mucuna, spesies Mucuna pruriens L. 

Tanaman kacang koro termasuk tanaman tahunan merambat, ketinggian 

dapat mencapai 3-18 m, tanaman ini merupakan tanaman asli daerah Afrika, India. 

Biji kacang koro mengandung protein, karbohidrat, lemak, serat dan mineral yang 

tinggi. Biji kacang koro mengandung 7-10% L-Dopa. Kacang koro mengandung 

senyawa alkaloid, alkilamin, arakidat, asam behenat, betakarbolin, bufotenin, sistin, 

dopamine, asam lemak, asam galat, genistin, asam glutamat, glutation, glisin, histidin, 

isoleusin, L-Dopa, asam linoleat, lisin, d-manosa, mukunadin, mukunin, asam 

miristat, niasin, nikotin, asam palmitat, asam palmitolik, fenilalanin, prurienidin, 

prurienin, riboflavin, saponin, serotonin, asam stearat, stizolamin, treonin, tirosin, 

valin (Taylor, 2005). Menurut Anonimous (2005b) biji kacang koro mengandung 

senyawa alkaloid mucunine, mucunadine, mucuanidine, pruriendine dan nicotine, B-

sitosterol, glutathione, lecithin, oils, venolic dan gallic acids, tryptamine, alkylamines, 

steroids, flavonoids, coumarins, cardenolides dan lain-lain. 

Biji kacang koro mengandung yaitu 314,4 g/kg protein kasar, 51,6 g/kg serat 

kasar, 67,3 g/kg lemak kasar, 41,1 g/kg abu, 526,6 g/kg karbohidrat. Penyusun protein 

sebagian besar berupa valin, triptopan, sedangkan sistin, metionin, leusin dalam 

jumlah rendah. Penyusun lemak sebagian besar adalah asam linoleat dan oleat sebesar 

65,5 % dan asam lemak palmitata sebesar 20,16 % (Siddhuraju et al., 1996). Rata-rata 

kadar potassium (K), fosfor (P), dan kalsium (Ca) lebih tinggi dibanding dengan jenis 

kacang-kacangan lainnya. Namun biji kacang koro juga memiliki kekurangan yaitu 

adanya antinutritional factor yaitu antitryptic dan haemagglutinating activities 

(Udedibie, dan Cartini, 1998). 

Biji kacang koro mengandung senyawa L-Dopa, alkaloid triptamin, lesitin, 

dan tannin yang mempunyai aktivitas untuk menurunkan tekanan darah (hypotensuive 

agent), menurunkan kadar gula darah (hypoglycemic agent). Alkaloid yang terdapat 

pada biji kacang koro antara lain mukanine, mukananine dan priridine (Malhotra dan 
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Singh, 2005)/ Secara etnobotani kacang koro banyak sekali manfaatnya yaitu di Brazil 

digunakan mengobati edema, cacing usus, diuretic; di Jerman kacang koro dogunakan 

untuk mengobati penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, gas 

pada usus, nyeri otot, rematik dan cacing usus; di India kacang koro diguakan untuk 

mengobati kanker, kolera, diabetes, diarrhea, disentri, asam urat, batu ginjal, 

menstruasi tidak teratur, sedangkan berbagai Negara menggunakan kacang koro untuk 

mengobati asthma, obat terbakar, kanker, kolera, obat batuk, diarrhea, diabetes, 

edema, parasit usus, paralisis dan lain-lain (Anonimous, 2005b). 

 

3.2. Hubungan radikal bebas, hiperkolesterolemia dan aterosklerosis 

Lipid darah yang utama adalah kolesterol, trigliserida dan fosfolipid. Ketiga 

bentuk lipid tersebut di dalam plasma membentuk ikatan dengan protein (apoprotein) 

disebut lipoprotein yang bersifat mudah larut air. Lipoprotein berdasarkan proporsi 

dari kandungan lipid dan protein terdiri kilomikron, VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein), HDL (High Density Lipoprotein) dan LDL (Low Density Lipoprotein) 

(Aprami, 1993). 

LDL mengandung lipid terutama fosfolipid, kolesterol bebas dan kolesterol 

ester, PUFA (poly unsaturated fatty acid) esensial, apo B dan antioksidan endogenous 

seperti α-tokoferol yang melindungi LDL dari oksidasi radikal bebas (Wijaya, 1998). 

Menurut Thompson (1990) dalam Aprami (1993) Low Density Lipoprotein (LDL) 

mengandung kolesterol ester 43%, fosfolipid 29%, kolesterol bebas 19% dan 

trigliserida 9%. Apoprotein hanya terdiri dari apo B 100. Asam lemak tak jenuh yang 

paling banyak terdapat dalam LDL adalah asam lemak linoleat (18:2) dan arakidonat 

(20:4). Asam-asam lemak ini dilindungi dari proses oksidasi oleh radikal bebas oleh 

beberapa antioksidan yaitu α-tokoferol, γ-tokoferol, β-karoten, likopen, kriptosantin, 

kantasantin, fitofluen dan ubiquinol-10 (Esterbauer et al., 1991 dalam Aprami, 1993). 

LDL merupakan lipoprotein pembawa kolesterol dan merupakan lipoprotein 

yang paling aterogenik. LDL dalam serum sangat heterogen dan mempunyai ukuran, 

densitas, kandungan lipid, dan potensi aterogenik yang berbeda. Fenotipe LDL pattern 

A ditandai partikel LDL yang lebih besar dan mengapung (>25,5 nm) dan pattern B 

ditandai dengan partikel LDL kecil dan padat (<25,5 nm). LDL kecil-padat fenotipe B 

sebagai faktor resiko PKV dikarenakan : 1)  Hubungan antara LDL kecil-padat 

dengan lipoprotein aterogenik yang lain termasuk peningkatan TG plasma dan 

penurunan HDL;  
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2) LDL kecil padat berkaitan dengan sindroma metabolik atau obesitas sentral atau 

sindroma resistensi insulin; 3)LDL kecil padat lebih mudah teroksidasi oleh radikal 

bebas; 4) Afinitas LDL kecil-padat yang lebih rendah terhadap reseptor dikarenakan 

perubahan pada apo B; 5) LDL kecil-padat lebih mudah terperangkap oleh 

proteoglikan dalam intima karena mengandung lebih banyak apo B di permukaan. 

Sehingga LDL kecil-padat sebagai lipoprotein aterogenik merupakan proses 

patogenik meningkatkan resiko PKV (Packard dan Shepherd, 1997 dalam Wijaya, 

1998). 

LDL mengandung koleseterol ester 43%, fosfolipid 29%, kolesterol bebas 

19% dan trigliserida 9%. Apoprotein berupa apo B 100. Asam lemak tak jenuh yang 

paling banyak terdapat dalam LDL adalah asam linoleat (18:2) dan arakidonat (20:4). 

Asam-asam lemak ini dilindungi oleh beberapa antioksidan seperti α-tokoferol, γ-

tokoferol, β-karoten, likopen, kriprosantin, kantasantin, ubiquinol-10 dari proses 

oksidasi oleh radikal bebas (Aprami, 1993). 

Pada penyakit hiperkolesterolemia dikarenakan reseptor LDL cacat atau 

rusak sehingga mengakibatkan kadar LDL dan kolesterol darah meningkat. Reseptor 

LDL adalah suatu glikoprotein yang mengenali apoprotein B100 atau bentuk aktif 

apoprotein E terdiri dari rangkaian 839 asam amino. Jalur reseptor LDL 

menggambarkan sel mampu memanfaatkan kolesterol LDL dan sintesa berikutnya 

adalah kolesterol dalam sel. Setelah terbentuk LDL reseptor kompleks terjadi 

endositosis kemudian reseptor memisahkan diri dari LDL untuk mendaur ulang 

kembali ke permukaan sel. LDL kolesterol ester dihidrolisis oleh lysosomal acid 

lipase menjadi kolesterol bebas. Akumulasi kolesterol bebas dapat menghambat 

enzim HMO-CoA reduktase dan mengakibatkan acyl CoA cholesterol acyl transferase 

(Aprami, 1993). 

Hubungan antara kadar LDL maupun HDL terhadap resiko PKV cukup jelas, 

sedangkan hubungan antara kadar trigliserida terhadap resiko PKV masih belum jelas 

sebagai faktor resiko yang berdiri sendiri. Keadaan hipertrigliserida familial ditandai 

peningkatan kadar VLDL-TG dengan jumlah LDL di dalamnya normal, tidak 

meningkatkan resiko PKV sedangkan hiperlipidemia kombinasi familial (FCHL) dan 

hiperapobetalipoproteinemia (hiperapoB) yang ditandai peningkatan VLDL-TG 

dengan peningkatan LDL di dalamnya akan meningkatkan PKV. Jadi 

hipertrigliseridemia tidak secara langsung sebagai faktor resiko PKV kecuali 

ditambahkan pemeriksaan apoB (Hamsten dan Karpe, 1996 dalam Wijaya, 1998), 
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sedangkan menurut Gotto (1998) dalam Wijaya (1998) trigliserida (TG) merupakan 

faktor resiko independen PKV pada wanita 50-69 tahun.  

Penyebab PKVAS adalah multifaktor, tetapi lipoprotein atau hiperlipidemia 

merupakan faktor resiko utama. Tingginya konsumsi lemak jenuh dan kolesterol 

menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan lipoprotein densitas rendah (Low 

Density Lipoprotein; LDL) sehingga meningkatkan aterogenesis. Pendekatan untuk 

menurunkan kedara kolesterol berarti juga pencegahan penyakit jantung koroner 

(Wijaya, 1998). 

Peran kolesterol HDL sebagai faktor resiko yang dapat menurunkan kejadian 

penyakit kardiovaskuler, kadar kolesterol HDL yang rendah berhubungan dengan 

peningkatan kejadian kardiovaskuler. Mekanisme kolesterol HDL memperlambat 

progresi aterosklerosis dan perkembangan penyakit kardiovaskuler (Gambar 3.1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Mekanisme proteksi penyakit kardiovaskuler  
oleh HDL (Anonimous, 2000) 

 
 
Antioksidan sebenarnya didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat 

oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas 

tak reaktif yang relatif stabil. Tetapi mengenai radikal bebas yang berkaitan dengan 

penyakit, akan lebih sesuai jika antioksidan didefinisikan sebagai senyawa-senyawa 

HDL 

Reverse cholesterol  
transport 

Antioxidant  
activity 

Removes cholesterol 
from artery wall, 
inhibits growth of 

new plaques 

Enhances stability 
of existing 

plaques, inhibits 
plaque rupture 

Protects 
LDL 
from 

oxidation 

Decreases expression 
of adhesion 

molecules, maintains 
integrity of vascular 

endothelium 



 10 

yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif. Saat ini 

ditemukan bahwa ternyata radikal bebas berperan dalam terjadinya berbagai penyakit. 

Hal ini dikarenakan radikal bebas adalah spesi kimia yang memiliki pasangan 

elektron bebas di kulit terluar sehingga sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan 

protein, lipid, karbohidrat, atau DNA. Reaksi antara radikal bebas dan molekul itu 

berujung pada timbulnya suatu penyakit. (Sofia, 2008) 

 

Efek oksidatif radikal bebas dapat menyebabkan peradangan dan penuaan dini. Lipid 

yang seharusnya menjaga kulit agar tetap segar berubah menjadi lipid peroksida 

karena bereaksi dengan radikal bebas sehingga mempercepat penuaan. Kanker pun 

disebabkan oleh oksigen reaktif yang intinya memacu zat karsinogenik, sebagai faktor 

utama kanker. Selain itu, oksigen reaktif dapat meningkatkan kadar LDL (low density 

lipoprotein) yang kemudian menjadi penyebab penimbunan kolesterol pada dinding 

pembuluh darah. Akibatnya timbullah atherosklerosis atau lebih dikenal dengan 

penyakit jantung koroner. Tipe radikal bebas turunan oksigen reaktif sangat signifikan 

dalam tubuh. Oksigen reaktif ini mencakup superoksida (O`2), hidroksil (`OH), 

peroksil (ROO`), hidrogen peroksida (H2O2), single oksigen (O2), oksida nitrit (NO`), 

peroksinitrit (ONOO`) dan asam hipoklorit (HOCl) (Sofia, 2008) 

 

Berdasarkan penelitian dari Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention 

Trial diketahui bahwa dari setiap 1% kenaikan dari plasma kolesterol, terdapat 2% 

penutunan dalam resiko penyakit jantung koroner. Namun, sangatlah penting untuk 

menurunkan tingkat plasma dari kolesterol. Di manusia, sekitar 300-500 mg 

kolesterol didapatkan dari makanan dan 750-1000 mg kolesterol disintesis dalam 

tubuh. Cara yang paling efektif untuk menurunkan tingkat plasma kolesterol adalah 

dengan mencegah sintesis kolesterol dari dalam tubuh dengan cara pencegahan dari 

enzim kunci yang diperlukan dalam biosintesis kolesterol. Dalam proses biosintesis 

kolesterol ini terdapat 25 reaksi enzimatis yang terpisah. Kecepatan kunci untuk 

meminimalkan enzim yang diperlukan dalam sintesis kolesterol adalah 3-hydroxy-3-

methyglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reduktase. Beberapa inhibitor yang biasa 

digunakan adalah lovastatin, simvastatin, pravastatin, dan mevastatin. (Lipid Research 

Clinics Program, 1984; Turtley SD et al, (1982) dalam Y. Chao et al, 2000) 
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Kadar kolesterol  serum dan trigliserida yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan 

arteriosklerosis. Pada pengidap arteriosclerosis, pengedapan lemak ditemukan di 

seluruh kedalaman tunika intima, meluas ke tunika media. Kolesterol dan trigliserid di 

dalam darah terbungkus di dalam protein pengangkut lemak yang disebut lipoprotein. 

Lipoprotein berdensitas tinggi (high-density lipoprotein, HDL ) membawa lemak ke 

luar sel untuk diuraikan, dan diketahui bersifat protektif melawan arteriosklerosis. 

Namun, lipoprotein berdensitas rendah (low density lipoprotein,LDL) dan lipoprotein 

berdensitas sangat rendah (very-low-density lipoprotein,VLDL) membawa lemak ke 

sel tubuh, termasuk sel endotel arteri, oksidasi kolesterol dan trigliserid menyebabkan 

pembentukan radikal bebas yang diketahui merusak sel-sel endotel (Kusuma, 1996; 

Corwin, 2000; Suyatna, 1995). Pembentukan plak pada sel-sel endotel yang 

mengakibatkan atherosklerosis dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 
 

Gambar 3.2. Pembentukan plak dalam atherosklerosis (Stitzinger, 2007) 
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3.3. Mekanisme penurunan hiperkolesterolemia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan dengan kadar 

kolesterol tinggi pada kelinci dapat mengakibatkan hiperkolesterolemia, aterosklerosis 

serta mengakibatkan meningkatnya peroksidasi lipid dan oksidasi plasma (Mahfouz 

dan Kummerow, 2000). 

Pemberian pakan ditambah 1% kolesterol pada kelinci selama 1 bulan dapat 

meningkatkan kadar kolesterol total 37 kali lipat yaitu 31,42 mmol/L dibanding 

kontrol 0,84 mmol/L dan selama 4 bulan menjadi 43 kali lipat yaitu 50,62 mmol/L 

dibanding kontrol 1,17 mol/L, pada kelinci yang diberi pakan kolesterol selama 1 

bulan kadar HDL 0,36 mmol/L dibanding kontrol 0,52 mmol/L; kadar trigliserida 

1,27 mmol/L dibanding kontrol 0,42 mmol/L; kadar fosfolipid 5,86 mmol/L 

dibanding kontrol 0,92 mmol/L; kadar TBARS 4,2 µmol MDA/L plasma dibanding 

kontrol 1,6 µmol MDA/L. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

pakan mengandung kolesterol 1% selama 1 bulan dapat meningkatkan kadar 

kolesterol, trigliserida, fosfolipid, TBARS dan menurunkan kadar HDL. Pemberian 

pakan mengandung kolesterol semakin lama yaitu selama 2 bulan dan 3 bulan 

semakin meningkatkan kadar kolesterol trigliserida, fosfolipid, TBARS dan semakin 

menurunkan kadar HDL dan menurunkan kadar antioksidan α-tokoferol pada 

penelitian 4 bulan dari 7,65 menjadi 1,03 µmol/mmol kolesterol (Mahfouz dan 

Kummerow, 2000). 

Pemberian diet kolesterol pada kelinci dapat menurunkan sistem antioksidan 

pada hepar yaitu dengan menurunkan aktivitas GPx dan katalase hal ini dikarenakan 

digunakan utnuk memerangkap radikal bebas karena semakin tinggi peroksida lipid 

(Mahfouz dan Kummerow, 2000). 

Menurut Yen dan Hsieh (1997) dopamine sebagai antioksidan secara in vitro 

mempunyai aktivitas penghambatan pembentukan peroksida asam linoleat sebesar 

17,69%; aktivitas pemerangkapan radikal DPPH (1,1 dipheniyl-β-pyerylhydrazyl) 

sebesar 94,94%. Antioksidan dopamine menunjukkan aktivitas mampu memerangkap 

radikal hidroksil (-OH), radikal anion superoksida (O2
-) pada tahap inisiasi dan 

terminasi pembentukan radikal peroksil (LOO*). Radikal hidroksil mampu 

mengabstraksi atom H dari lipid membran dan menghasilkan peroksida lipid. 

Kemampuan dopamine memerangkap radikal *OH sehingga dapat mencegah 

propagasi pada proses peroksidasi lipid. 
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Oksidasi LDL merupakan tahap yang penting dalam patogenesis dari 

aterosklerosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan senyawa 

fenol dari berbagai tanaman dapat menghambat oksidasi LDL secara in vitro pada 

human aortic endothelial cells (HAFC). Senyawa fenol asam karnosinat, karnosol, 

asam rousmarinat dari Rosmarinus officinalis L., timol dari Thymus vulgaris L. dan 

karfakrol dari Origanum vulgare L dan zingeron dari Zingiber officinale. Aktivitas 

antioksidan berurutan dalam menghambat oksidasi LDL secara in vitro pada HAEC 

adalah karnosol > asam karnosinat = asam rosamarinat >>> timol > karfakrol > 

zingeron (Pearson, 1997). 

Pemberian flavonoid dari Gareina combagia pada dosis 1 mg/100 g bb/hari 

selama 45 hari secara signifikan dapat menurunkan kadar lipid pada tikus dengan diet 

normal maupun diet kolesterol. Pemberian flavonoid dapat menurunkan kadar 

kolesterol, trigliserida, asam lemak bebas dan fosfolipid serum, hepar, jantung, aorta. 

Pemberian flavonoid dapat meningkatkan aktivitas enzim β-hidroxy β-methyl glutaryl 

coenzyme A (HMGCoA) reduktase pada hepar tikus yang diberi pakan mengandung 

kolesterol yaitu mengandung Gold-Mohur rodent chow (83%), coconut oil (15%) dan 

kolesterol (2%). Pemberian flavonoid selama 45 hari pada tikus yang diberi diet 

kolesterol dibanding tikus yang tidak diberi flavonoid secara signifikan dapat 

menurunkan glucose-6-fosfatase dehidrogenase dari 80,4 menjadi 62,9 unit/mg 

protein, menurunkan isositrat dehidogenase dari 1,94 menjadi 1,64 unit/mg protein, 

secara signifikan meningkatkan lipoprotein lipase hepar dari 23,4 menjadi 30,3 µ 

moles dari gliserol yang dibebaskan/jam//mg protein; meningkatkan lipoprotein lipase 

adipose dari 119 menjadi 147 µmol dari gliserol yang dibebaskan/jam/mg protein; 

secara signifikan meningkatkan LCAT plasma dari 21,8 menjadi 24,6% ester 

kolesterol dengan kolesterol bebas. Pemberian flavonoid selama 45 hari pada tikus 

yang diberi diet kolesterol diabnding tikus yang tidak diberi flavonoid secara 

signifikan meningkatkan HDL dari 50,3 menjadi 77,4 mg/100 mL; secara signifikan 

menurunkan LDL + VDL dari 85,1 menjadi 28,2 mg/100 ml (Koshy et al., 2001). 

Secara epidemiologis menunjukkan bahwa konsumsi minuman kaya 

senyawa fenol seperti teh, anggur dsapat mengurangi mortalitas penyakit jantung 

kardiovaskuler melalui mekanisme mencegah stress oksidatif. Pengujian secara in 

vitro bahwa senyawa fenol dari anggur dan teh mempunyai aktivitas antioksidan 

dalam menghambat oksidasi LDL (Frankle et al., 1995). 
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Konsentrasi senyawa golongan fenol dari minuman teh hitam 1,37; teh hijau 

2,82; anggur merah bebas alkohol 3,63; anggur putih bebas alkohol 0,31 g QE/L 

menunjukkan aktivitas antioksidan total radical-trapping antioxidant parameter 

(TRAP) paling besar pada minuman anggur merah bebas alkohol sebesar 40 mmol/L 

dan teh hijau sebesar 17,8 mmol/L (Serafani et al., 2000). Minuman anggur merah 

bebas alkohol dan teh hijau secara in vitro paling baik dalam penghambatan 2,2’-

azobis (2, amidinopropane) (AAPH) penghasil radikal bebas peroksil yang 

mengakibatkan oksidasi parinaric acid (PnA) pada LDL. Konsentrasi 0,7 µL anggur 

merah bebas alkohol dapat menurunkan oksidasi PnA pada LDL mencapai 30%; 

sedangkan 0,7 µL teh hijau dapat menurunkan oksidasi PnA pada LDL (Serafani et 

al., 2000). 

Konsumsi minuman anggur merah bebas alkohol, teh hijau pada manusia 

non perokok dapat meningkatkan TRAP, nilai TRAP meningkat setelah 30 menit 

minum kemudian akan menurun. Pemberian minuman anggur merah bebas alkohol 

menunjukkan nilai TRAP pada 0 menit sebelum minum 1151; pada 30 menit setelah 

minum nilai TRAP sebesar 1241; setelah minum 50 menit nilai TRAP sebesar 1395; 

setelah minum 120 menit nilai TRAP sebesar 1098 µmol/L plasma. Pemberian 

minuman 300 mL teh hijau menunjukkan nilai TRAP pada 0 menit sebelum minum 

1303; pada 30 menit setelah minum nilai TRAP sebesar 1826; setelah minum 50 

menit nilai TRAP sebesar 1570; setelah minum 120 menit nilai TRAP sebesar 1488 

µmol/L plasma. Semakin lama jarak pemberian minuman yang mempunyai aktivitas 

antioksidan menunjukkan penurunan aktivitas antioksidan (Serafani et al., 2000). 

 
3.4. Radikal bebas dan antioksidan 
 
Di dalam sel hidup radikal bebas terbentuk pada terbentuk pada membrane plasma, 

mitokondria, peroksisom, reticulum endoplasmic dan sitosol melalui reaksi-reaksi 

enzimatis yang normal berlangsung selama metabolisme (Suyatna, 1998; Halliwel dan 

Gutteridge, 1999) 

 

Senyawa radikal bebas adalah produk samping metabolisme normal tubuh seperti 

metabolisme sel, olah raga berlebihan, peradangan atau ketika tubuh terpapar polusi 

lingkungan seperti asap rokok, asap kendaraan, bahan pencemar, toksin, pestisida, 

radiasi matahari, radiasi ultra violet, peningkatan konsumsi makanan asam lemak 

tidak jenuh (Wijaya, 1996; Suyatna, 1998; Halliwel dan Gutteridge, 1999) 
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Sistem antioksidan tubuh sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan radikal 

bebas secara alami telah ada di dalam tubuh terdiri dari banyak komponen 

diantaranyanya superoksida dismutase (SOD) glutation peroksidase (GPx), katalase 

(CAT), glutation-S-transferase (GST), 1,1-difenill-2-pikrilhidrazil (DPPH) dan 

antioksidan ekstraseluler yang berasal dari makanan seperti α-tokoferol, β-karoten, 

vitamin C, ubiquinol dan flavonoid.  Jadi antioksidan adalah senyawa-senyawa yang 

mampu menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan ataupun meniadakan 

efek radikal bebas.  Kekurangan salah satu komponen tersebut akan menyebabkan 

terjadinya penurunan status antioksidan secara menyeluruh dan berakibat 

perlindungan tubuh terhadap serangan radikal bebas melemah yang berarti rentan 

terhadap berbagai penyakit (Wijaya, 1998;  Arivazhagan et al., 2000; Que, 2007). 

 

3.5. Hubungan antioksidan dan antikolesterol 

Low density lipoprotein (LDL) dapat menjadi aterogenik karena mengalami 

modifikasi melalui proses oksidasi yang melibatkan radikal bebas.  Berbagai macam 

produk oksidasi LDL antara lain oksisterol dari kolesterol, lisofosfatidilkolin dari 

fosfolipid dan aldehida dari PUFA.  Produk-produk oksidasi LDL dapat memodifikasi 

berbagai macam fungsi sel, merupakan permulaan proses aterogenesis.  Peningkatan 

oksidasi LDL dapat mengakibatkan meningkatnya resiko aterosklerosis (Wijaya, 

1998) 

 

Aterogenesis sebagai konsekuensi patologis dari modifikasi oksidatif LDL didinding 

arteri yang dirangsang oleh radikal bebas.  Pencegahan oksidasi LDL berarti pula 

mencegah penyakit jantung koroner (PKV), dengan pemberian suplemen antioksidan 

baik berupa vitamin E maupun flavonoid  (dari sayur, buah, the) pada penderita akan 

memberikan efek pertahanan terhadap serangan radikal bebas (Wijaya, 1998).  

Menurut Muhilal (2001) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa vitamin E 

dapat mencegah oksidasi LDL. 

 

Sumber antioksidan alami memiliki efek samping yang sangat kecil dan dapat 

diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang pada umumnya mengandung senyawa 

golongan fenolik atau polifenol seperti flavonoid, kumarin, tokoferol, dan asam-asam 

organic polifungsional (Dalimartha, 2005; Fardiaz, 2001).  Disamping sebagai 
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antioksidan flavonoid juga mempunyai aktivitas biologis yaitu menghambat dan 

menginduksi sedikitnya pada 24 enzim yang terlibat dalam regulasi pembelahan sel 

dan poliferasi, antiimflamasi, agregasi platelet, penghambatan aktivitas santin 

oksidase dan detoksifikasi (Hollman et al., 1996) 

 

3.6. Hubungan antioksidan, antikolesterol dan antiplatelet 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar yang terdapat dalam 

semua tumbuhan berpembuluh salah satunya tanaman koro. Semua flavonoid, 

menurut strukturnya merupakan turunan senyawa induk flavon yang mempunyai 

sejumlah sifat yang sama. Dalam tumbuhan, aglikon flavonoid terdapat dalam 

berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung atom karbon dalam inti dasarnya 

yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua cincin aromatik yang 

dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin 

ketiga. Semua varian flavonoid saling berkaitan karena alur biosintesis yang sama, 

yang memasukkan pra zat dari alur sikimat dan alur asetat-malonat. Flavonoid dalam 

tumbuhan umumnya terikat sebagai glikosida, baik O-glikosida maupun C-glikosida 

(Anonimj

Sel darah merah disebut juga dengan eritrosit. Jumlah sel darah merah pada pria 

kurang lebih sebanyak 5,4 x 10

, 2008). Flavonoid berperan penting dalam menekan terjadinya penyakit 

jantung koroner. Hal ini dikarenakan flavonoid dapat meningkatkan fungsi sel endotel 

dan menghambat penggumpalan platelet. Jaringan endotel merupakan faktor pengatur 

terjadinya hemostasis yang berperan dalam membantu maupun menghambat 

terjadinya proses koagulasi darah (Vita, 2005). 

 

Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, berada dalam 

konsistensi cair, beredar dalam suatu system tertutup yang dinamakan sebagai 

pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport berbagai bahan serta fungsi 

homeostasis (Sadikin, 2001). Darah tersusun atas serum darah atau plasma dan sel 

darah. Plasma darah terdiri atas air, protein (albumin, globulin, protrombin, dan 

fibrinogen), mineral (natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, fosfor, 

magnesium dan besi), glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatinin, kolesterol, asam 

amino, gas oksigen karbon dioksida, hormone, enzim, antigen. Sel darah terdiri dari 

eritrosit, leukosit,, dan trombosit (Pearce, 2002). 

 

6 per µL sedangkan pada wanita kurang lebih sebanyak 
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4,8 x 106 per µL. Sel darah merah ini berperan penting dalam proses tranportasi darah 

(Anonimh, 2008). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haslam & Mills 

(1967), diketahui bahwa semakin banyak jumlah lisat eritrosit yang dicampurkan ke 

dalam platelet, maka semakin banyak pula jumlah ADP yang berkurang pada platelet. 

Peningkatan konsentrasi eritrosit akan memperlambat proses koagulasi darah. 

Tingginya konsentrasi eritrosit secara mekanis akan menghalangi interaksi antara 

platelet dan benang fibrin dengan jaringan ekstravaskuler atau endothelium (Shibata, 

2003). 

 

Eritrosit atau sel darah merah yang tidak mempunyai inti yang disusun dengan protein 

pembawa oksigen, yaitu hemoglobin. Leukosit atau sel darah putih bukan komponen 

yang tetap dalam darah, sel darah putih bermigrasi ke jaringan, untuk melakukan 

berbagai fungsi. Leukosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan 

monosit. Trombosit (keping darah) adalah fragmen sel mirip cakram, tidak berinti 

(Junqueira, 1997).  

 

Sel darah putih disebut juga dengan leukosit. Keberadaan leukosit ini lebih sedikit 

dibandingkan dengan eritrosit (dengan perbandingan 1 : 700), memiliki nukleus, dan 

berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi. Leukosit terdiri dari limfosit dan 

monosit yang berhubungan dengan sitoplasma, serta tiga jenis granulosit dimana 

sitoplasma diisi dengan granula yaitu netrofil, eosinofil, dan basofil (Anonimh

 

, 2008). 

Leukosit (monosit dan neutrofil) akan memicu terjadinya koagulasi dengan 

melepaskan isi granula, membentuk agregat dengan platelet sehingga terbentuk 

agregat platelet leukosit. Agregat inilah yang kemudian memicu jaringan monosit, 

anion superoksida, dan peradangan pada sitokin sehingga menyebabkan jaringan 

endotel menjadi rusak Harrison, 2005). 

 

Lipid darah yang utama adalah kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Ketiga bentuk 

lipid tersebut di dalam plasma membentuk ikatan dengan protein (apoprotein) disebut 

lipoprotein yang bersifat mudah larut dalam air. Lipoprotein berdasarkan proporsi dari 

kandungan lipid dan protein terdiri dari kilomikron, VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein), HDL (High Density Lipoprotein), dan LDL (Low Density Lipoprotein) 

(Aprami, 1993 dalam Laporan Hibah Tahun II). 
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LDL mengandung lipid terutama fosfolipid, kolesterol bebas dan kolesterol ester, 

PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acid) esensial, apo B, dan antioksidan endogenous 

seperti α-tokoferol yang melindungi LDL dari oksidasi oleh radikal bebas (Wijaya, 

1998). LDL merupakan lipoprotein pembawa kolesterol dan merupakan lipoprotein 

yang paling aterogenik. LDL dalam serum sangat heterogen dan mempunyai ukuran, 

densitas, kandungan lipid, dan potensi aterogenik yang berbeda. Fenotipe LDL pattern 

A ditandai partikel LDL yang lebih besar dan mengapung (>25,5 nm) dan pattern B 

ditandai dengan partikel LDL kecil dan padat (<25,5 nm). LDL kecil-padat fenotipe B 

sebagai faktor resiko PKV dikarenakan :  

1.  Hubungan antara LDL kecil-padat dengan lipoprotein aterogenik yang lain 

termasuk peningkatan TG plasma dan penurunan HDL. 

2. LDL kecil padat berkaitan dengan sindroma metabolik atau obesitas sentral atau 

sindroma resistensi insulin. 

3. LDL kecil padat lebih mudah teroksidasi oleh radikal bebas. 

4. Afinitas LDL kecil-padat yang lebih rendah terhadap reseptor dikarenakan 

perubahan pada apo B. 

5. LDL kecil-padat lebih mudah terperangkap oleh proteoglikan dalam intima karena 

mengandung lebih banyak apo B di permukaan. Sehingga LDL kecil-padat sebagai 

lipoprotein aterogenik merupakan proses patogenik meningkatkan resiko PKV. 

(Packard dan Shepherd, 1997 dalam Wijaya, 1998). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feldman (2002), asam lemak jenuh 

terbukti dapat meningkatkan kandungan total kolesterol (TC), low density lipoprotein 

cholesterol (LDL-C), apoprotein B, dan meningkatkan rasio TC:HDL-C dan LDL-

C:HDL-C. Penurunan konsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh 

sebesar ≤ 10% dari energi akan dapat menurunkan TC dan LDL-C. Sebaliknya, asam 

lemak tak jenuh tunggal terbukti efektif dalam menurunkan resiko penyakit jantung 

koroner. Makanan yang kaya akan kandungan asam lemak tak jenuh tunggal adalah 

makanan nabati dan kacang-kacangan seperti minyak sayur.  

 

Aterosklerosis adalah penyakit progresif lambat dari oto arteri, dimana permukaan 

dalam menebal oleh deposit lemak dan jaringan fibrosa. Yang paling umum 

dipengaruhi adalah pembuluh darah koroner dan cerebral, yang dapat menyebabkan 

komplikasi seperti miokard infark dan stroke. Dinding arteri secara histologi terdiri 
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dari 3 lapisan yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Tunika Intima 

terdiri dari lapisan tipis sel endotelial yang membentuk barrier pada sirkulasi darah 

dalam lumen pembuluh darah. Sel-sel endotelial terletak pada lapisan jaringan 

penyambung di muskuler media. Lapisan Tunika Media adalah lapisan paling tebal 

dan dinding tunika intima dan adventitia oleh lamina elastika eksternal dan internal. 

Lamina-lamina ini mengandung tempat terbuka diantara serabut elastik dimana sel 

dan substansi-substansi lain dapat lewat. Tunika media ini terutama terdiri dari sel 

otot polos, matrix kolagen, elastin dan proteoglikan. Seperti lazimnya otot polos 

fungsi disini untuk kontraksi dan dilatasi dinding pembuluh darah, dengan demikian 

mengatur aliran darah melalui luman. Lapisan terluar adalah adventitia mengandung 

serabut fibroblas dan kollagen, vassa vasorum, saraf dan pembuluh limfe yang 

melayani arteri (Japardi, 2002). 

 

Aterosklerosis adalah peristiwa terjadinya penebalan dan pengerasan pada pembuluh 

arteri jantung. Aterosklerosis juga menyebabkan ischemic hearth disease (penyakit 

yang disebabkan karena tidak tersedianya suplai darah yang cukup ke jantung yang 

disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Selain menyebabkan 

terjadinya serangan jantung, aterosklerosis juga dapat menyebabkan terjadinya stroke. 

Prinsip dasar yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner adalah 

penebalan pada pembuluh arteri jantung. Penebalan ini disebut dengan lesi 

ateromatus. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terbentuknya lesi 

ateromatus. Faktor pertama adalah terjadinya akumulasi kolesterol pada daerah 

dimana terjadi penebalan dan faktor lainnya adalah penggabungan clot atau 

gumpalan-gumpalan darah membentuk trombus. Trombus yang telah terbentuk 

kemudian masuk ke bagian dalam sel endotel dari pembuluh arteri. Akumulasi 

kolesterol yang terbentuk berkaitan dengan konsentrasi kolesterol yang dibawa oleh 

lipoprotein di dalam darah, yang mengalir melalui pembuluh arteri jantung (Oliver, 

2008). 

 

Dinding arteri terdiri dari tiga lapisan. Lapisan yang paling dalam terdiri dari sel-sel 

endotel halus yang dilapisi oleh jaringan elastis yang membentuk tunika intima. 

Lapisan yang berada di bagian tengah atau tunika media adalah bagian arteri yang 

lebih tebal, dan terdiri dari sel-sel otot polos yang dihubungkan oleh serat elastis. Sel-

sel otot polos dan serat elastis mengelilingi pembuluh arteri. Pada pembuluh yang 
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lebih besar, tunika media sebagian besar terdiri dari serat elastis. Ketika pembuluh 

arteri mengecil, jumlah serat elastis menurun sedangkan jumlah serat otot meningkat. 

Lapisan yang berada paling luar adalah tunika adventitia. Tunika adventitia 

merupakan lapisan yang paling keras dibandingkan dengan lapisan-lapisan lainnya. 

Komponen penyusunnya adalah kolagen dan serat elastis (kolagen adalah jaringan 

ikat yang tersusun dari protein). Tunika adventitia berfungsi sebagai barrier pembatas 

yang melindungi pembuluh arteri dari over-ekspansi (pengembangan berlebihan). 

Semakin tebal lapisan tunika adventitia, maka semakin elastis pula kemampuan 

dinding arteri untuk mengembang seiring dengan detak jantung dan kembali ke 

ukuran semula (Oliver, 2008). 

 

Platelet atau trombosit merupakan bagian sel-sel darah yang berperan dalam 

pembentukan gumpalan darah. Disfungsi pada dosis rendah dari platelet akan 

menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka, dan jika tingkat disfungsinya 

sudah tinggi maka dapat menyebabkan penyakit trombositopati. Platelet dihasilkan 

oleh sel megakariotik dimana tiap megakariotik dapat menghasilkan 5000 – 10.000 

platelet. Jumlah platelet dalam tubuh manusia berkisar antara 150.000 – 400.000 per 

millimeter kubik. Adanya kelainan dalam jumlah platelet tersebut dapat menyebabkan 

trombositopenia (jika jumlah platelet dalam darah berlebihan) atau trombositosis (jika 

jumlah platelet dalam darah kurang) (Anonimd

Platelet disebut juga dengan trombosit yang tidak berwarna, bagian dari darah yang 

tidak mempunyai inti, yang berperan penting dalam pembentukan gumpalan darah 

(koagulasi). Platelet adalah bagian yang paling kecil dari sel darah yang memiliki 

ukuran diameter rata-rata 4 mikrometer. Tidak mempunyai nukleus dan tidak dapat 

membelah secara mitosis, tetapi memiliki metabolisme yang lebih kompleks dan 

struktur internal yang lebih rumit daripada sel darah merah. Fungsi platelet berkaitan 

dengan hemostasis yang mengatur dan mencegah terjadinya pendarahan. Ketika 

permukaan sel endotel pada saluran darah terluka, maka platelet akan segera melekat 

untuk menutupi bagian permukaan yang terluka tersebut. Dalam hal ini, platelet 

berperan dalam menghentikan terjadinya pendarahan dengan membentuk gumpalan 

darah atau trombus. Agregasi platelet adalah karakteristik dari platelet untuk 

bergabung satu sama lain untuk membentuk sekumpulan platelet. Dua protein dari 

, 2008). Gambaran nilai normal jumlah 

trombosit tikus putih jantan adalah 561.750 - 948.000 / µL (Sulaksono, M. E). 
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membrane platelet yang memegang peranan penting dalam agregasi platelet adalah 

glikoprotein IIb dan glikoprotein IIIa. Protein ini membentuk kompleks di dalam 

membrane dan mengeluarkan reseptor setelah terjadi aktivasi platelet yang mengikat 

fibrinogen (molekul-molekul simetris yang ditemukan dalam jumlah banyak di dalam 

plasma darah). Fibrinogen dapat mengikat dua platelet sekaligus dikarenakan terdapat 

ikatan kompleks antara glikoprotein IIb-IIIa yang berperan sebagai reseptor 

fibrinogen (Furie, 2008). 

Terdapat empat jenis sel yang berhubungan dengan terjadinya aterosklerosis yaitu sel 

endotel, otot polos, platelet dan makrofag atau monosit. Jenis sel yang pertama adalah 

sel endotel. Sel-sel endotel membatasi Tunika Intima pembuluh darah dan 

mempunyai banyak fungsi penting. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah membentuk 

barrier yang menahan darah tetap pada lumen pembuluh, endotel mengeluarkan 

molekul pada permukaannya seperti heparan sulfat dan mengeluarkan 

antitrombogenik substan termasuk prostasiklin, endotel mengeluarkan vasoldilator 

poten (EDRF = Endotelial Derived Relaxing Factor) yang merupakan bentuk tiolasi 

nitric oxide, yang berperan penting pada regulasi tekanan vaskuler, dan endotel 

menghasilkan LDL reseptor yang mengikat, mengambil dan membawa LDL 

(Lipoprotein yang dianggap sangat penting dalam proses aterosklerosis). Jenis sel 

yang kedua adalah otot polos. Mekanisme yang mempengaruhi terjadinya 

aterosklerosis adalah proliferasi sel otot polos di Tunika Intima, dimana otot polosnya 

berasal dari Tunika Media. Jenis sel yang ketiga adalah platelet. Platelet tidak selalu 

terlibat di lesi aterosklerosis, tetapi berperan dalam komplikasi klinik yang 

disebabkan oleh plak fibrosa. Walaupun platelet hanya sedikit atau sama sekali tidak 

memproduksi protein, tetapi mengandung paket-paket granula yang membentuk 

potensial biokimia. Setelah diaktifasi oleh kolagen endotel atau stimulasi lain, 

potensial biokimia tersebut akan melepaskan isinya ke sirkulasi, dalam hal ini 

termasuk substansi yang merangsang platelet lagi dan terbentuknya fibrin. Faktor 

kemotaksis dan mitogen yang merangsang sel otot polos dan menyebabkan proliferasi 

dan substan seperti ADP dan epinefrin yang lebih jauh dapat membahayakan dinding 

pembuluh darah dengan menginduksi vasokonstriksi dan meningkatkan ancaman 

kerusakan jika endovaskuler terekspose. Jenis sel yang keempat adalah monosit atau 

makrofag. Monosit atau makrofag adalah sel pembersih, berbentuk sebagai monosit 

sirkulasi, dimana setelah meninggalkan sirkulasi dan jaringan menjadi makrofag. 

Setelah diaktifasi, makrofag melepaskan kemotraktan dan komponen mitogenik yang 
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membantu proliferasi sel, termasuk otot polos. Seperti juga otot polos, sel makrofag 

menghasilkan reseptor LDL untuk mengambil lipoprotein, karenanya makrofag 

adalah sumber utama terbentuknya sel busa. Akhirnya, makrofag melepaskan zat-zat 

pendestruksi seperti superoksida dan hidrolisa yang dapat membahayakan sel-sel 

lainnya (Japardi, 2002). 

 

Agregasi platelet yang terbentuk di dalam saluran pembuluh darah jantung dapat 

menyebabkan terjadinya serangan jantung. Ketika serangan jantung terjadi, 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) dapat digunakan untuk mengurangi 

terjadinya kerusakan pada otot jantung. Hal ini disebabkan karena Nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) dapat menghambat enzim cyclooxygenase yang terlibat 

dalam pembentukan thromboxane A2 dalam platelet dan prostacyclin dalam sel 

endotel yang berkaitan dengan rongga jantung dan dinding pembuluh darah. 

Cyclooxygenase disintesis oleh sel endotel tetapi tidak oleh platelet. Tujuan 

dilakukannya terapi NSAID adalah untuk menetralisir cyclooxygenase yang terdapat 

di dalam platelet, dimana menghambat sintesis thromboxan A2 dan terjadinya 

agregasi platelet. Dalam hal ini, thromboxane dan prostacyclin merupakan senyawa 

yang berperan penting yang membantu terjadinya proses penggumpalan darah 

(koagulasi).  

 

Aspirin disebut juga dengan acetylsalicylic acid. Aspirin dapat menghambat proses 

produksi platelet darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat produksi 

prostaglandin, yang merupakan senyawa kimia di dalam tubuh yang dibutuhkan untuk 

penggumpalan darah dan selain itu juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit. 

Aspirin tergolong dalam Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (Anonime, 

2008). Aspirin efektif dalam menghambat pembentukan COX-1 dan thromboxane A2

Kemampuan aspirin dalam mencegah penggumpalan darah disebabkan karena 

sifatnya yang mampu menghambat aktivitas cyclooxygenase arakidonat di dalam 

platelet, dimana menurunkan jumlah produksi thromboxane A

 

pada penelitian yang diuji cobakan secara in vivo pada double knockout mice (DKO 

mice). Penghambatan COX-1 dan COX-2 dapat menghambat terjadinya aterogenesis 

pada reseptor LDL knockout (KOs). Penghilangan genetik dari COX-1 dapat 

menghambat aterogenesis pada apolipoprotein (Apo) E KOs (Egan et al., 2008). 

 

2 (TXA2) dan 
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penjendalan dari platelet. Proses penggumpalan platelet ini bermula dari adanya 

enzim fosfolipase A2 di dalam tubuh. Enzim fosfolipase A2 ini mengubah fosfolipid 

menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat kemudian diubah oleh cyclo-oxygenase 

menjadi cyclic endoperoxides. Cyclic endoperoxides kemudian diubah menjadi 

prostacyclin (berada di saluran endothelium) dan thromboxane A2 (berada di dalam 

platelet). Prostacyclin berperan dalam menghambat agregasi platelet, sedangkan 

thromboxane A2 berperan dalam membantu terjadinya agregasi platelet. Proses kerja 

thromboxane A2

 

 inilah yang dihambat oleh aspirin sehingga proses penggumpalan 

platelet dapat dicegah (Pawar, et al, 1998). 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
4.1. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari biji kacang koro benguk 

rase (Mucuna pruriens L.) berasal dari Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah.  Bahan tersebut digunakan untuk mendapatkan ekstrak dan fraksi 4 

jenis yaitu n-hexan, etil asetat, butanol dan air.   Untuk mengetahui aktivitas ekstrak 

biji kacang koro yang memiliki aktivitas antioksidan, antikolesterol dan antiplatelet 

dalam mencegah aterosklerosis dilakukan pengujian secara in vitro dan in vivo : 

 Bahan kimia yang digunakan meliputi berbagai pelarut organic KIT 

Cholesterol (Human), KIT Triglycerides (Human), KIT HDL-Cholesterol (Human), 

KIT LDL-Cholesterol (Human),Dimetil sulfoksida (DMSO), Thiobarbituric acid 

(TBA), Collagen (Sigma), asam asetat, Natural platelet-activating factor (PAF; 1-O-

alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine) (Sigma), kloroform, Arachidonic acid 

(Sigma), EDTA , bovine serum albumin (Sigma), Aspirin (Sigma), Tyrode’s solution 

(Sigma), NaCl, KCl, NaHCO3, MgCl2, NaH2PO4, CaCl2

4.2.  Tempat dan waktu penel i t ian 

, glukosa dan 1.1-dipfenill-

2-pikrilhidrazil (DPPH), antikoagulan (EDTA), dan aspirin  Sedangkan dalam 

pengujian secara in vivo digunakan  tikus putih dengan galur Wistar yang diperoleh 

dari Unit Pengembangan Hewan Percobaan (UPHP) Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin beaker glass, 

timbangan analitik, pisau bedah, spuit, tabung eppendorf, tabung vial 1 ml, penangas 

air, mikropipet, stopwatch, thermometer, timbangan, spektrofotometer, sentrifugal, 

alat gelas, disposable syringe, pipet sonde dan rotary vacuum evaporator 

 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu Pangan, Jurusan Teknologi Pangan 

UNIKA Soegijapranata Semarang, Laboratorium Kesehatan Kota Semarang dan 

Laboratorium Hewan Percobaan Sekolah Tinggi Farmasi, Semarang dan 

Laboratorium Kesehatan Semarang. Penelitian dilaksanakan bulan Mei 2008 hingga 

Oktober 2008 
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4.3. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak dan fraksi dari biji kacang 

koro benguk rase (Mucuna pruriens L.).  Selanjutnya dilakukan uji aktivitasnya 

sebagai antioksidan secara in vitro dari ekstrak dan  fraksi sehingga diperoleh fraksi 

aktif antioksidan yang optimal, selanjutnya diujicobakan pada tikus putih. Untuk 

mengetahui tahapan penelitian tahun ke 2 dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Skema antioksidan, anti kolesterol dan antiplatelet secara in vitro 
dan in vivo dari fraksi biji kacang koro. 

 
 
 

 

 

 

 

Fraksi-fraksi biji 
kacang koro 

1 
Ekstrak 

2 
F. Heksan 

3 
F.e asetat 
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F. Butanol 
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F. air 

 
Uji in vitro 
antioksidan 

Fraksi aktif 
antioksidan 

Fraksi aktif 
antiplatelet 

Fraksi aktif 
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Uji Antikolesterol 
Uji Antioksidan  
Uji Antiplatelet 

In vivo (diet tinggi kolesterol) selama 1 bulan 

Analisa darah 
Aktivitas Antioksidan (DPPH) 

Aktivitas Antikolesterol (total kolesterol, HDL, LDL, trigliserida) 
Aktivitas Antiplatelet (trombosit, leukosit dan eritrosit) 
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4.3. Penelitian pada Hewan Percobaan 

 Untuk penelitian bioassay digunakan tikus jantan umur 2 bulan dengan berat 

badan 150-170 gram diperoleh dari Unit Pemeliharaan Hewan Percobaan (UPHP) 

Sekolah Tinggi Farmasi Semarang. Disediakan 60 ekor tikus yang dikandangkan 

berkelompok sesuai dengan perlakuan, cahaya terkontrol alami, ventilasi kandang 

baik dan suhu sesuai suhu kamar. Hewan tikus diberi pakan adapatasi (pakan 

standard) selama 7 hari.  

 Untuk mengetahui aktivitas antioksidan, antikolesterol dan antiplatelet secara 

in vivo, hewan uji (tikus) setelah masa adaptasi selesai lalu diberi pakan yang berbeda 

yaitu pakan normal dan pakan pemicu kolesterol hingga 2 bulan. Setelah kadar 

kolesterol serum meningkat maka hewan uji  diberi pakan perlakuan yaitu fraksi aktif 

antioksidan, fraksi aktif antikolesterol dan fraksi aktif antiplatelet biji kacang koro 

dengan 3 variasi dosis secara oral setiap hari selama 1 bulan, kemudian diambil darah 

pada perlakuan 15 hari dan 30 hari untuk dianalisis kadar DPPH, kadar kolesterol, 

LDL, HDL, trigliserida, agragasi platelet, (trombosit, leukosit, dan eritrosit). Untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan, antikolesterol dan antiplatelet dari fraksi aktif biji 

kacang koro dibandingkan dengan α-tokoferol, obat kolesterol simvastatin dan 

aspirin. Diagram alir pelaksananan penelitian secara in vivo dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 Komposisi pakan untuk percobaan ini mengacu basal diet untuk tikus yaitu 

AIN 93 (Reeves et al., 1993) seperti terlihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Komposisi basal diet (AIN 93) untuk tikus g/100g (Reeves et al., 1993) 

No Komponen Jumlah (g) 
1 Pati jagung 620,7 
2 Kasein  140 
3 Sukrosa 100 
4 Minyak kedelai 40 
5 Selulosa 50 
6 Camp mineral, AIN-93 MX 35 
7 Camp vitamin, AIN 93 MX 10 
8 Kholin bitartrat 2,5 
9 L-cystin 1,8 
10 Total 1000 
11 Kandungan energi 3346,4 
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Pakan standar       7 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Skema uji coba aktivitas fraksi aktif antioksidan, antikolesterol, 

antiplatelet dari biji kacang koro secara in vivo 
 

 

 

 4.4. Ekstraksi biji kacang koro 

4.4.1. Destilasi etanol 

Untuk persiapan ekstraksi biji kacang koro menggunakan pelarut etanol  murni hasil 

destilasi. Etanol teknis 96 % sebanyak 100 L didestilasi menghasilkan etanol 90 L. 

ADAPTASI 

PEMBAGIAN KELOMPOK PERLAKUAN HEWAN UJI 

Kontrol  
(pakan standard) 
selama 3 bulan  

Perlakuan  
Tikus dipicu kolesterol 

selama 2 bulan  

Pemberian fraksi aktif 
antioksidan, antikolesterol 
dan  antiplatelet selama 1 

bulan  

Hewan sehat 

Peroksidasi lipid 
Hiperkolesteremia 

atero 

Pengurangan peroksidasi lipid 
Pengurangan hiperkolesteremia 

Analisa darah (hari ke 0, 15 dan 30) 
Aktivitas Antioksidan (DPPH) 

Aktivitas antikolesterol (total kolesterol, HDL, LDL, trigliserida) 
Aktivitas antiplatelet (trombosit, leukosit dan eritrosit) 
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4.4.2. Sortasi dan penggilingan biji kacang koro 

Kacang koro benguk rase dan koro glinding dari petani disortasi, dipisahkan kulit 

biji, biji yang cacat serta kotoran-kotoran lain sehingga diperoleh kacang koro yang 

bersih. Selanjutnya kacang koro dicuci dan dikeringkan sampai kadar air mencapai 9 

– 10 %. Selanjutnya biji kacang koro yang telah bersih ditepungkan dan diayak 

sampai berukuran 180 mesh.  

 

4.4.3. Analisa proksimat biji kacang koro 

 Biji kacang koro sebelum diekstraksi terlebih dahulu dianalisa kadar air, abu, 

protein, lemak, serat kasar dan kadar karbohidrat.  

 

4.4.4. Ekstraksi maserasi 

 Biji kacang koro benguk rase diekstraksi menggunakan etanol 96 % yang telah 

didestilasi dengan teknik maserasi. Sebanyak 5 kg biji kacang koro yang telah 

dihaluskan dengan ukuran  180 mesh direndam 7,5 L etanol yang telah didestilasi 

selama 24 jam. Filtrat etanol ditampung, selanjutnya ampas biji kacang koro ditambah 

lagi 7,5 L etanol dilakukan sampai 3x perendaman. Filtrat tampungan I, II dan III 

dievaporasi, diperoleh ekstrak etanol biji kacang koro benguk rase.  %. 

 

4.4.5. Fraksionasi  

Partisi ekstrak etanol biji kacang koro dengan partisi cair-cair, skema ekstraksi 

dan fraksionasi biji kacang koro ditunjukkan pada Gambar 4.3. Partisi cair-cair dari 

ekstrak etanol sebanyak 40 g ditambah 100 mL n-hexan dan 100 mL aquades 

dikocok sampai ekstrak terlarut kemudian didiamkan agar fraksi n-hexan terpisah, 

kira-kira setelah 12 jam  residu dipisahkan dari fraksi hexan. Selanjutnya residu 

ditambah 100 mL  n-hexan dikocok dan dibiarkan sampai terpisah kemudian filtrat 

fraksi n-hexan dipisahkan dari residu, partisi dilakukan sampai warna bening, kira-

kira sampai 3 x penggantian pelarut. Partisi setelah menggunakan n-hexan 

dilanjutkan partisi menggunakan etil asetat, n-butanol dan aquades dengan cara yang 

sama sehingga diperoleh filtrat fraksi n-hexan, etil asetat, n-butanol dan fraksi air, 

selanjutnya filtrat dievaporasi menggunakan rotary evaporator akan diperoleh fraksi 

n-hexan, etil asetat, n-butanol dan fraksi air. 
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                      Tepung  biji kacang koro (M. pruriens L.) 
 
 

 

 

 

 

                                    

 

 

Gambar  4.3. Skema  fraksionasi biji kacang  benguk rase (Mucuna pruriens L.) 
 
 
4.5.  Prosedur uji antioksidan pemerangkapan radikal bebas DPPH (1,1- 
          diphenyl-2-picryl-hydrazyl)  (Unlu et al., 2003) 
 

Sebanyak 3,9 mL DPPH (2,9 mg DPPH dilarutkan dengan methanol sampai 

volume 100 mL) ditambah 0,1 mL sampel.  Setelah diinkubasi pada suhu 30 oC 

selama 30 menit, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm. Pada 

kontrol perlakuan yang diberikan sama dengan perlakuan yang diberikan pada 

sampel, tetapi sampelnya diganti metanol absolut. 

Pemerangkapan radikal bebas (Radical Scavenging Activity) DPPH dihitung 

dengan rumus:  

 
Pemerangkapan radikal  (%) = (1- Absorbansi sampel pada 517 nm)

4.6.  Penentuan kadar kolesterol total (Metoda GPO-PAP ; Deeg et al., 1983 dan 

A tiss et al., 1997) 

 x 100 
      Absorbansi kontrol pada 517 nm 
 
 

Sampel serum 10 μl ditambah 10 ml larutan pereaksi reagen kit Cholesterol FS, 

kemudian dicampurkan dan diinkubasikan selama 20 menit pada suhu 20 oC.  

n-hexan H2O + etil asetat  

Etil asetat H2O + n-butanol 

H2O n-butanol 

Fraksi 1 
 

Fraksi 2 

Fraksi 3 

 Ekstrak etanol  
n hexan 

H2O 
 

Fraksi 4 
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Pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 546 nm.  Cara yang sama juga 

dilakukan terhadap larutan standar dan blanko.  Perhitungan kadar kolesterol serum 

sbb.: 

Total Kolesterol (mg/dL) = darsikonsentras
dars

sampel
A

A

tan_
tan

×
∆
∆  

Konsentrasi larutan standar yang dipakai = 200 mg/dL 

 

4.7.  Penentuan Kadar HDL Kolesterol 

Sampel serum 200 μl ditambahkan 0,5 ml reagent kit HDL presipitant FS kemudian 

dicampur dan diinkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 oC selanjutnya 

disentrifugasi pada 4000 rpm selama 10 menit.  Supernatan yang didapat diambil 100 

μl dan ditambahkan 1 ml lautan pereaksi reagen kit kolesterol FS, dicampurkan dan 

diinkubasikan selama 10 menit pada suhu 25 O

darsikonsentras
dars

sampel
A

A

tan_
tan

×
∆
∆

C.  Pengukuran absorbansi sampel 

pada panjang gelombang 546 nm.  Cara yang sama juga dilakukan pada larutan 

standar, sedangkan blanko diperlakukan seperti supernatan 

HDL Kolesterol (mg/dL) =  

Konsentrasi larutan standar yang dipakai = 200 mg/dL 

 

4.11. Penentuan Kadar Trigliserida 

Sampel serum 10 μl ditambahkan 1 ml larutan pereaksi reagen Trigliserides FS lalu 

dicampur dan diinkubasikan selama 20 menit pada suhu 25 O

darsikonsentras
dars

sampel
A

A

tan_
tan

×
∆
∆

C, kemudian 

absorbansinya diukur pada panjang gelombang 546 nm .  Cara yang sama juga 

dilakukan terhadap larutan standar dan balanko.  Pergitungan konsentrasi trigliserida 

serum sbb: 

Trigliserida (mg/dL) =  

Konsentrasi larutan standar yang dipakai = 200 mg/dL 
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4.8. Kolesterol LDL 

Kolesterol LDL  yang diperoleh disini dihitung dengan menggunakan rumus sbb.: 

Kolesterol LDL (mg/dL)  = HDLkolesteroldatrigliseritotalkolesterol _
5

_ −−  

 

4.9. Prosedur pengujian fraksi aktif antiplatelet biji kacang koro secara in vivo 

 

Reagen pengencer dipipet dengan menggunakan pipet mikro lalu dimasukkan dalam 

wadah dari kaca. Setelah itu, darah yang akan diuji diisap dengan menggunakan pipet 

20 µL, lalu bagian luar pipet dihapus dengan menggunakan tissue. Ujung pipet 

kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan reagen, lalu dibilas dengan 

reagen tersebut 3 kali. Wadah dari kaca tadi kemudian ditutup dan digoyangkan 

secara homogen selama 10-15 menit. Kamar hitung kemudian diambil dengan 

menggunakan pipet Pasteur, lalu diteteskan sebanyak 3-4 tetes dengan cara 

menyentuh ujung pipet sehingga pinggir kaca penutup akan terisi seluruhnya. Kamar 

hitung kemudian diletakkan dalam cawan petri dengan menggunakan tissue yang 

masih basah, lalu dibiarkan tertutup selama 10-30 menit supaya trombosit 

mengendap. Setelah itu diperiksa dalam mikroskop dengan menggunakan lensa 

obyektif perbesaran 40x, lalu dihitung semua trombosit yang terdapat pad area 1 mm2 

yang terdapat di bagian tengah kamar hitung tersebut. 

Perhitungan : 

Pengenceran 20x, volume yang dihitung = 1 mm2 x 0,1 mm = 0,1 mm3 

Jumlah trombosit = N/0,1 x 20 = N x 200 (N = jumlah trombosit dalam 1 bidang). 

Nilai normal platelet untuk manusia : 

150.000 – 400.000 / mm3

 

 darah 
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4.10. Gambar polong, bunga, daun dan biji kacang koro 

                                      

                            
 

Gambar 4.4. Polong, bunga, biji kacang koro  benguk rase 

(Mucuna pruriens L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shaman-australis.com.au/Website/Pictures/Mucuna01pruriens.jpg?osCsid=2ef043fc235f949a60f58c102dcc5bc9�
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4.11. Gambar diagram alir ekstraksi maserasi 

              1                               2                                  3                                   4 

                     

                                                                                                                            

               7                                               6                                           5 

                                                   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Diagram alir pembuatan ekstrak biji kacang koro secara maserasi 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biji kacang koro 
2. Tepung biji kacang koro 
3. Tepung direndam etanol dalam maserator 
4. Etanol ditampung 
5. Filtrat etanol 
6. Filtrat etanol dievaporasi 
7. Ekstrak biji kacang koro bentuk pasta 
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4.12.  Gambar diagram alir fraksionasi ekstrak biji kacang koro benguk                 
1                                               2                                             3 

                               

                6                                                5                                               4 

                             

                 7                                              8                                             9 

                               

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Partisi cair-cair dari ekstrak biji kacang koro 

 
 
 

1.Partisi ekstrak biji kacang koro dengan n-hexan 
2. Filtrat n-hexan 
3. Partisi residu dengan etil asetat 
4.Filtrat etil asetat 
5.Partisi residu dengan n-butanol 
6.Filtrat n-butanol 
7.Filtrat air 
8. Evaporasi 4 filtrat 
9. Fraksi n-hexan, etil asetat, n-butanol, air 
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4.13. Diagram alir analisa secara in vivo  
 

 
 

Gambar 4.8. Kandang pemeliharaan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.9. Penimbangan tikus 
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Gambar 4.10.  Pengambilan darah melalui vena orbitalis mata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Gambar 4.11. Memberi pakan perlakuan dengan cara sonde  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.   Analisa proksimat biji kacang koro 

Berdasarkan hasil analisa proksimat biji kacang koro benguk rase dan koro glinding  

dengan 3 ulangan  didapatkan kadar air, abu, protein, lemak, serat kasar dan 

karbohidrat dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Hasil pengujian proksimat biji kacang koro benguk rase 

Ulangan Kadar 

air (%) 

Abu 

(%) 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Serat kasar 

(%) 

Karbohidrat 

(tanpa serat)(%) 

1 9,310 3,300 17,420 7,450 40,190 23,330 

2 8,700 3,270 16,960 7,500 39,780 23,790 

3 9,360 3,350 16,100 7,650 40,000 23,540 

Rata-

rata 

9,123 3,307 16,827 7,533 39,990 23,553 

 

 

Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa biji kacang koro benguk rase 

mengandung serat kasar dan karbohidrat tinggi, berbeda dengan hasil analis 

Siddhuraju et al. (1996) biji kacang koro mengandung protein kasar  sebesar 314,4 

g/kg atau 31,4 %; serat kasar sebesar 51,6 g/kg atau 5,16 %; lemak kasar sebesar  67,3 

g/kg  atau 6,73 %, abu mengandung 41,1 g/kg  atau 4,11 %, karbohidrat sebesar 526,6 

g/kg atau 52,66 %.  Nilai proksimat yang berbeda tersebut dapat dikarena adanya 

perbedaan lokasi penanaman, kemurnian benih, tingkat pemeliharaan, dll. 

 

5.2. Ekstraksi maserasi 

 Biji kacang koro benguk rase diekstraksi menggunakan etanol 96 % yang telah 

didestilasi dengan teknik maserasi. Sebanyak 5 kg biji kacang koro benguk rase dan 

koro glinding yang telah dihaluskan dengan ukuran  180 mesh direndam 7,5 L etanol 

yang telah didestilasi selama 24 jam. Filtrat etanol ditampung, selanjutnya ampas biji 

kacang koro ditambah lagi 7,5 L etanol dilakukan sampai 3 x perendaman. Filtrat 

tampungan I, II dan III dievaporasi, diperoleh ekstrak etanol biji kacang koro benguk 
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rase.  Rendemen ekstrak biji kacang koro benguk rase  diperoleh rata-rata sebesar 

8,09 %  Hasil ekstraksi maserasi biji kacang koro dapat dilihat pada Tabel 5.2.1 

  

Tabel 5.2.1. Filtrat dari ektraksi metode maserasi dari tepung biji kacang koro 
 

Ulangan 
Berat tepung biji 

kacang koro (kg) 

Pelarut etanol yang 

ditambahkan (liter) 
Hasil ekstrak 

etanol (liter) 

Persentase 

rendeman  

(%) I II 

1 4 kg 8 3 6.80 61.81 

2 4 kg 8 3 6.55 59.54 

3 4 kg 8 3 6.75 61.36 

4 4 kg 8 3 6.70 60.90 

  Rata-rata 6.70 60.90 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata – rata hasil ekstrak cair etanol 

yang didapatkan adalah sebanyak 6.7 liter atau 61.81% dari 4 kg tepung biji kacang 

koro dengan pelarut etanol sebanyak 11 liter. Ekstrak etanol cair yang didapatkan 

berwarna mulai dari kuning tua hingga kuning muda. Selanjutnya filtrate tersebut 

dikentalkan menggunakan alat rotary evaporator dan hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 5.2.2.  

 

Tabel 5.2.2.  Persentase rendemen ekstrak biji kacang koro 

Ulangan Ekstrak etanol (liter) 
Hasil ekstrak kental 

etanol (g) 

Persentase rendeman 

(%) 

1 6.80 90.03 1.32 

2 6.55 89.45 1.37 

3 6.75 89.58 1.33 

4 6.70 89.51 1.34 

 Rata-rata 89.64 1.34 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata hasil rotary ektrak etanol yang 

didapatkan adalah sebesar 89.64 g atau 1.34% dari rata-rata 6.7 liter ekstrak etanol 

cair. Ekstrak etanol yang kental yang didapatkan berbentuk pasta dan berwarna coklat 

kehitaman.   
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Ulangan 

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen/zat aktif suatu simplisia dengan 

menggunakan pelarut tertentu. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar 

dalam pelarut polar dan senyawa non polar dalam senyawa non polar. Secara umum 

ekstraksi dilakukan secara berturut-turut mulai dengan pelarut non polar (n-heksan) 

lalu pelarut yang kepolarannya menengah (diklor metan atau etilasetat) kemudian 

pelarut yang bersifat polar (metanol atau etanol). Pelarut yang digunakan untuk proses 

ekstraksi adalah etanol yang merupakan pelarut organik. Pertimbangan dalam 

pemilihan pelarut didasarkan pada sifat komponen aktif didalam biji kacang koro 

yang pada umumnya merupakan komponen minyak. Menurut Anonim  (2008d) etanol 

bersifat hidrolitik, namun memiliki polaritas yang lebih rendah (0.654) dibanding air 

(1)  

 

5.3. Fraksionasi  

 Partisi ekstrak etanol biji kacang koro dengan partisi cair-cair. Persiapan untuk 

fraksionasi adalah memurnikan hexan, butanol dan etil asetat dengan destilasi. 

Destilasi hexan, butanol dan etil asetat menghasilkan rendemen rata-rata 90 % yaitu 

dari 10 L hexan, butanol dan etil asetat menghasilkan 9 L hexan, butanol dan etil 

asetat murni. 

Fraksionasi dilakukan dengan partisi cair-cair filtrat masing-masing pelarut n-

hexan, etil asetat, n-butanol dan air dievaporasi sehingga diperoleh fraksi n-hexan, etil 

asetat, n-butanol dan fraksi air serta dapat diketahui rendemen masing-masing fraksi. 

Hasil partisi dari ekstrak dapat dilihat pada Tabel 5.3.1. 

 

Tabel 5.3.1.  Hasil rendemen partisi cair-cair dari ekstrak  biji kacang koro  

 

Berat 
ekstrak koro 

(g) 

Berat  
F. hexan 

(g) 

Berat 
F. etil asetat 

(g) 

Berat 
F.butanol 

(g) 

Berat 
F.air 
(g) 

1 196,45 42,42 
(23,50%) 

0,85 
(0,43%) 

4,50 
(2,29%) 

6,32 
(3,21%) 

2 225,56 54,47 
(24,17%) 

1,12 
(0,49%) 

5,95 
  (2,63%) 

7,15 
(3,17%) 

3 180,52 42,62 
(23,61%) 

0,90 
(0,50%) 

4,67 
(2,59%) 

5,95 
(3,30%) 

Rata-rata 
Rendemen 

  
23,76% 

 
0,47% 

 
2,50% 

 
3,23% 
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Berdasarkan hasil partisi cair-cair menunjukkan bahwa rendemen tertinggi dari biji 

kacang koro benguk rase terdapat pada fraksi n-hexan dengan rata-rata rendemen 

sebesar 23,76 %  dari ekstrak biji kacang koro sedangkan fraksi etil asetat dengan 

rata-rata rendemen sebesar 0,47 % merupakan rendemen terendah dari ekstrak biji 

kacang koro, rata-rata rendemen fraksi butanol sebesar 2,50 % sedangkan rata-rata 

rendemen fraksi air sebesar 3,23 %. 

Proses evaporasi fraksi cair heksan dan etil lebih cepat dibanding dengan fraksi 

butanol dan air. Hal tersebut dikarenakan titik didih dari heksan dan etil asetat yang 

rendah, yaitu: heksan 68.9oC dan etil asetat 77.1oC, sedangkan titik didih butanol 

(>100o

 

C) dan air cenderung lebih tinggi sehingga waktu pengentalan ekstrak 

menggunakan rotary evapotaror berlangsung sangat lama (hingga 48 jam) dan belum 

diperoleh fraksi kental dan terpisah secara sifnifikan antara fraksi butanol dan air.  Hal 

ini mengakibatkan aktivitas antioksidan pada fraksi butanol dan fraksi air tidak dapat 

diketahui secara jelas. Dengan demikian analisa in vitro aktivitas antioksidan hanya 

dilakukan pada ekstrak kacang koro benguk (Mucuna pruriens.L), fraksi n-heksan, 

fraksi etil asetat, dan alfa tokoferol (Tabel. 5.3.2) 
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Tabel 5.3.2. Hasil uji aktivitas antioksidan dari ekstrak, fraksi dan antioksidan 

pembanding pada berbagai konsentrasi. 

Jenis sampel 
Konsentrasi 

200μg/ml 275μg/ml 350μg/ml 425μg/ml 500μg/ml 
Ekstrak 8.27 10.60 17.87 21.60 23.32 

 8.44 14.83 16.07 21.18 23.79 
 7.86 14.35 14.18 19.12 16.01 

Rata-rata 8.19 13.26 16.04 20.63 21.04 
F. etil asetat 22.46 32.00 39.27 36.36 49.61 

 22.20 31.53 39.98 41.73 51.46 
 29.39 34.98 35.17 43.11 50.59 

Rata-rata 24.68 32.84 38.14 40.40 50.55 
F. heksan 26.42 26.90 27.65 30.78 40.09 

 14.31 25.38 30.31 31.55 47.18 
 15.25 26.83 33.88 31.04 46.67 

Rata-rata 18.66 26.37 30.61 31.12 44.65 
Tokoferol 80.87 75.61 84.72 95.02 95.29 

 79.96 83.07 84.83 94.25 94.98 
 80.28 83.11 86.87 94.30 95.08 

Rata-rata 80.37 80.60 85.47 94.52 95.12 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan dari 4 jenis 

sampel akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasinya. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa aktivitas antioksidan pada konsentrasi 500μg/ml terbesar adalah 

tokoferol, yaitu 95.12%, kemudian fraksi etil asetat yaitu 50.55%, fraksi heksan 

sebesar 44.5% dan yang paling kecil adalah ekstrak yaitu sebesar 21.04%. 
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Gambar 5.3.1. Grafik hasil uji aktivitas antioksidan dari ekstrak, fraksi dan 

antioksidan pembanding. 

 

Berdasarkan Gambar 5.3.1 diatas menunjukan bahwa aktivitas antioksidan dari fraksi 

etil asetat dengan konsentrasi 500μg/ml (50.55%) lebih tinggi dibandingkan ekstrak 

(21.04%) maupun fraksi heksan (44.65%). Aktivitas pemerangkapan radikal bebas 

tertinggi dimiliki oleh tokferol yaitu sebesar 95.12% pada konsentrasi 500μg/ml. 

selain itu dapat dilihat pula bahwa dengan semakin meningkatnya konsentrasi 

semakin tinggi pula aktivitas pemerangkapan radikal bebas.  

 

Tabel 5.3.3. Persentase perubahan aktivitas antioksidan pada beberapa 

konsentrasi 

Sampel 

Nilai awal pada 

200 μg/ml 

Peningkatan aktivitas antioksidan (%) 

200-

275μg/ml 

200-

350μg/ml 

200-

425μg/ml 

200-

500μg/ml 

Ekstrak 8.19 61.89 95.81 151.91 156.90 

F.etil asetat 24.68 33.04 54.53 63.68 104.81 

F. heksan 18.66 41.33 64.07 66.80 139.31 

Tokoferol 80.37 0.29 6.35 17.61 18.35 
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Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan total fraksi aktif antioksidan yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan pemeliharaan 60 ekor tikus 

selama pakan perlakuan adalah sebanyak 106.415 g. Fraksi etil asetat memiliki 

aktivitas antioksidan yang paling tinggi akan tetapi hasil rendemannya sangat kecil, 

yaitu 0.47% dari sampel ekstrak. Dari hasil tersebut akan sulit apabila digunakan 

fraksi etil untuk memenuhi kebutuhan pakan perlakuan pada tikus, sehingga dipilih 

fraksi heksan yang memiliki persentase rendeman paling besar yaitu 23,76% dari 

sampel ekstrak biji kacang koro.  Selain itu bila dilihat berdasarkan antivitas 

antioksidan dari fraksi n-heksan, konsentrasi yang cukup besar memiliki aktivitas 

antioksidannya adalah mulai dengan konsentrasi 350 ug/ml, sehingga dalam 

penelitian ini konsentrasi yang digunakan adalah 350 ug/ml, 425 ug/ml dan 500 ug/ml 

 
5.4. Pelaksanaan penelitian secara in vivo 
 
5.4.1. Perubahan berat badan tikus  
 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih. Pertimbangan 

dalam memilih hewan uji coba adalah harus memiliki atau mendekati organ manusia, 

karena pada akhirnya penelitian ini ditujukan untuk manusia. Menurut anonim 

(2008e) tikus sering digunakan sebagai hewan percobaan karena tikus mempunyai 

banyak keunggulan. Pertama, gen tikus relatif mirip dengan manusia, kedua, 

merupakan  binatang menyusui (mamalia), kemampuan berkembangbiak tikus sangat 

tinggi, relatif cocok untuk digunakan dalam eksperimen massal. Selain itu, tipe bentuk 

badan tikus kecil, mudah dipelihara dan obat yang digunakan di badannya dapat 

relatif cepat termanifestasi." serta harganya relatif murah. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Smith dan Mangkoewidjojo (1988) tikus memiliki kemudahan 

dalam penanganan, tikus tidak mempunyai kandung empedu dan tidak dapat muntah 

karena struktur anatomi yang tidak lazim di tempat bermuara ke lambung. Pada 

penelitian ini digunakan tikus putih jantan galur Wistar. Tikus pada penelitian ini 

diperoleh dari UPHP (Unit Pengembangan Hewan Percobaan) Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta. Jenis kelamin tikus berhubungan langsung dengan hormon 

sehingga tikus jantan dipilih pada penelitian ini dengan alasan tikus jantan tidak 

memiliki daur estrus sehingga perubahan metabolisme dalam tubuh tidak terlalu 

fluktuatif dibanding dengan tikus betina (Puryanto, 2004). 
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Sebelum memasuki inti dari pengujian secara in vivo, tikus perlu mendapatkan masa 

adaptasi terlebih dahulu untuk membiasakan dengan lingkungan tempat penelitian, 

baik kondisi kandang, makanan dan minumannya. Adaptasi dilakukan selama 7 hari 

dengan pemberian makanan dan minuman sesuai dengan yang akan dipakai pada saat 

penelitian. Dalam penelitian ini tikus dikandangkan secara individu dan diberi label. 

Kandang terpisah dimaksudkan agar dalam pelaksanakannya lebih mudah dan tikus 

tidak tercampur antara tikus yang satu dengan yang lain baik dalam pemberian pakan 

maupun penggamatan tiap perubahan dari masing-masing termasuk pada perubahan 

berat badannya.  Pada Tabel 5.4.1. adalah berat badan tikus yang mendapatkan pakan 

tinggi kolesterol (minyak babi) agar diperoleh kondisi kolesterol yang tingi sebelum 

memasuki perlakuan dengan fraksi.  Pemberian pakan tinggi kolesterol ini selama 8  

minggu dengan pakan yang ditambah minyak babi sebesar 20 %.  Sedangkan pada 

Tabel 5.4.2. adalah perubahan berat badan tikus selama masa perlakuan dengan 

pemberian pakan fraksi n-heksan sebagai fraksi aktif untuk antioksidan, antikolesterol 

dan antiplatelet dari tikus yang telah mengalami kondisi hiperkolesterol. 

 

Tabel 5.4.1. Perubahan berat badan tikus selama masa pemberian pakan tinggi 

kolesterol setelah masa adaptasi 

 

Masa 
Minggu 

ke- 

Berat rata-rata tikus(g) 

kel I kel II kel III kel IV kel V 

Pemberian pakan 

tinggi kolesterol  

2 179.05 158.78 164.30 166.55 154.90 

4 257.15 226.68 216.88 218.05 170.40 

 6 283.83 268.13 258.80 246.63 181.90 

 8 307.50 290.50 276.00 258.50 201.00 
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Tabel 5.4.2. Perubahan berat badan tikus selama masa perlakuan / pemberian 

fraksi aktif 

Masa 
Minggu 

ke- 

Berat rata-rata tikus (g) 

kel I kel II kel III kel IV kel V 

Perlakuan 1 307.50 290.50 276.00 258.50 201.00 

 2 281.88 265.95 252.38 236.78 198.00 

 3 269.75 259.63 248.50 233.88 205.00 

 4 265.88 261.13 267.75 245.50 203.00 

Keterangan:  
kelompok I      : dengan pemberian fraksi aktif antioksidan dosis I (500μg/g BB) 
kelompok II     : dengan pemberian fraksi aktif antioksidan dosis II ( 425μg/g BB) 
kelompok III : dengan pemberian fraksi aktif antioksidan dosis III ( 350μg/gBB) 
kelompok IV : dengan pemberian antioksidan pembanding α-tokoferol. 
Kelompok V  : tikus kontrol 
 

Setelah masa adaptasi, sebanyak 60 tikus diberi pakan tinggi kolesterol (2 bulan). 

Tikus diuji kadar kolesterol dan berat badan awalnya terlebih dahulu. Hasil pengujian 

kadar kolesterol awal berkisar antara 40-70 mg/dl. Hal tersebut tidak jauh berbeda 

dari apa yang dikemukakan oleh Satoh K et al., (2005) bahwa kadar kolesterol tikus 

wistar jantan sebesar 77±6 mg/dl. Pemberian pakan tinggi kolesterol dilakukan untuk 

membuat tikus dalam kondisi hiperkolesterol, yaitu kondisi dimana kadar kolesterol, 

LDL dan trigliserida dalam darah tinggi dan HDL rendah serta dengan meningkatnya 

kolesterol tubuh maka akan terjadi penurunan aktivitas peredaman radikal bebas dari 

dalam tubuh. Pakan tinggi kolesterol yang diberikan merupakan campuran 

perbandingan pakan dan minyak babi sebesar 80:20.  

 

5.5. Antioksidan pada serum  

Tikus yang mengalami peningkatan kadar kolesterol (diberi pakan tinggi kolesterol) 

memiliki aktivitas antioksidan di dalam serumnya menurun.  Dari hasil penelitian 

secara in vivo nampak bahwa pada tikus yang diberi perlakuan hiperkolesterol 

aktivitas antioksidan awal sebesar  4,65 % sedangkan aktivitas antioksidan pada tikus 

yang tidak diberi perlakuan (kontrol) sebesar 14, 62%.  Selanjutnya pada masing-

masing kelompok tikus tersebut mendapatkan pakan fraksi dosis I (500μg/gr BB), 

pakan fraksi dosis II (425μg/g BB), pakan fraksi dosis III (350 μg/g BB), pakan fraksi 
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dosis IV (10 mg/kg BB) dan pakan plasebo (kontrol/aquadest).  Cara pemberian 

pakan perlakuan diberikan secara oral atau sonde.  Perubahan aktivitas antioksidan 

dalam serum tikus dapat dilihat pada Tabel 5.5.1 dan Gambar 5.5.1 

 

Tabel 5.51. Hasil uji aktivitas antioksidan pada serum 

Perlakuan Ulangan Aktivitas antioksidan (%) 
Awal (hari 0) Tengah (hari 15) Akhir (hari 30) 

Kel I - Dosis 1 1 4.32 3.58 17.01 
500μg/ g BB 2 4.84 1.24 18.53 
 3 3.81 5.06 16.71 
 4 4.59 2.76 14.89 
 Rata-rata 4.39 3.16 16.78 
Kel II - Dosis 2 1 4.31 5.70 15.12 
425 μg/g BB 2 3.79 5.90 14.29 
 3 7.98 5.43 16.14 
 4 4.32 4.85 14.90 
 Rata-rata 5.10 5.47 15.11 
Kel III - Dosis 3 1 4.39 6.07 14.26 
350 μg/g BB 2 4.68 5.69 15.90 
 3 3.54 1.97 12.65 
 4 4.37 4.81 14.92 
 Rata-rata 4.25 4.64 14.43 
Kel IV -Tokoferol 1 8.53 3.83 16.24 
10 mg/kg BB 2 3.76 9.82 15.51 
 3 6.23 8.58 15.99 
 4 3.68 4.62 12.78 
 Rata-rata 5.55 6.71 15.13 
Kel V - Kontrol 1 14.23 13.20 14.54 
 2 14.12 13.99 17.26 
 3 14.79 14.34 14.80 
 4 15.36 15.16 14.04 
 Rata-rata 14.62 14.17 15.16 
Keterangan:  
Awal   : hari ke 0 pada masa perlakuan 
Tenggah  : hari ke-15 setalah masa perlakuan 
Akhir   : hari ke 30 setelah masa perlakuan 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada kelompok I pada waktu awal 

aktivitas antioksidan rata-rata sebesar 4.39%, pada waktu tengah (setelah 15 hari) 

sebesar 3.16% dan pada waktu akhir (setelah 30 hari) sebesar 16.78%. Pada kelompok 

II pada waktu awal aktivitas antioksidan rata-rata sebesar 5.10%, setelah 15 hari 

sebesar 5.47% dan setelah 30 hari sebesar 15.11%.  
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Gambar 5.5.1.  Grafik hasil uji aktivitas antioksidan pada serum 

 

Berdasarkan grafik uji aktivitas antioksidan pada serum dapat diketahui bahwa 

aktivitas antioksidan pada tahap awal untuk kelompok perlakuan (1, II, III, dan IV) 

lebih rendah dibandingkan dengan kontrol, sedangkan pda tahap tengah untuk 

kelompok II, III, dan IV mengalami kenaikan sedangkan kelompok I mengalami 

penurunan namun tidak terlalu besar. Pada waktu tahap akhir terjadi peningkatan yang 

tajam diseluruh kelompok perlakuan. Besarnya peningkatan tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 5.5.2. 

 

Tabel 5.5.2. Persentase perubahan aktivitas antioksidan pada serum selama 

masa perlakuan  

 

Kelompok Perubahan aktivitas antioksidan pada serum (%) 
Awal-tengah Awal-akhir 

Kel I -28.01 282.41 
Kel II 7.25 196.26 
Kel III 9.21 239.88 
Kel IV 20.94 172.53 
Kel V -3.08 3.65 
Keterangan:  
(+) = peningkatan 
(-) = penurunan 
 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antioksidan pada serum pada kelompok I di hari ke-0 

(awal) diketahui bahwa aktivitas antioksidannya sangat kecil yaitu sebesar 4.39%, 

pada kelompok II sebesar 5.10%, kelompok III sebesar 4.25%, dan kelompok 
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IVsebesar 5.55. aktivitas antioksidan pada tahap awal lebih rendah bila dibandingkan 

dengan kel V (kontrol) yaitu sebesar 14.62%. Hal tersebut dikarenakan tikus pada 

kelompok I, II, III, dan IV berada dalam kondisi hiperkolesterol, sehingga aktivitas 

antioksidan dalam tubuh menurun. Setelah 15 hari masa perlakuan, aktivitas 

antioksidan pada kelompok I, II menurun sedikit menjadi 3.16%, pada kelompok 2 

meningkat menjadi 5.47%, pada kelompok III meningkat menjadi 4.64% dan pada 

kelompok IV meningkat menjadi 6.71%. Perubahan dari hari ke-0 hingga ke-15 

cenderung tidak begitu menonjol. Hal tersebut dapat disebabkan karena faktor 

psikologi, dimana tikus berada dalam keadaan stress ataupun sistem metabolisme 

tubuh tikus itu sendiri. Setalah 30 hari masa perlakuan, pada keempat kelompok 

perlakuan terjadi peningkatan aktivitas antioksidan yang cukup tinggi, yaitu pada 

kelompok 1 meningkat menjadi 16.78% dengan persentase peningkatan sebesar 

282.41%, pada kelompok 2 meningkat menjadi 15.11 dengan persen peningkatan 

sebesar 14.43% ,pada kelompok 3 meningkat menjadi 14.43% dengan persen 

peningkatan sebesar 239.88%, pada kelompok 4 meningkat menjadi 15.13 dengan 

persen peningkatan sebesar 172.53%. Sedangkan untuk kelompok kontrol perubahan 

dari hari ke-0, ke-15 hingga ke-30 cenderung stabil dengan persen peningkatan hanya 

sebesar 3.65%.  

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah 30 hari tikus diberi perlakuan 

terjadi peningkatan aktivitas antioksidan didalam serum, yang berarti pula semakin 

meningkatnya kemampuan pemerangkapan radikal bebas dalam tubuh tikus.  

 

Kemampuan fraksi heksan dalam meningkatkan kemampuan aktivitas antioksidan 

dalam serum didukung oleh pernyataan dari Tripathi et al., (2001) yang 

mengungkapkan bahwa ekstrak alkohol dari biji kacang koro menunjukan potensi 

aktivitas antioksidan pada model in vivo dari peroksidasi lipid yang ditekan dengan 

aloksan (Tripathi et al, 2001). Menurut Sidhuraju et al., (2001) biji dari M.pruriens 

menunjukan aktivitas hipoglisemik, hipokolesterolemik pada hewan uji coba tikus. 

Pada tikus yang dioral dengan tokoferol juga menunjukan peningkatan aktivitas 

antioksidan dalam darah yang tidak jauh berbeda dengan kontrol. Hal tersebut 

dikarenakan tokoferol (vitamin E) merupakan antioksidan yang larut dalam lemak dan 

partikel LDL.  Menurut Jialal and Devaraj (1996) beberapa penilitian menunjukan 

bahwa terdapat hubungan antara alfa tokoferol pada  
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konsentrasi rendah pada perkembangan dari aterosklerosis. Pada konsentrasi 400 

lU/hari dapat menurunkan terjadinya oksidasi LDL. Menurut Machlin (1991), α-

tokoferol dapat disimpan oleh tubuh. Hati merupakan salah satu organ yang dapat 

menyimpan α-tokoferol dalam jumlah besar. α-tokoferol yang tersimpan dalam hati 

dapat bereaksi dengan radikal bebas yang terbentuk pada saat stres, sehingga 

peningkatan radikal bebas pada kondisi stres dapat ditekan. Penurunan jumlah radikal 

bebas ini membantu mengurangi aktivitas dan penggunaan enzim SOD (Wresdiyati et 

al, 2003).  

 

Berdasarkan hasil uji beda (analisa statistic) menunjukan bahwa perlakuan ke lima 

kelompok (dosis 1, dosis 2, dosis 3, tokoferol dan kontrol) pada waktu awal dan 

tengah tidak berbeda nyata pada taraf 5%, akan tetapi pada awal-akhir serta tengah-

akhir berbeda nyata pada kelompok dosis 1, 2, 3, dan tokoferol, namun pada 

kelompok kontrol tidak berbeda. Pada kelompok kontrol memang tidak berbeda 

karena aktivitas antioksidan pada tikus kelompok kontrol  cenderung lebih stabil. 

Akan tetapi pada kelompok 1, 2, 3, dan 4 terjadi perubahan aktivitas antioksidan. 

Perubahan aktivias antioksidan pada waktu awal-tengah memang tidak begitu 

menonjol, tetapi perbedaan dari awal-akhir nampak perbedaan yang sangat signifikan 

(Tabel 5.5.3)   

 

Tabel 5.5.3. Rataan dan uji beda jenis perlakuan dan waktu perlakuan terhadap 

aktivitas antioksidan 

 

waktu 
Perlakuan 

dosis 1 dosis 2 dosis 3 dosis 4 dosis 5 

Awal 

(hari0) 

4.39 a 

A 

5.10 a 

A 

4.25 ab 

A 

5.55ab 

A 

14.62 b 

A 

Tengah 

(hari 15) 

3.16 a 

A 

5.47 a 

A 

4.64 ab 

A 

6.71 ab 

A 

14.17 b 

A 

Akhir  

(hari 30) 

16.78 a 

B 

15.11 a 

B 

14.43 a 

B 

15.13 a 

B 

15.16 a 

A 

Keterangan: 
Huruf kecil yang sama pada baris dan huruf besar yang sama pada kolom menunjukan 
tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
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Dari hasil uji beda diatas menunjukan bahwa perlakuan ke lima kelompok pada waktu 

awal dan tengah tidak berbeda, akan tetapi pada awal-akhir serta tengah-akhir berbeda 

nyata paka kelompok dosis 1, 2, 3, dan tokoferol, namun pada kelompok kontrol tidak 

berbeda.  

 

5.6. Antioksidan dan antikolesterol 

5.6.1. Kolesterol total 

Pengujian kolesterol dilakukan secara in vivo dengan menggunakan cholesterol kit 

merk “Human”. Pemilihan kit ini adalah karena kit ini telah banyak digunakan untuk 

pengujian kolesterol pada manusia dan hewan uji. Pada awalnnya, tikus dengan 

semua dosis dan obat pembanding diberi pakan berkolesterol untuk membuat 

hiperkolesterol. Penentuan kadar kolesterol ini dilalakukan setelah masa adaptasi (7 

hari) sebelum masuk perlakuan pemberian pakan hiperkolesterol dan dianggap 

sebagai kolesterol awal.  Rata-rata kolesterol awal dari seluruh tikus adalah ± 64-68 

mg/dl. Setelah pemberian pakan kolesterol, tikus mengalami kenaikan kadar 

kolesterol yang tinggi, yaitu sekitar 100-200 mg/dl. Keadaan ini dapat dikatakan 

sebagai kondisi hiperkolesterol. Dengan adanya perlakuan pemberian pakan fraksi 

dan obat pembanding yaitu simvastatin dengan cara oral, kadar kolesterol tikus mulai 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa dalam kacang koro 

yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah seperti senyawa 

flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga antikolesterol.  

 

Tikus dengan perlakuan dosis III memiliki rata-rata penurunan kolesterol tengah dan 

akhir yang paling tinggi. Sedangkan tikus dengan perlakuan simvastatin memiliki 

rata-rata penurunan kolesterol tengah hanya 6% dibawah tikus dosis III. Tikus yang 

memiliki rata-rata penurunan kolesterol tengah dan akhir yang paling kecil adalah 

tikus dengan perlakuan dosis I. Sedangkan pada penurunan kolesterol akhir, tikus 

simvastatin memiliki rata-rata penurunan kolesterol kedua tertinggi setelah tikus dosis 

III. Tikus control tidak mengalami perubahan yang berarti. Hasil perubahan kadar 

kolesterol dengan pemberian pakan perlakuan fraksi n-heksan, obat pembanding dan 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 5.6.1 dan Gambar 5.6.1, sedangkan hasil uji beda 

dapat dilihat pada Tabel 5.6.2. 
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Tabel 5.6.1. Perubahan kadar kolesterol dengan pemberian pakan perlakuan  
 

Klmp Perlakuan 
Kolesterol 

awal 
Kolesterol 

tengah 
Kolesterol 

akhir 

%penurun
an (awal-
tengah) 

%penuruna
an (awal

akhir) 
 dosis 1 106.63 101.75 89.07 5 16 
1 dosis 1 99.19 127.80 86.56 -29 13 
 dosis 1 108.33 97.68 93.76 10 13 
 dosis 1 114.04 100.28 86.99 12 24 
 Rata-rata 107,05 106,88 89,10 0 17 
 dosis 2 96.81 88.09 74.85 9 23 
2 dosis 2 123.9 104.82 90.56 15 27 
 dosis 2 100.64 57.80 91.82 43 9 
 dosis 2 227.5 283.51 89.29 -25 61 
 Rata-rata 137,21 133,56 86,63 3 37 
 dosis 3 99.62 73.12 92.54 27 7 
3 dosis 3 110.24 60.63 80.19 45 27 
 dosis 3 285.5 131.68 74.77 54 74 
 dosis 3 258 126.30 100.11 51 61 
 Rata-rata 188.34 97.93 86.90 48 54 
 simvastatin 102.16 66.34 92.68 35 9 
4 simvastatin 116.94 100.81 91.46 14 22 
 simvastatin 229.5 103.43 81.07 55 65 
 simvastatin 254 137.68 100.19 46 61 
 Rata-rata 175.65 102.06 91.35 42 48 
 kontrol 55.66 54.99 54.32 1 2 
5 kontrol 75.40 74.22 74.13 2 2 
 kontrol 44.07 44.02 43.80 0 1 
 kontrol 65.75 65.70 65.23 0 1 
 Rata-rata 60.22 59.73 59.37 1 1 
Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/ml) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/ml) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/ml) 
 
 

Menurut Williams (2005), penurunan kolesterol dengan adanya perlakuan obat 

pembanding dikarenakan obat – obatan dari golongan statin merupakan inhibitor 

3‐hidroksi‐3‐metil glutaril koenzim A reduktase. Obat golongan ini menghalangi 

secara parsial reaksi konversi 3‐hidroksi‐3‐metilglutaril koenzim A menjadi 

asam mevalonat. Reaksi ini merupakan salah satu tahap yang penting pada proses 

pembentukan kolesterol dalam sel di hati. Penghambatan proses ini mengakibatkan 

kadar kolesterol turun dengan cepat, yaitu ketika pasien mulai dan tetap kontinyu 

menggunakan obat statin.  
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Tabel 5.6.2.  Rataan dan uji beda jenis perlakuan (dosis I, II, III, Simvastatin 
dan kontrol) terhadap kadar kolesterol 

 
 Dosis I Dosis II Dosis III Simvastatin Kontrol 

Awal 107.05 137.21 a 

A 
188.34a 

A 
175.65 a 

A 
60.22 a 

A 

 b 

A 
Tengah 106.88 133.56 a 

A 
97.93a 

A 
102.06 a 

A 
59.73 a 

AB 
Akhir 

 b 

A 
89.10 86.63a 

B 
86.90 a 

B 
91.35 a 

B 
59.37 a 

B 

 b 

A 
Keterangan : Huruf kecil yang sama pada baris dan huruf besar yang sama pada kolom menunjukkan 
tidak beda nyata pada taraf 5% 
 
 
Pengujian dengan menggunakan uji beda tidak menunjukkan adanya beda nyata 

antara kadar kolesterol awal dan 15 hari setelah mendapatkan pakan perlakuan 

(tengah).  Namun pada kelompok tikus yang diberi pakan perlakuan pakan fraksi 

maupun simvastatin menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kondisi awal dan 

akhir perlakuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kacang koro memang memiliki 

senyawa aktif yang berfungsi sebagai antikolesterol yaitu senyawa flavonoid.  
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Keterangan :  
Waktu pengujian awal : Hari ke-1 
Waktu pengujian tengah : Hari ke-15 
Waktu pengujian akhir : Hari ke-30 
 
 

Gambar 5.6.1.  Grafik Perbandingan Kolesterol Total Antar Dosis, Obat 
Pembanding dan Kontrol 
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Dari grafik diatas, terlihat bahwa pada waktu pengujian awal, tikus yang mengalami 

perlakuan baik dari dosis I, II, III, simvastatin memiliki kadar kolesterol yang tinggi.  

Pada pengukuran kolesterol akhir, seluruh tikus yang mengalami perlakuan memiliki 

kadar kolesterol total yang mendekati kolesterol tikus kontrol. Dari grafik diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kolesterol seluruh tikus perlakuan mengalami penurunan.  

 
5.6.2. Kadar Trigliserida pada Serum Tikus 
 
Trigliserida (TG) adalah ester dari trihydric alcohol glycerol dengan 3 asam lemak 

rantai panjang. TG disintesis di hati dan juga terdapat dalam makanan. Penentuan TG 

digunakan dalam diagnosis dan penanganan pasien dengan DM, nefrosis, obstruksi 

hati, gangguan metabolisme lipid dan penyakit endokrin lainnya. Pemeriksaan TG 

mempunyai tujuan untuk menentukan status trigliseridemik, untuk memperkirakan 

risiko Penyakit Jantung Koroner (PJK), dan untuk menghitung konsentrasi kolesterol-

LDL menggunakan persamaan Friedewald (jika kolesterol tidak bisa diperiksa secara 

langsung). Total error yang direkomendasikan adalah < 15%, bias < 5% dan CV < 

5%. Pada pemeriksaan TG digunakan lipoprotein lipase dari mikroorganisme untuk 

hidrolisis trigliserida menjadi gliserol secara cepat dan lengkap, yang diikuti dengan 

oksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat dan hydrogen peroksida. Hidrogen peroksida 

yang terbentuk akan bereaksi dengan 4-aminophenazone dan 4-chlorophenol di 

bawah pengaruh katalitik peroksidase untuk membentuk warna merah (reaksi Trinder 

endpoint). TG juga diduga merupakan penentu utama dari esterifikasi kolesterol atau 

transfer kolesterol dan remodeling HDL dalam plasma manusia (Rifai et al., 1997 

dalam Susanti, E, 2008) 

 

Pada tikus yang diberi pakan tinggi kolesterol akan mengalami perubahan pada kadar 

trigliseridanya.  Secara umum pakan kolesterol akan meningkatkan kadar trigliserida 

hal ini terlihat pada Tabel. 5.6.2.1.  Namun dengan adanya pakan perlakukan dari 

fraksi n-heksan dan obat pembanding (simvastatin) ada respon positif dalam 

menurunkan kadar trigliserida dan hasil uji beda tersaji pada Tabel 5.6.2.2 
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Tabel 5.6.2.1. Perbandingan Trigliserida Antar Dosis, Obat Pembanding dan 
Kontrol 
 

Klmp  
Trigliserid 
AWAL (mg/dl) 

Trigliserid 
TENGAH (mg/dl) 

Trigliserid 
AKHIR(mg/dl) 

 dosis 1 219.86 257.00 74.56 
1 dosis 1 159.59 246.96 65.14 
 dosis 1 179.43 168.88 73.20 
 dosis 1 337.69 129.84 52.42 
 Rata-rata 224.14 200.67 66.33 
 %penurunan   10% 70% 
 dosis 2 184.27 110.48 74.30 
2 dosis 2 207.11 89.00 79.45 
 dosis 2 210.16 128.96 58.14 
 dosis 2 213.77 97.54 65.54 
 Rata-rata 203.83 106.49 69.36 
 %penurunan   48% 66% 
 dosis 3 349.70 133.63 57.39 
3 dosis 3 137.01 157.66 138.69 
 dosis 3 347.47 138.47 37.59 
 dosis 3 312.08 164.88 77.86 
 Rata-rata 286.56 148.66 77.88 
 %penurunan  48% 73% 
 simvastatin 594.36 57.13 84.24 
4 simvastatin 362.98 125.75 89.79 
 simvastatin 118.71 60.48 124.52 
 simvastatin 226.51 87.68 68.79 
 Rata-rata 325.64 82.76 91.84 
 %penurunan  75% 72% 
 kontrol 93.71 92.50 93.51 
5 kontrol 144.45 143.50 143.90 
 kontrol 115.05 113.80 114.80 
 kontrol 128.04 126.50 127.80 
 Rata-rata 120.31 119.08 120.00 
 %penurunan  1% 0% 

Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/ml) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/ml) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/ml) 
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Tabel  5.6.2.2. Rataan dan uji beda jenis perlakuan (dosis I, II, III, Simvastatin 
dan kontrol) terhadap nilai trigliserida 

 
 Dosis I Dosis II Dosis III Simvastatin Kontrol 

Awal 
(hari 0) 

224.14 203.83 a 

A 
286.56 a 

A 
325.64 a 

A 
120.31 a 

A 

ba 

A 
Tengah 
(hari 15) 

200.67 106.49 a 
A 

148.66 b 

B 
82.76 a 

B 
119.08 b 

B 

ab 

A 
Akhir 

(hari 30) 
66.33 69.36 a 

B 
77.88 a 

BA 
91.84 a 

B 
120.00 a 

B 

ba 

A 
Keterangan : Huruf kecil yang sama pada baris dan huruf besar yang sama pada kolom menunjukkan 
tidak beda nyata pada taraf 5% 
 
Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/ml) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/ml) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/ml) 
 
 
Berdasarkan uji beda terlihat bahwa secara umum ada beda nyata antara kadar 

trigliserida pada awal perlakuan dengan kadar trigliserida pada akhir perlakuan 

kecuali pada kelompok kontrol.  Hal itu bisa terjadi karena adanya peningkatan kadar 

antioksidan yang ada di dalam serum yang diperoleh dari fraksi n-heksan ataupun dari 

obat pembanding, sehingga juga meningkatkan kemampuan dalam peredaman radikal 

bebas.  

 
5.6.3. Kadar HDL Kolesterol pada Tikus 
 
HDL (High Density Lipoprotein) adalah kolesterol yang tidak berbahaya karena dapat 

membuang kelebihan kolesterol jahat (LDL) di pembuluh darah arteri kembali ke hati, 

untuk diproses dan dibuang. 

Pengujian HDL akhir, tikus dengan dosis III mengalami perubahan kenaikan yang 

sangat tinggi. Dari tabel dapat terlihat bahwa tikus dengan perlakuan sonde 

simvastatin memiliki persen kenaikan akhir yang tertinggi kedua setelah perlakuan 

dosis III. Penggunaan simvastatin sebagai obat pembanding dalam menaikkan kadar 

HDL telah sesuai dengan teori dari (Arief, 2007) yang menyatakan bahwa obat 

golongan statin juga nampak dapat meningkatkan HDL. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian fraksi aktif kacang koro dan 

Lipoprotein berdensitas tinggi (high-density lipoprotein, 

HDL ) membawa lemak ke luar sel untuk diuraikan, dan diketahui bersifat protektif 

melawan arteriosclerosis (Kusuma, 1996; Corwin, 2000; Suyatna, 1995) 
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simvastatin sebagai obat pembanding dapat meningkatkan kadar HDL dalam darah 

seiring dengan lamanya perlakuan (lihat Tabel 5.6.3.1)  

 
Tabel 5.6.3.1. Perbandingan HDL Kolesterol Antar Dosis, Obat Pembanding dan 

Kontrol 
 

Kelompok Perlakuan 
HDL 
awal 

HDL 
tengah 

HDL 
akhir 

rata2 
awal 

rata2 
tengah 

rata2 
akhir 

 dosis 1 21.46 24.41 41,86 31.18 17.49 41,29 
1 dosis 1 46.37 11.22 42,13    
 dosis 1 40.67 13.76 41,27    
 dosis 1 16.22 20.57 39,90    
        
 dosis 2 22.33 47.44 41,53 35.74 47.04 47,87 
2 dosis 2 33.56 38.90 40,74    
 dosis 2 28.65 47.62 43.00    
 dosis 2 58.43 54.19 66,22    
        
 dosis 3 21.56 39.75 43,45 17,51 39,54 49,05 
3 dosis 3 18.48 28.04 44,56    
 dosis 3 14.17 38.85 48,77    
 dosis 3 15.89 51.54 59,41    
        
 simvastatin 23.13 53.95 57.54 27.80 51,64 58,52 
4 simvastatin 38.05 62.11 60,00    
 simvastatin 16.79 37.22 54.81    
 simvastatin 33.22 53.28 61.72    
        
 kontrol 39.68 49.54 50.01 45.70 45.46 45.66 
5 kontrol 41.62 40.99 41.00    
 kontrol 47.01 46.98 47.13    
 kontrol 44.47 44.34 44.50    
        

Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/ml) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/ml) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/ml) 
 
Tikus dengan dosis III memiliki rata-rata awal kadar HDL paling rendah, sedangkan 

tikus dengan dosis II memiliki rata-rata awal kadar HDL paling tinggi. Pada 

pengujian tengah, tikus dengan perlakuan dosis I memiliki rata-rata awal kadar HDL 

paling rendah, sedangkan tikus dengan perlakuan simvastatin memiliki rata-rata awal 

kadar HDL paling tinggi. Pada pengujian akhir, tikus dengan perlakuan dosis II 

memiliki rata-rata awal kadar HDL paling rendah, sedangkan tikus dengan perlakuan 

simvastatin memiliki rata-rata awal kadar HDL paling tinggi. Tikus kontrol pada awal 
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hingga akhir pengujian tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.  Adapun 

persentase perubahan kadar HDL dapat dilihat pada Tabel 5.6.3.2, sedangkan uji beda 

terlihat pada Tabel 5.6.3.3.   

 
Tabel 5.6.3.2. Persentase perubahan HDL kolesterol  
 

Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/ml) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/ml) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/ml) 
 
 
Pada tikus dosis III mengalami persen kenaikan HDL kolesterol paling tinggi. 

Sedangkan pada tikus dosis I, dan kontrol persen kenaikan tengah bernilai negatif. Hal 

ini disebabkan karena pada antara pengujian awal dengan pengujian tengah terjadi 

penurunan kadar HDL dalam tikus. Sedangkan pada pengujian kenaikan akhir, tikus 

dengan dosis III mengalami perubahan kenaikan yang sangat tinggi. Sedangkan 

kontrol tidak mengalami perubahan kenaikan kadar HDL. Dapat disimpulkan bahwa 

dari semua tikus yang mengalami perlakuan, terjadi kenaikan kadar HDL kolesterol 

tikus seiring dengan bertambahnya waktu perlakuan.  

 
Tabel 5.6.3.3 Rataan dan uji beda jenis perlakuan (dosis I, II, III, Simvastatin 
dan control) terhadap nilai HDL 
 

 Dosis I Dosis II Dosis III Simvastatin Kontrol 
Awal 31.18 35.74a 

A 
17.51ac 

A 
27.80a 

A 
45.70a 

A 

aca 

A 
Tengah 17.49 47.04a 

A 
39.54ba 

A 
51.64a 

A 
45.46ba 

B 

ad 

A 
Akhir 

 
41.29 47.87a 

B 
49.05a 

A 
58.52a 

B 
45.66ab 

BA 

be 

A 
Keterangan : Huruf kecil yang sama pada baris dan huruf besar yang sama pada kolom menunjukkan 
tidak beda nyata pada taraf 5% 
 
 
 

Pengelompokan 
rata2 awal 

(mg/dl) 
rata2 

tengah(mg/dl) 
rata2 akhir 

(mg/dl) 

% 
kenaikan 
tengah 

% 
kenaikan 

akhir 
dosis 1 31.18 17.49 41,29 -44 32 
dosis 2 35.74 47.04 47,87 31 34 
dosis 3 17,51 39,54 49,05 125 180 

simvastatin 27.80 51,64 58,52 85 110 
kontrol 45.70 45.46 45.76 0 0 
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5.6.4. Kadar LDL kolesterol pada serum tikus 
 
Jenis kolesterol ini berbahaya sehingga sering disebut juga sebagai kolesterol jahat. 

Kolesterol LDL (low Density Lipoprotein) mengangkut kolesterol paling banyak 

didalam darah. Tingginya kadar LDL menyebabkankan pengendapan kolesterol 

dalam arteri. Kolesterol LDL merupakan faktor risiko utama penyakit jantung koroner 

sekaligus target utama dalam pengobatan. Peningkatan kolesterol LDL rawan 

menimbulkan penyakit aterosklerosis.  Peningkatan LDL tersebut dapat terjadi karena 

diet yang tinggi kadar kolesterolnya serta asupan antioksidan yang rendah. Hasil 

analisis kadar LDL pada beberapa kelompok tikus dengan berbagai perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel. 5.6.4.1. 

 

Tabel 5.6.4.1. Kadar LDL kolesterol rata-rata antar dosis, obat pembanding dan 
kontrol 

 
Kelompok 
perlakuan  

LDL Awal 
(mg/dl) 

LDL Tengah 
(mg/dl) 

LDL Akhir 
(mg/dl) 

DOSIS 1 54.49 35.56 28.34 
DOSIS 2 74.76 76.52 25.72 
DOSIS 3 153.73 53.18 28.78 

SIMVASTATIN 127.44 57.72 23.66 
KONTROL 21.55 21.80 28.25 

Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/ml) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/ml) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/ml) 
 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tikus yang diberi pakan hiperkolesterol 

menunjukkan kadar LDL yang tinggi dibandingkan dengan kontrol. Kandungan LDL 

yang tinggi pada serum akan memicu timbulnya aterogenesis sebagai konsekuensi 

patologis dari modifikasi oksidatif LDL didinding arteri yang dirangsang oleh radikal 

bebas.  Pencegahan oksidasi LDL berarti pula mencegah penyakit jantung koroner 

(PKV), dengan pemberian suplemen antioksidan baik berupa vitamin E maupun 

flavonoid  (dari sayur, buah, the) pada penderita akan memberikan efek pertahanan 

terhadap serangan radikal bebas (Wijaya, 1998).  

 

Sumber antioksidan alami memiliki efek samping yang sangat kecil dan dapat 

diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang pada umumnya mengandung senyawa 

golongan fenolik atau polifenol seperti flavonoid, kumarin, tokoferol, dan asam-asam 

javascript:void(0)�
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organic polifungsional (Dalimartha, 2005; Fardiaz, 2001).  Disamping sebagai 

antioksidan flavonoid juga mempunyai aktivitas biologis yaitu menghambat dan 

menginduksi sedikitnya pada 24 enzim yang terlibat dalam regulasi pembelahan sel 

dan poliferasi, antiimflamasi, agregasi platelet, penghambatan aktivitas santin 

oksidase dan detoksifikasi (Hollman et al., 1996).   

Fraksi n-heksan dan juga simvastatin mempunyai potensi meregenerasi aktivitas 

antioksidan di dalam tubuh tikus sehingga dapat menurunkan kadar LDL pada serum, 

dan persentase perubahan pada kadar LDL kolesterol dapat dilihat pada Tabel 5.6. 

4.2. 

 

Tabel 5.6.4.2. Persentase penurunan kadar LDL Kolesterol pada serum tikus 
 

Kelompok 
perlakuan 

LDL 
Awal 

LDL 
Tengah 

LDL 
Akhir 

% penurunan 
awal-tengah 

% penurunan 
awal-akhir 

DOSIS 1 54.49 35.56 28.34 34,75 47,99 
DOSIS 2 74.76 66.52 25.72 11,02 65,59 
DOSIS 3 153.73 53.18 28.78 65,40 81,27 

SIMVASTATIN 127.44 57.72 23.66 54,70 81,43 
KONTROL 21.55 21.80 28.25 -1,16 1,06 

Keterangan :  
Kelompok I : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis I (500 μg/g) 
Kelompok II : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis II (425 μg/g) 
Kelompok III : kelompok tikus dengan pemberian fraksi aktif antikolesterol dosis III (350 μg/g) 
 
 
 
Tabel 5.6.4.3. Rataan dan uji beda jenis perlakuan (dosis I, II, III, Simvastatin 

dan kontrol) terhadap nilai LDL 
 

 Dosis I Dosis II Dosis III Simvastatin Kontrol 
Awal 54.49 74.76a 

A 
153.73a 

A 
127.44a 

A 
21.55a 

A 

a 

A 
Tengah 35.56 66.52a 

A 
53.18a 

A 
57.72a 

A 
21.80a 

A 

a 

A 
Akhir 

 
28.34 25.72a 

B 
28.78a 

B 
23.66a 

B 
28.25a 

B 

a 

A 
Keterangan : Huruf kecil yang sama pada baris dan huruf besar yang sama pada kolom menunjukkan 
tidak beda nyata pada taraf 5% 
 
Dari uji beda nampak bahwa pemberian pakan perlakuan yaitu fraksi n-heksan dan 

obat pembanding (simvastatin) belum menunjukkan pengaruh yang nyata pada hari ke 

15, sedangkan pada pemeriksaan pada hari ke 30 telah menunjukkan perbedaan yang 

yang nyata.     
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5.7. Antioksidan dan antiplatelet 

 

Flavonoid adalah salah satu jenis antioksidan yang memiliki efek kesehatan bagi 

tubuh. Flavonoid memiliki peranan dalam mencegah kanker dan penyakit jantung 

(Anonimi, 2008). Flavonoid merupakan salah satu jenis antioksidan yang dapat 

menghambat pelekatan, agregasi, dan sekresi platelet. Hal ini disebabkan karena 

flavonoid dapat menghambat metabolism asam arakidonat oleh cyclooxygenase 

(Middleton et al., 2000).  

 

Dalam tumbuhan flavonoid umumnya terikat sebagai glikosida, baik O-glikosida 

maupun C-glikosida (Anonimj, 2008). Flavonoid berperan penting dalam menekan 

terjadinya penyakit jantung koroner. Hal ini dikarenakan flavonoid dapat 

meningkatkan fungsi sel endotel dan menghambat penggumpalan platelet. Jaringan 

endotel merupakan faktor pengatur terjadinya hemostasis dimana berperan dalam 

membantu maupun menghambat terjadinya proses koagulasi darah (Vita, 2005).   

 

Sel darah putih disebut juga dengan leukosit. Keberadaan leukosit ini lebih sedikit 

dibandingkan dengan eritrosit (dengan perbandingan 1 : 700), memiliki nukleus, dan 

berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi. Leukosit terdiri dari limfosit dan 

monosit yang berhubungan dengan sitoplasma, serta tiga jenis granulosit dimana 

sitoplasma diisi dengan granula yaitu netrofil, eosinofil, dan basofil (Anonimh, 2008). 

Leukosit (monosit dan neutrofil) akan memicu terjadinya koagulasi dengan 

melepaskan isi granula, membentuk agregat dengan platelet sehingga terbentuk 

agregat platelet leukosit. Agregat inilah yang kemudian memicu jaringan monosit, 

anion superoksida, dan peradangan pada sitokin sehingga menyebabkan jaringan 

endotel menjadi rusak Harrison, 2005). Pada Tabel 5.7.1 dapat dilihat kadar leukosit 

pada serum tikus yang mendapat berbagai perlakuan dengan berbagai konsentrasi. 
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Tabel  5.7.1. Perubahan kadar leukosit serum tikus setelah diberi fraksi aktif  n-

heksan dan obat pembanding 

Tahap 
analisa 

Jumlah Leukosit (/µL) 
Dosis 1  

(500 ug/ml) 
Dosis 2  

(425 µg/ml) 
Dosis 3  

(350 µg/ml) 
Aspirin  

(63 mg/kgBB) Kontrol  

Awal 
(hari 0) 11125 9700 10600 11025 8900 

Tengah 
(hari 15) 10000 8800 10400 11000 8813 

Akhir 
(hari 30) 9075 11200 10825 10875 8895 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa masing-masing perlakuan memberikan hasil yang 

berbeda-beda terhadap jumlah leukosit pada tiap-tiap kelompok tikus. Jumlah leukosit 

pada tikus yang diberi fraksi dan pembanding menunjukkan nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jumlah leukosit pada tikus kontrol. Pada pemberian fraksi aktif 

antiplatelet kacang koro dosis 1 menunjukkan adanya penurunan jumlah leukosit yang 

paling drastis. Pemberian fraksi aktif antiplatelet kacang koro dosis 2 menunjukkan 

bahwa terjadi penurunan jumlah leukosit pada pengukuran data tengah sedangkan 

pada akhir perlakuan mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

data pada pengukuran awal. Pada pemberian fraksi aktif antiplatelet kacang koro dosis 

3 diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dengan pemberian fraksi dosis 2, dimana 

pada pengukuran data tengah terjadi penurunan kemudian jumlah leukosit meningkat 

lagi pada pengukuran akhir. Sedangkan pada tikus yang diberi aspirin menunjukkan 

adanya penurunan pada jumlah leukosit akan tetapi penurunannnya tidak begitu 

drastis antara pengukuran data awal dan data akhir. Adapun persentase perubahan 

pada kadar leukosit yang diambil dari data awal (hari 0) dan data akhir (hari 30) dapat 

dilihat pada Tabel 5.7.2. 
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Tabel 5.7.2.  Persentase perubahan kadar leukosit setelah diberi fraksi aktif 

kacang koro dan aspirin dibandingkan dengan kontrol 

 

Perlakuan 
Persentase perubahan kadar leukosit setelah diberi fraksi 

aktif kacang koro dan aspirin (%) 
Dosis 1 (500 ug/L) -18.43 
Dosis 2 (425 µg/L) 15.46 
Dosis 3 (350 µg/L) 2.12 

Aspirin (63 mg/kgBB) -1.36 
Kontrol  -0.06 

Keterangan : 
1.  Tanda positif (+) pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar 

leukosit dibandingkan dengan jumlah leukosit awal  
2. Tanda negatif (-) pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar 

leukosit dibandingkan dengan jumlah leukosit awal 
 
Berdasarkan perhitungan persentase kadar leukosit di atas, diketahui bahwa 

pemberian fraksi aktif kacang koro dosis 1 menyebabkan terjadinya penurunan jumlah 

leukosit yang drastis dibandingkan dengan aspirin. Persentase perubahan kadar 

leukosit ini dibuat berdasarkan selisih antara jumlah leukosit pada akhir perlakuan 

dengan pengukuran awal perlakuan dibandingkan dengan jumlah leukosit pada awal 

perlakuan.  

 

Menurut Middleton et al. (2000), flavonoid merupakan salah satu jenis antioksidan 

yang dapat menghambat pelekatan, agregasi, dan sekresi platelet. Hal ini disebabkan 

karena flavonoid dapat menghambat metabolisme asam arakidonat oleh 

cyclooxygenase dimana cyclooxygenase berperan dalam meningkatkan jumlah 

trombosit. Apabila jumlah cyclooxygenase dihambat, maka jumlah trombosit pun juga 

akan ikut menurun (Pawar et al., 1998).  

Menurut Harrison (2005), leukosit terutama monosit dan neutrofil akan memicu 

terjadinya koagulasi dengan melepaskan isi granula. Setelah granula dilepaskan, maka 

leukosit tersebut akan membentuk agregat dengan platelet sehingga terbentuk agregat 

platelet leukosit. Dengan demikian maka semakin banyak jumlah leukosit, maka 

jumlah platelet juga akan meningkat, atau dapat dikatakan bahwa jumlah leukosit 

berbanding lurus dengan jumlah platelet. Berdasarkan teori yang diutarakan oleh 

Harrison (2005) dan Pawar et al. (1998) tersebut, maka penurunan jumlah platelet 

oleh adanya aktivitas dari antioksidan akan juga menyebabkan terjadinya penurunan 

jumlah leukosit. Apabila jumlah leukosit (monosit dan neutrofil) mengalami 
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penurunan, maka jumlah agregat platelet leukosit yang terbentuk juga akan berkurang. 

Berkurangnya jumlah agregat platelet leukosit yang terbentuk akan mengurangi resiko 

terjadinya penyakit aterosklerosis, karena agregat atau gumpalan yang terbentuk 

tersebut tidak banyak yang menyumbat saluran pembuluh darah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oliver (2008), dimana salah satu faktor 

yang menyebabkan terjadinya aterosklerosis adalah adanya penggabungan clot atau 

gumpalan-gumpalan darah membentuk thrombus pada pembuluh darah.  

 

Aspirin disebut juga dengan acetylsalicylic acid. Aspirin dapat menghambat proses 

produksi platelet darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat produksi 

prostaglandin, yang merupakan senyawa kimia di dalam tubuh yang dibutuhkan untuk 

penggumpalan darah dan selain itu juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit. 

Aspirin tergolong dalam Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (Anonime, 

2008). Aspirin efektif dalam menghambat pembentukan COX-1 dan thromboxane A2 

pada penelitian yang diuji cobakan secara in vivo pada double knockout mice (DKO 

mice). Penghambatan COX-1 dan COX-2 dapat menghambat terjadinya aterogenesis 

pada reseptor LDL knockout (KOs). Penghilangan genetik dari COX-1 dapat 

menghambat aterogenesis pada apolipoprotein (Apo) E KOs (Egan et al., 2008). 

Kemampuan aspirin dalam mencegah penggumpalan darah disebabkan karena 

sifatnya yang mampu menghambat aktivitas cyclooxygenase arakidonat di dalam 

platelet, dimana menurunkan jumlah produksi thromboxane A2 (TXA2) dan 

penjendalan dari platelet. Proses penggumpalan platelet ini bermula dari adanya 

enzim fosfolipase A2 di dalam tubuh. Enzim fosfolipase A2 ini mengubah fosfolipid 

menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat kemudian diubah oleh cyclo-oxygenase 

menjadi cyclic endoperoxides. Cyclic endoperoxides kemudian diubah menjadi 

prostacyclin (berada di saluran endothelium) dan thromboxane A2 (berada di dalam 

platelet). Prostacyclin berperan dalam menghambat agregasi platelet, sedangkan 

thromboxane A2 berperan dalam membantu terjadinya agregasi platelet. Proses kerja 

thromboxane A2

 

 inilah yang dihambat oleh aspirin sehingga proses penggumpalan 

platelet dapat dicegah (Pawar, et al, 1998).  

Untuk melihat pengaruh antioksidan sebagai antiplatelet perlu dilakukan pula 

pengukuran kadar eritrosit pada serum tikus. Hasil pengukuran jumlah eritrosit pada 

serum tikus dapat dilihat pada Tabel 5.7.2  



 64 

Tabel 5.72. Perubahan kadar eritrosit setelah diberi fraksi aktif n-heksan 

kacang koro dan obat pembanding (aspirin) dibandingkan dengan 

kontrol 

 

Tahap 
analisa 

Jumlah Eritrosit (/µL) 
Dosis 1  

(500 ug/ml) 
Dosis 2 

(425 µg/ml) 
Dosis 3 

(350 µg/ml) 
Aspirin  

(63 g/kgBB) Kontrol 

Awal 
(hari 0) 9432500 9662500 9955000 8447500 7660000 
Tengah 
(hari 15) 9930000 9897000 10232500 9035000 7537000 
Akhir 
(hari 30) 6532500 6062500 5660000 9195000 7678000 

 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran jumlah eritrosit menunjukkan bahwa 

pemberian fraksi aktif kacang koro pada berbagai dosis menunjukkan pola yang 

hampir sama. Ketiga-tiganya menyebabkan terjadinya sedikit peningkatan jumlah 

eritrosit pada pengukuran kedua (data tengah), dan kemudian jumlahnya menurun 

drastis pada pengukuran akhir setelah perlakuan. Sedangkan pada tikus yang dioral 

dengan aspirin, justru menunjukkan terjadinya peningkatan pada jumlah eritrosit 

setelah akhir perlakuan. Untuk tikus kontrol, hasil eritosit tidak banyak mengalami 

perubahan antar waktu pengukuran. Berdasarkan tabel persentase perubahan jumlah 

eritrosit diperoleh data bahwa pemberian fraksi kacang koro pada ketiga dosis yaitu 

sebesar 500 ug/ml, 425 ug/ml, dan 350 ug/ml ternyata dapat menurunkan kadar 

eritrosit pada tikus sebesar 30,74 %, 37,26 %, dan 43,14 %. Dari data perubahan 

jumlah eritrosit tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberian fraksi aktif kacang koro 

dalam berbagai dosis ternyata dapat menurunkan jumlah eritrosit tikus.  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shibata (2003), peningkatan konsentrasi 

eritrosit akan memperlambat proses terjadinya koagulasi darah. Tingginya konsentrasi 

eritrosit secara mekanis akan menghalangi interaksi antara platelet dan benang fibrin 

dengan jaringan ekstravaskuler atau endothelium. Dari hasil penelitian Shibata (2003) 

tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin rendah jumlah eritrosit, maka proses 

penggumpalan darah akan lebih cepat terjadi. Sedangkan tingginya jumlah eritrosit, 

akan memperlambat proses penggumpalan darah karena interaksi antara platelet dan 

benang fibrin dengan jaringan ekstravaskuler atau endothelium terhambat.  
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Platelet atau trombosit merupakan bagian sel-sel darah yang berperan dalam 

pembentukan gumpalan darah. Disfungsi pada dosis rendah dari platelet akan 

menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka, dan jika tingkat disfungsinya 

sudah tinggi maka dapat menyebabkan penyakit trombositopati. Platelet dihasilkan 

oleh sel megakariotik dimana tiap megakariotik dapat menghasilkan 5000 – 10.000 

platelet. Adanya kelainan dalam jumlah platelet tersebut dapat menyebabkan 

trombositopenia (jika jumlah platelet dalam darah berlebihan) atau trombositosis (jika 

jumlah platelet dalam darah kurang) (Anonimd

 

, 2008). Gambaran nilai normal jumlah 

trombosit tikus putih jantan adalah 561.750 - 948.000 / µL (Sulaksono, M. E).  

Pengukuran kadar platelet pada serum tikus yang dinyatakan dalam jumlah trombosit 

dapat dilihat pada Tabel 5.7.3. 

 

Tabel 5.7.3. Perubahan kadar platelet setelah diberi fraksi aktif kacang koro dan 

obat pembanding (aspirin) dibandingkan dengan kontrol 

 

Jumlah Trombosit (/µL) 
Tahap 
analisa 

Dosis 1 
(500 ug/ml) 

Dosis 2 
(425 µg/ml) 

Dosis 3 
(350 µg/ml) 

Aspirin 
(63 g/kgBB) Kontrol 

Awal 
(hari 0) 1307750 1400750 1434750 1383250 850750 
Tengah 
(hari 15) 1128750 1033750 1025000 1223750 852000 

Akhir 
 (hari 30) 1145750 1104250 1126000 1237250 849683 

 

Hasil pengukuran jumlah platelet tikus menunjukkan bahwa semua perlakuan yang 

diberikan (pemberian fraksi kacang koro dosis 1, 2, dan 3, serta pemberian aspirin), 

dapat menurunkan jumlah platelet. Berdasarkan tabel persentase perubahan kadar 

platelet dapat dilihat bahwa pemberian fraksi kacang koro dengan dosis 500 ug/ml, 

425 ug/ml, dan 350 ug/ml menyebabkan penurunan jumlah platelet sebesar 12,39 %, 

21,17 %, dan 21, 52 %. Sedangkan untuk tikus yang dioral dengan aspirin juga 

mengalami penurunan jumlah platelet sebesar 10,55 %. Pada tikus kontrol, penurunan 

jumlah platelet sangat sedikit karena penurunannya hanya sebesar 0,13 %. 
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Dari Tabel 5.7.3 hasil pengukuran jumlah platelet dapat dilihat bahwa, pemberian 

aspirin ternyata juga cukup efektif dalam menurunkan jumlah platelet pada tikus. 

Akan tetapi kemampuan dalam menurunkan jumlah platelet ini masih lebih efektif 

pada tikus yang diberi fraksi kacang koro pada semua konsentrasi (dosis) 

dibandingkan dengan aspirin. 

 

Kemampuan aspirin dalam menurunkan jumlah platelet ini disebabkan karena 

sifatnya yang mampu menghambat aktivitas cyclooxygenase arakidonat di dalam 

platelet, sehinga mampu menurunkan jumlah produksi thromboxane A2 (TXA2) dan 

penjendalan dari platelet. Proses penggumpalan platelet ini bermula dari adanya 

enzim fosfolipase A2 di dalam tubuh. Enzim fosfolipase A2 ini mengubah fosfolipid 

menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat kemudian diubah oleh cyclo-oxygenase 

menjadi cyclic endoperoxides. Cyclic endoperoxides kemudian diubah menjadi 

prostacyclin (berada di saluran endothelium) dan thromboxane A2 (berada di dalam 

platelet). Prostacyclin berperan dalam menghambat agregasi platelet, sedangkan 

thromboxane A2 berperan dalam membantu terjadinya agregasi platelet. Proses kerja 

thromboxane A2

 

 inilah yang dihambat oleh aspirin sehingga proses penggumpalan 

platelet dapat dicegah (Pawar, et al, 1998). 

 

Aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh fraksi heksan dari kacang koro benguk 

(Mucuna pruriens. L), juga memiliki aktivitas penghambatan pembentukan platelet 

yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan antioksidan flavonoid yang 

terkandung di dalam kacang koro  Menurut Middleton et al. (2000), flavonoid 

merupakan salah satu jenis antioksidan yang dapat menghambat pelekatan, agregasi, 

dan sekresi platelet. Hal ini disebabkan karena flavonoid dapat menghambat 

metabolisme asam arakidonat oleh cyclooxygenase dimana cyclooxygenase berperan 

dalam meningkatkan jumlah trombosit. Apabila jumlah cyclooxygenase dihambat, 

maka jumlah trombosit pun juga akan ikut menurun (Pawar et al., 1998).  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

Biji kacang koro rata-rata mengandung air sebanyak 9,123%; abu sebesar 

3,307%; protein sebesar 16,827%; lemak sebesar 7,533%; serat kasar 

sebesar 39,990% dan karbohidrat (tanpa serat) sebesar 23,553% 

Rata-rata rendemen ekstrak kacang koro dari tepung koro sebesar 1,34% 

Rata-rata rendemen fraksi n-heksan sebesar 23,76%, fraksi etil asetat 

sebesar 0,47%; fraksi butanol sebesar 2,50% dan fraksi air sebesar 3,23% 

dari ekstrak biji kacang koro. 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maupun fraksi akan semakin tinggi pula 

aktivitas antioksidannya, sehingga aktivitas antioksidan tertinggi yaitu pada 

konsentrasi 500 ug/ml 

Tikus yang digunakan dalam penelitian secara in vivo adalah tikus jantan 

varietas Wistar yang berumur 2 bulan  dengan berat badan rata-rata sekitar 

150 – 170 g dan diperoleh dari Unit Pengembangan Hewan Percobaan 

(UPHP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

Tikus diberi pakan tinggi kolesterol selama 8 minggu dengan 

mencampurkan minyak babi sebanyak 20% ke dalam pakan dan 

menghasilkan peningkatan kolesterol sebesar 70% hingga 300%  

Pemberian pakan fraksi n-heksan pada tikus hiperkolesterolemia 

meningkatkan kandungan antioksidan di dalam serum, dan terjadi 

peningkatan aktivitas antioksidan dari serum hingga 239,88% pada 

pemeriksaan hari ke 30 dan menunjukkan beda nyata. 

Pemberian pakan fraksi n-heksan juga menurunkan kadar kolesterol total 

hingga 54% pada akhir pengujian (hari ke 30) khususnya pada dosis III 

(350 ug/ml)  

Pemberian pakan fraksi n-heksan juga menurunkan kadar trigliserida 

hingga 73% dan meningkatkan kadar HDL sebesar 180% dan menurunkan 

kadar LDL sebesar 81,27% pada akhir pengujian (hari ke 30) khususnya 

pada dosis III (350 ug/ml)  
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10. 

 

 

11. 

Pemberian pakan fraksi n-heksan pada dosis I (500ug/ml) menurunkan 

kadar leukosit hingga 18,43% dan penurunan ini jauh lebih besar 

dibandingkan dengan pemakaian asprin (penurunan sebesar 1,36%) 

Pemberian pakan fraksi n-heksan pada dosis III (350ug/ml) menurunkan 

kadar trombosit hingga 21,52% dan penurunan ini jauh lebih besar 

dibandingkan dengan pemakaian asprin (penurunan sebesar 10,55%).  

Secara umum asupan fraksi n-heksan menurunkan jumlah trombosit pada 

serum tikus lebih besar dibandingkan aspirin. 

 

6.2. Saran 

  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fraksi biji kacang koro benguk rase (Mucuna pruriens L) dapat 

dikembangkan sebagai sumber antioksidan sekaligus antikolesterol dan 

antiplatelet.  Untuk itu pembudidayaan tanaman koro perlu diperhatikan 

agar kandungan senyawa antioksidannya bisa dipertakankan dan terus 

meningkat. 

Perlu dicari metoda yang lebih efisien dan juga ekonomis dalam proses 

ekstraksi maupun fraksinasi guna meningkatkan rendemen yang diperoleh 

serta waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi mutu aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 : ANTIOKSIDAN 

 
LAMPIRAN SPSS uji in vivo 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks

4 4.88 19.50
4 4.13 16.50
8
4 2.75 11.00
4 6.25 25.00
8
4 5.75 23.00
4 3.25 13.00
8

perlakuan
dosis 1
dosis 2
Total
dosis 1
dosis 2
Total
dosis 1
dosis 2
Total

awal

tengah

akhir

N Mean Rank Sum of Ranks

 
Test Statisticsb

6.500 1.000 3.000
16.500 11.000 13.000

-.436 -2.021 -1.443
.663 .043 .149

.686
a

.057
a

.200
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

awal tengah akhir

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: perlakuanb. 
 

 
 
 

Mann-Whitney Test 
Ranks

4 4.75 19.00
4 4.25 17.00
8
4 3.50 14.00
4 5.50 22.00
8
4 6.00 24.00
4 3.00 12.00
8

perlakuan
dosis 1
dosis 3
Total
dosis 1
dosis 3
Total
dosis 1
dosis 3
Total

awal

tengah

akhir

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsb

7.000 4.000 2.000
17.000 14.000 12.000

-.289 -1.155 -1.732
.773 .248 .083

.886
a

.343
a

.114
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

awal tengah akhir

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: perlakuanb. 
 

 
 
 

Mann-Whitney Test 
Ranks

4 4.50 18.00
4 4.50 18.00
8
4 3.00 12.00
4 6.00 24.00
8
4 5.75 23.00
4 3.25 13.00
8

perlakuan
dosis 1
tokoferol
Total
dosis 1
tokoferol
Total
dosis 1
tokoferol
Total

awal

tengah

akhir

N Mean Rank Sum of Ranks

 
Test Statisticsb

8.000 2.000 3.000
18.000 12.000 13.000

.000 -1.732 -1.443
1.000 .083 .149

1.000
a

.114
a

.200
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

awal tengah akhir

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: perlakuanb. 
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LAMPIRAN 2 :   ANTIKOLESTEROL  

 
Kruskal Wallis 
  
 Test Statistics(a,b) 
 
  awal tengah akhir 
Chi-Square 11.029 6.229 8.929 
df 4 4 4 
Asymp. Sig. .026 .183 .063 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
 

DOSIS I & II 
 
  
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U 7.000 7.000 7.000 
Wilcoxon W 17.000 17.000 17.000 
Z -.289 -.289 -.289 
Asymp. Sig. (2-tailed) .773 .773 .773 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .886(a) .886(a) .886(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
 
 
 

I &III 
  
 
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U 4.000 7.000 7.000 
Wilcoxon W 14.000 17.000 17.000 
Z -1.155 -.289 -.289 
Asymp. Sig. (2-tailed) .248 .773 .773 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .343(a) .886(a) .886(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
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I & simvast 
 
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U 3.000 7.000 6.000 
Wilcoxon W 13.000 17.000 16.000 
Z -1.443 -.289 -.577 
Asymp. Sig. (2-tailed) .149 .773 .564 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .200(a) .886(a) .686(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
I & KONTROL  
 
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U .000 .000 .000 
Wilcoxon W 10.000 10.000 10.000 
Z -2.309 -2.309 -2.309 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 .021 .021 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .029(a) .029(a) .029(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
 
 Ranks 
 
  waktu N Mean Rank 
dosis_1 awal 4 9.00 

tengah 4 8.00 
akhir 4 2.50 
Total 12   

dosis_2 awal 4 9.00 
tengah 4 6.25 
akhir 4 4.25 
Total 12   

dosis_3 awal 4 9.25 
tengah 4 5.50 
akhir 4 4.75 
Total 12   

simvastati
n 

awal 4 9.75 
tengah 4 6.25 
akhir 4 3.50 
Total 12   

kontrol awal 4 7.50 
tengah 4 6.50 
akhir 4 5.50 
Total 12   

 
  



 78 

Test Statistics(a,b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Chi-Square 7.538 3.500 3.577 6.038 .615 
df 2 2 2 2 2 
Asymp. Sig. .023 .174 .167 .049 .735 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: waktu 
 
 
AWAL & TENGAH 
 
 Test Statistics(b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Mann-Whitney U 6.000 6.000 4.000 3.000 6.000 
Wilcoxon W 16.000 16.000 14.000 13.000 16.000 
Z -.577 -.577 -1.155 -1.443 -.577 
Asymp. Sig. (2-tailed) .564 .564 .248 .149 .564 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .686(a) .686(a) .343(a) .200(a) .686(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: waktu 
 
 
AWAL AKHIR 
 Test Statistics(b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Mann-Whitney U .000 .000 1.000 .000 6.000 
Wilcoxon W 10.000 10.000 11.000 10.000 16.000 
Z -2.309 -2.309 -2.021 -2.309 -.577 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 .021 .043 .021 .564 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .029(a) .029(a) .057(a) .029(a) .686(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: waktu 
 
 
 
 
TENGAH AKHIR 
 Test Statistics(b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Mann-Whitney U .000 7.000 8.000 4.000 6.000 
Wilcoxon W 10.000 17.000 18.000 14.000 16.000 
Z -2.309 -.289 .000 -1.155 -.577 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 .773 1.000 .248 .564 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .029(a) .886(a) 1.000(a) .343(a) .686(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: waktu 
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1. TRIGLISERIDA 
  

 
 Test Statistics(a,b) 
 
  awal tengah akhir 
Chi-Square 8.643 14.243 9.171 
df 4 4 4 
Asymp. Sig. .071 .007 .057 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
 

1 &2 
 
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U 8.000 .000 6.000 
Wilcoxon W 18.000 10.000 16.000 
Z .000 -2.309 -.577 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 .021 .564 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 1.000(a) .029(a) .686(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
 

3. HDL 
 Test Statistics(a,b) 
 
  awal tengah akhir 
Chi-Square 8.100 12.571 10.643 
df 4 4 4 
Asymp. Sig. .088 .014 .031 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
 
1&2 
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U 6.000 .000 8.000 
Wilcoxon W 16.000 10.000 18.000 
Z -.577 -2.309 .000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .564 .021 1.000 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .686(a) .029(a) 1.000(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Perlakuan 
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4. LDL 
 
rata2: 
 
 Test Statistics(a,b) 
 
  awal tengah akhir 
Chi-Square 4.000 4.000 4.000 
df 4 4 4 
Asymp. Sig. .406 .406 .406 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: perlakuan 
 
 
rata2 : berbanding waktu  
 
 Test Statistics(a,b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Chi-Square 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
df 2 2 2 2 2 
Asymp. Sig. .368 .368 .368 .368 .368 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: waktu 
 
awal-tengah 
 Test Statistics(b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Mann-Whitney U .000 .000 .000 .000 .000 
Wilcoxon W 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Z -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .317 .317 .317 .317 .317 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 1.000(a) 1.000(a) 1.000(a) 1.000(a) 1.000(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: waktu 
 
 
 
awal-akhir 
 Test Statistics(b) 
 
  dosis_1 dosis_2 dosis_3 simvastatin kontrol 
Mann-Whitney U .000 .000 .000 .000 .000 
Wilcoxon W 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Z -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .317 .317 .317 .317 .317 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 1.000(a) 1.000(a) 1.000(a) 1.000(a) 1.000(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: waktu 
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Lampiran 3.  Antiplatelet 

Leukosit 

A. Hasil analisa antar perbedaan dosis 

Mann-Whitney Test 
 Ranks 
 
  titik N Mean Rank Sum of Ranks 
awal dosis 1 4 5.00 20.00 

dosis 2 4 4.00 16.00 
Total 8     

tengah dosis 1 4 5.00 20.00 
dosis 2 4 4.00 16.00 
Total 8     

akhir dosis 1 4 3.50 14.00 
dosis 2 4 5.50 22.00 
Total 8     

 
 Test Statistics(b) 
 
  awal tengah akhir 
Mann-Whitney U 6.000 6.000 4.000 
Wilcoxon W 16.000 16.000 14.000 
Z -.581 -.581 -1.155 
Asymp. Sig. (2-tailed) .561 .561 .248 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] .686(a) .686(a) .343(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: titik 

 
Mann-Whitney Test 
 Ranks 
 
  titik N Mean Rank Sum of Ranks 
awal dosis 1 4 4.50 18.00 

dosis 3 4 4.50 18.00 
Total 8     

tengah dosis 1 4 4.50 18.00 
dosis 3 4 4.50 18.00 
Total 8     

akhir dosis 1 4 3.75 15.00 
dosis 3 4 5.25 21.00 
Total 8     
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