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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar  Belakang Masalah 

Sejak ribuan tahun yang lalu, penggunaan tanaman sebagai obat sudah 

ada di Indonesia jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan 

moderen dikenal masyarakat. Pengobatan tradisional dengan memanfaatkan 

tumbuhan berkhasiat obat merupakan pengobatan yang diakui masyarakat 

dunia dan menandai kesadaran kembali ke alam (back to nature) untuk 

mencapai kesehatan yang optimal dan mengatasi berbagai penyakit secara 

alami (Wijayakusuma, 1999). 

Tanaman berkhasiat obat tetap digunakan di zaman modern ini, bahkan 

cenderung meningkat. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat masih mengakui 

dan memanfaatkannya (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2006). Tanaman obat 

telah menjadi kebutuhan masyarakat, selain aman biaya yang harus dikeluarkan 

pun relatif murah dibandingkan dengan pengobatan medis berbahan baku 

sintetis (Mahendra, 2005). Efek samping yang dimiliki jauh lebih rendah 

tingkat bahayanya dibandingkan obat-obat kimia. Tubuh manusia pun relatif 

lebih gampang menerima obat dari bahan tumbuh-tumbuhan dibandingkan 

dengan obat kimiawi. Masyarakat Indonesia masih banyak tinggal di pedesaan 

dan dengan adanya krisis keuangan yang melanda negara ini maka diharapkan 

obat tradisional dapat menjadi solusi pengobatan yang berharga murah 

(Muhlisah, 2004). 
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Obat tradisional yang diteliti adalah untuk pengobatan 

hiperkolesterolemia. Kolesterol telah dikenal sebagai penyebab utama 

terjadinya proses aterosklerosis yaitu proses pengapuran dan pengerasan 

dinding pembuluh darah. Akibat proses ini saluran pembuluh darah khususnya 

pembuluh darah koroner, menjadi sempit dan menghalangi aliran darah. 

Keadaan ini telah terbukti dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung 

koroner (PJK) (Dalimartha, 2007). Penurunan kadar kolesterol serum melalui 

diet dan obat memperlambat perkembangan atherosklerosis, menyebabkan 

regresi pada sebagian plak dan mengurangi resiko serangan kardiovaskuler 

(Robbins et al., 2007). 

Salah satu tanaman yang memberi indikasi positif untuk pengobatan 

hiperkolesterolemia adalah seledri. Herba seledri telah dibuktikan dapat 

menurunkan kadar kolesterol. Beberapa orang yang telah menggunakannya 

untuk tujuan menurunkan kadar kolesterol telah merasakan manfaat tersebut 

(Dzulkarnain, 1997). Fitosterol yang terkandung dalam seledri merupakan 

komponen fitokimia yang mempunyai fungsi berlawanan dengan kolesterol 

bila dikonsumsi manusia (Nugraha, 2008).  

Hasil penelitian tentang sari herba seledri dalam menurunkan kadar 

kolesterol dan lipid dalam darah tikus putih yang diberi dosis berturut-turut 

0,14 g/200 g BB/hari, 0,72 g/200 g BB/hari dan 3,6 g/200 g BB/hari  diketahui 

menunjukkan adanya efek menurunkan kolesterol dan lipid, namun secara 

statistik penurunan kadar kolesterol total dan lemak total belum bermakna 

(Juheini, 2002). Tikus putih digunakan dalam penelitian  ini karena alasan 
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fisiologis. Tikus putih bisa menjadi model simulasi yang bagus karena mirip 

dengan kondisi tubuh manusia (Sholekhudin, 2006). 

Berdasar latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti ingin meneliti  

pengaruh air perasan herba seledri terhadap kadar kolesterol total serum pada 

tikus putih jantan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis 

merumuskan masalah penelitian yaitu apakah pemberian air perasan herba 

seledri dapat menurunkan kadar kolesterol total serum darah pada tikus putih? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

pemberian air perasan herba seledri terhadap penurunan kadar kolesterol total 

pada serum darah tikus putih. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh 

pemberian perasan herba seledri terhadap penurunan kadar kolesterol total 

pada serum darah tikus putih  

2. Manfaat Aplikatif 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian 
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berikutnya apabila manfaat teoritis terbukti. Penelitian ini dapat dijadikan 

wacana mengenai pengaruh  herba seledri dalam menurunkan kadar 

kolesterol. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Seledri 

a. Nama Botani 

Nama botani seledri : Apium Graveolens L 

b. Nama Lokal 

Di Indonesia : Seledri (Thomas, 1989). 

c. Klasifikasi Seledri menurut (Rukmana, 1995) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Umbelliferales 

Famili  : Umbelliferale (Apiaceae) 

Genus  : Apium 

Species : Apium graveolens L 

d. Deskripsi Seledri 

Seledri mempunyai ciri-ciri yaitu terna, tumbuh tegak, tinggi 
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sekitar 50 cm dengan bau aromatik yang khas. Daun majemuk menyirip 

ganjil dengan anak daun 3-7 helai. Anak daun bertangkai yang panjangnya 

1-2,7 cm, helaian daun tipis dan rapuh, pangkal dan ujungnya runcing, tepi 

beringgit, panjang 2-7,5 cm, lebar 2-5 cm, bertulang menyirip, berwarna 

hijau keputih-putihan. Batang persegi, beralur, beruas, tidak berambut, 

bercabang banyak, berwarna hijau pucat. Bunga majemuk berbentuk 

payung, 8-12 buah, kecil-kecil, berwarna putih, mekar secara bertahap. 

Buahnya buah kotak, berbentuk kerucut, panjang 1-1,5 mm, berwarna 

hijau kekuningan (Dalimartha, 1999). Akar tanaman ini berupa akar 

tunggang dengan warna putih kotor (Muhlisah dan Hening, 2004). 

e. Kandungan Kimia 

Dalam 100 g herba seledri mengandung berbagai macam zat yang 

dapat dilihat pada tabel (Dalimartha, 1999) 

  Tabel 1. Kandungan Kimia Herba Seledri  

  Kandungan Kimia   Berat 

  Air     93 ml 

  Protein     0,9 g 

  Lemak     0,1 g 

  Karbohidrat    4 g 

  Serat     0,9 g 

  Kalsium    50 mg 

  Besi     1 mg 

  Fosfor      40 mg 
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  Yodium    150 mg 

  Kalium    400 mg 

 

  Magnesium    85 mg 

  Vitamin A    130 IU 

  Vitamin C    15 mg 

  Riboflavin    0,05 mg 

  Tiamin     0,03 mg 

  Nikotinamid    0,4 mg 

 

  Seledri mempunyai bermacam-macam zat kimia antara lain: 

1) Apigenin 

Apigenin berkhasiat hipotensif. Kandungan apigenin pada seledri sangat 

bermanfaat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan tekanan 

darah tinggi (Melilea, 2007). 

2) Andosteron 

Andosteron punya manfaat untuk mendorong gairah seksual . Jika kita 

memakan seledri yang mengandung andosteron, hormon ini keluar lewat 

pernapasan pria. Walau tak berbau, keluarnya hormon tersebut dapat 

meningkatkan gairah seks wanita (Fatia, 2005) 

3) Kalium 

Seledri juga mengandung kalium yang sangat bermanfaat untuk terapi 

darah tinggi (Melilea,2007). 
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4) Komponen alkali 

Komponen alkali pada seledri sangat baik untuk mengatasi rematik dan 

gout (asam urat). Penelitian pada kera menunjukkan bahwa infus daun 

seledri dengan kadar 10 persen sebanyak 5 ml per kg berat badan akan 

memberikan efek penurunan kadar asam urat darah secara nyata jika 

dibandingkan dengan pemberian probenecid 20 mg/kg berat badan setelah 

3,4,5, dan 6 jam pemberian (Melilea, 2007). 

5) Coumarins 

Kandungan coumarins pada seledri dapat mencegah terbentuknya radikal 

bebas. Coumarins juga dapat meningkatkan aktivitas sel darah putih dan 

imunitas tubuh (Melilea, 2007). 

6) Fitosterol 

Seledri mengandung fitosterol yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 

Fitosterol merupakan komponen fitokimia yang mempunyai fungsi yang 

berlawanan dengan kolesterol bila dikonsumsi oleh manusia. Jadi, 

fitosterol berfungsi menurunkan kadar kolesterol di dalam. Selain itu, 

fitosterol juga diketahui bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker dan 

membentuk permeabilitas kulit yang baik (Nugraha, 2008). 

Herba seledri juga mengandung flavonoid, saponin, tanin 1%, 

minyak atsiri 0,033%, flavo-glukosida (apiin), apigenin, kolin, lipase, 

asparagine, dan zat pahit. Akar mengandung asparagin, manit, zat pati, 

lendir, minyak asiri, pentosan, glutamin dan tirosin. Biji mengandung 

apiin, minyak menguap, apigenin dan alkaloid (Dalimartha, 1999).   
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2. Kolesterol 

a. Pengertian 

Kolesterol ( bahasa Yunani : chole = empedu, stereos = padat) 

adalah zat alamiah dengan sifat-sifat fisik serupa lemak dan berumus 

steroida, seperti banyak senyawa alamiah lainnya. Kolesterol merupakan 

bahan bangun essensial bagi tubuh untuk sintesa zat-zat penting, seperti 

membran sel dan bahan isolasi sekitar serat saraf, begitu pula hormon 

kelamin dan anak ginjal, vitamin D serta asam empedu (Tan dan Kirana, 

2002). Khusus pada anak-anak, kolesterol merupakan salah satu zat yang 

dibutuhkan bagi perkembangan sel-sel otaknya dan hal ini yang akan 

menentukan tingkat kecerdasannya kelak di kemudian hari (Dalimartha, 

2007). 

 Kolesterol di dalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesa di 

dalam hati. Kolesterol yang berasal dari makanan terutama terdapat di 

dalam makanan terutama terdapat di dalam makanan asal hewan. Sumber 

utama kolesterol adalah hati, ginjal dan kuning telur. Setelah itu daging, 

susu dan keju serta udang dan kerang. Ikan dan daging  ayam sedikit sekali 

mengandung kolesterol (Almatsier, 2001). 

b. Metabolisme Kolesterol 

Kolesterol yang berada dalam tubuh manusia sebagian besar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



berasal dari sintetis secara endogen (1 g/dl), dan hanya sekitar 0,3 g/dl 

yang berasal dari diet (Murray, 2003). Kolesterol juga merupakan 

prekursor asam-asam empedu dan penting dalam sintesis hormon steroid 

(Dorland, 2002). 

Biosintesis kolesterol dapat dibagi menjadi lima tahap. 

(1)Mevalonat, yang merupakan senyawa enam-karbon, disintesis dari 

Asetil-KoA. (2)Unit isoprenoid dibentuk dari mevalonat dengan 

menghilangkan CO2. (3) Enam unit isoprenoid mengadakan kondensasi 

untuk membentuk intermediet, skualen. (4) Skualen mengalami siklisasi 

untuk menghasilkan senyawa steroid induk, yaitu Ianosterol. (5) Kolesterol 

dibentuk dari Ianosterol setelah melewati beberapa tahap lebih lanjut, 

termasuk menghilngnya tiga gugus metil (Murray, 2003). 

   Kolesterol tidak larut dalam darah. Bila harus larut agar dapat 

dikirim ke seluruh tubuh kolesterol perlu dikemas bersama protein menjadi 

partikel yang disebut lipoprotein (Soeharto, 2004). Lipoprotein terbagi 

menjadi 5 fraksi yaitu: 

1) Kilomikron merupakan lipoprotein dengan berat molekul terbesar. 

Kandungannya sebagian besar trigliserida untuk dibawa ke jaringan 

lemak dan otot rangka. Kilomikron juga mengandung kolesterol untuk 

dibawa ke hati (Dalimartha, 2007). 

2) Very Low Density Lipoprotein (VLDL) dibentuk dari asam bebas di 

hati. VLDL mengandung 60% trigliserida endogen dan 10-15% 

kolesterol (Dalimartha, 2007). 
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3) Intermediet Density Lipoprotein (IDL) juga mengandung trigliserida 

dan kolesterol. IDL merupakan zat antara yang terjadi sewaktu VLDL 

dikatabolisme menjadi LDL (Dalimartha, 2007). 

4) Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan lipoprotein pengangkut 

kolesterol terbesar untuk disebarkan ke seluruh endotel jaringan perifer 

dan pembuluh nadi. LDL merupakan metabolit VLDL yang disebut 

kolesterol jahat karena efeknya yang aterogenik, yaitu mudah melekat 

pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan menyebabkan 

penumpukan lemak yang dapat menyempitkan pembuluh darah 

(Dalimartha, 2007). Hal ini disebabkan LDL merupakan lemak jenuh 

yang tidak mudah larut (Wiryowidagdo dan Sitanggang, 2002). 

Jaringan yang banyak mengandung LDL adalah hati dan kelenjar 

adrenal. 

5) High Density Lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein yang 

mengandung Apo A dan mempunyai efek antiaterogenik kuat sehingga 

disebut juga kolesterol baik. Fungsi utama HDL yaitu mengangkut 

kolesterol bebas yang terdapat dalam endothel jaringan perifer, 

termasuk pembuluh darah ke reseptor HDL di hati untuk dikeluarkan 

lewat empedu. Dengan demikian, penimbunan kolesterol di perifer 

berkurang (Dalimartha, 2007). Jumlah kadar HDL dalam tubuh 

diharapkan banyak, tetapi pada orang gemuk, perokok berat, penderita 

dibetes melitus yang tidak terkontrol, pada pemakai alat KB dan pada 

orang yang kurang gerak, kadar kolesterol ini jumlahnya sedikit 
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(Wiryowidagdo dan Sitanggang, 2002). 

c. Kolesterol hubungannya dengan Atherosklerosis 

Terdapat hubungan peningkatan risiko terjadi penyakit jantung 

koroner dengan keadaan hiperlipidemia, khususnya dengan peningkatan 

kadar kolesterol dalam serum. Multiple Risk Factor Intervention Trial 

(MRFIT-USA) meneliti hubungan antara total kolesterol dan Penyakit 

Jantung Koroner (PJK). Hasilnya selama enam tahun, mereka meneliti 

sejumlah 350.000 orang laki-laki dewasa berusia 35-57 tahun yang tidak 

memiliki sejarah serangan jantung. Penelitian menunjukan bahwa risiko 

kematian akibat PJK mulai kelihatan meningkat perlahan-lahan pada kadar 

kolesterol 180mg/dl. Risiko lalu meningkat lagi pada kadar 200 mg/dl, dan 

menjadi tiga kali lipat pada kadar 245 mg/dl (Soeharto, 2004)  

Atherosklerosis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti penebalan 

tunika intima arteri (sclerosis, penebalan) dan penimbunan lipid (athere, 

pasta) yang mencirikan lesi yng khas. Secara morfologi, atherosklerosis 

terdiri atas lesi-lesi fokal yang terbatas pada arteri-arteri otot dan jaringan 

elastis berukuran besar dan sedang (Price dan Wilson, 2005). Mengeras 

dan menyempitnya pembuluh darah oleh karena atherosklerosis 

menyebabkan terdapat kekurangan aliran darah ke otot jantung dikenal 

dengan iskemik. Tersumbatnya koroner ini menyebabkan suplai darah 

tidak cukup untuk memenuhi keperluan otot jantung (Soeharto, 2001). 

Dengan demikian ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, 

membahayakan miokardium distal dari daerah lesi (Price dan Wilson, 
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2005). 

Melihat definisi atherosklerosis merupakan penyakit menahun 

prosesnya terjadi dalam 2 tahap dan ini terjadi karena kesalahan 

pengaturan biosintesis kolesterol. Tahap awal berupa dispersi lemak dan 

mukopolisakarida dalam inti, tahap berikut jaringan fibrous dan kalsium 

mulai tampak bersembunyi ini bertahan lamanya tidak menimbulkan 

keluhan-keluhan. Bila penyakit telah menutupi dua pertiga dari liang arteri 

maupun bila telah menyumbatnya maka bisa menyebabkan terjadinya 

angina pectoris, infark jantung atau otak. Hal ini karena gumpalan atau 

sumbatan tersebut membatasi aliran darah dan menyebabkan suplai 

oksigen ke jaringan tersebut terganggu. Waktu laten antara mulai adanya 

faktor risiko sampai timbulnya kematian rata-rata 10 tahun lamanya. 

Penyakit yang berkaitan dengan arteriosklerosis adalah penyakit jantung 

koroner, gangguan pembuluh darah serebral dan gangguan pembuluh 

darah perifer (Gunawan, 2007 ; Tan dan Kirana, 2002). 

Berbagai penelitian menyatakan hiperlipidemia merupakan  faktor 

untuk atherosklerosis. Sebagian besar bukti secara spesifik menunjukan 

hiperkolesterolemia. Lipid utama dalam ateroma (plak) adalah kolesterol 

dan ester kolesterol yang berasal dari plasma. Asupan kolesterol dan lemak 

jenuh yang tinggi pada makanan, akan meningkatkan kadar kolesterol 

plasma (Robbins et al, 2007). 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Kolesterol 

1) Diet tinggi lemak jenuh dan kolesterol, yang terutama terdapat pada 
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lemak hewani dan minyak tumbuhan tropis (minyak kelapa, minyak 

sawit), meningkatkan kadar kolesterol plasma. Asam-asam lemak ini 

merangsang sintesis kolesterol dan menghambat perubahannya menjadi 

garam-garam empedu (Sherwood, 2001). 

2) Faktor genetik, misalnya pada hiperkolesterolemia familial (Guyton dan 

Hall, 1997) 

3) Usia, semakin tua seseorang maka terjadi penurunan berbagai fungsi 

organ tubuh sehingga keseimbangan kadar kolesterol darah sulit 

tercapai akibatnya kadar kolesterol cenderung lebih mudah meningkat 

(Guyton dan Hall, 1997) 

4) Stres mengaktifkan sistem saraf simpatis yang menyebabkan pelepasan 

epinefrin dan norepinefrin yang akan meningkatkan konsentrasi asam 

lemak bebas dalam darah (Guyton dan Hall, 1997) 

5) Penyakit hati, menimbulkan kelainan pada kolesterol darah karena hati 

merupakan tempat degradasi insulin, sehingga bila hati rusak, jumlah 

insulin akan meningkat sehingga akan menurunkan kolesterol darah. 

Selain itu hati juga merupakan tempat sintesis kolesterol sehingga 

penyakit hati dapat menurunkan kadar kolesterol (Sherwood, 2001) 

6) Hormon tiroid menginduksi peningkatan jumlah reseptor LDL pada sel 

hati, yang akan meningkatkan kecepatan sekresi kolesterol, sehingga 

konsentrasi kolesterol plasma akan menurun (Guyton dan Hall, 1997) 

7) Hormon insulin menurunkan konsentrasi kolesterol darah, karena 

insulin akan meningkatkan pemakaian glukosa oleh sebagian besar 
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jaringan tubuh, sehingga akan mengurangi pemakaian lemak (Ganong, 

1992) 

8) Hormon estrogen menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan 

kolesterol HDL (Ganong, 1992) 

9) Kolesterol plasma ditingkatkan oleh obstruksi empedu dan diabetes 

yang tidak diobati (Ganong, 1992) 

10) Vitamin niasin dosis tinggi, menurunkan kolesterol LDL dan 

meningkatkan kolesterol HDL (Ganong, 1992). 

11) Serat dari makanan, misalnya kulit gandum (oat bran) dan sekam biji-

psilium diketahui menurunkan kadar kolesterol darah, terutama 

kolesterol LDL, yang mungkin secara fisik mempengaruhi 

penyerapannya di usus (Sherwood, 2001) 

 

3. Fitosterol 

Fitosterol (juga dikenal sebagai sterol tumbuhan) adalah kelompok 

steroid alkohol, fitokimia yang ada secara alami di dalam tumbuhan dan 

tidak ditemukan pada mamalia. Sesudah dipurifikasi, fitosterol tampak 

sebagai bubuk putih dengan bau lembut yang khas. Senyawa ini tidak larut 

di dalam air tetapi larut di dalam alkohol. Senyawa ini banyak digunakan 

sebagai bahan tambahan pangan obat-obatan dan kosmetik (Nugraha, 2007). 

Perbedaannya dengan kolesterol yaitu fitosterol mengandung gugus etil (-

CH2-CH3) pada rantai cabang sterolnya (Manurung, 2008) 

Fitosterol merupakan komponen fitokimia yang mempunyai fungsi 
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yang berlawanan dengan kolesterol bila dikonsumsi oleh manusia. Pada 

tahun 1970-an, fitosterol diketahui mempunyai fungsi menurunkan kadar 

kolesterol di dalam darah dan mencegah penyakit jantung, sehingga sangat 

bermanfaat bagi kesehatan manusia (Nugraha, 2007).  

Pada tanaman terdapat lebih dari 40 senyawa sterol yang didominasi 

oleh tiga bentuk utama dari fitosterol, yaitu beta-sitosterol, campesterol, dan 

stigmasterol. Selain itu terdapat pula sitoastanol yang merupakan komponen 

campuran campesterol dan metilsterol (Nugraha, 2007). Sitosterol adalah zat 

antihiperkolesterol dan mencegah deposisi kolesterol pada dinding dalam 

pembuluh darah. Ini penting untuk mengobati kasus atherosklerosis 

(Hidgon, 2006). Beta-sitosterol telah dibuktikan dapat menghambat 

pertumbuhan kanker dan juga melindungi penyakit jantung. Tidak hanya itu, 

beta-sitosterol juga memberikan proteksi atas kanker prostat, kolon dan 

payudara. Penelitian yang dilakukan pada Laboratorium Gizi di University 

of Buffalo, New York, menunjukkan, fitosterol dapat mengurangi 

pertumbuhan tumor prostat hingga 40 persen. Di samping juga dapat 

mengurangi terjadinya penyebaran kanker ke bagian tubuh lain, seperti 

limpa dan paru-paru hingga 50 persen (Sari, 2002). 

Khasiat fitosterol untuk menurunkan kadar kolesterol darah telah 

diakui secara klinis. Khasiat ini telah dimanfaatkan dalam dunia medis, 

yakni ekstrak fitosterol telah diberikan kepada penderita hiperkolesterolemia 

(kadar kolesterol dalam plasma darah berlebihan) dalam usaha untuk 

mengurangi absorpsi kolesterol (Anwar, 2003). 
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Fitosterol dapat menurunkan kadar kolesterol secara ekstrinsik 

dengan menghambat absorpsi kolesterol dari usus, menghindari kolesterol di 

dalam misel garam empedu, meningkatkan ekskresi garam empedu atau 

menghindari esterifikasi kolesterol di dalam mukosa intestinal. Di samping 

itu, secara intrinsik fitosterol kemungkinan berperan pada modifikasi Acetyl-

CoA carboxysilase dan aktivitas cholesterol 7-á hydroxylase – enzim yang 

berperan dalam metabolisme kolesterol (Manurung, 2008) 

 

4. Propiltiourasil (PTU) 

Propiltiourasil merupakan suatu obat antitroid yang mempunyai 

mekanisme kerja menghambat sintesis hormon tiroid dengan jalan 

menghambat proses pengikatan/inkorporasi yodium pada residu tirosil dari 

tiroglobin. Cara kerjanya dapat dijelaskan dengan adanya hambatan 

terhadap enzim peroksidase sehingga oksidasi ion yodida dan gugus 

yodotirosil terganggu. Propiltiourasil ternyata juga menghambat deyodinasi 

tiroksin menjadi triyodotironin di jaringan perifer (Gunawan, 2004). 

Propiltiourasil merupakan suatu obat antitiroid untuk pengobatan 

hipertiroidisme yang juga dapat menyebabkan hiperkolesterolemia. 

Propiltiourasil adalah salah satu obat antitiroid yang bekerja dengan 

menghambat sintesis hormon tiroid yaitu tiroksin. Tiroksin diperlukan tubuh 

untuk metabolisme kolesterol. Produksi tiroksin yang dihambat akan 

meningkatkan kadar kolesterol total serum darah (Guyton dan Hall, 1997). 

Tikus putih dalam keadaan normal resisten terhadap kondisi 
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hiperkolesterolemia karena tikus putih memiliki sifat hipertiroid (Murray, 

2003). Propiltiourasil pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi 

pengaruh hipertiroid pada tikus putih. 

5. Kolestiramin 

Kolestiramin adalah obat antilipemik yang merupakan resin 

pengganti kationik polimerik yang sangat besar yang tidak larut dalam air 

(Katzung, 1998). Kolesteramin merupakan obat yang aman karena tidak 

dicerna dan tidak diabsorbsi. Resin menurunkan kadar kolesterol dengan 

cara mengikat asam empedu dalam saluran cerna, menggangu sirkulasi 

enterohepatik sehingga ekskresi steroid yang bersifat asam dalam tinja 

meningkat. Penurunan kadar asam empedu ini oleh pemberian resin akan 

menyebabkan meningkatnya produksi asam empedu yang berasal dari 

kolesterol. Karena sirkulasi enterohepatik dihambat oleh resin maka 

kolesterol yang diabsorbsi lewat saluran cerna akan terhambat dan ke luar 

bersama tinja. Kedua hal ini akan menyebabkan penurunan kolesterol di hati 

(Gunawan, 2007). 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makanan tinggi 
Kolesterol 

Fitosterol 

Menurunkan absorbsi 
kolesterol 

Peningkatan ekskresi 
kolesterol 

Kadar kolesterol 
total serum 

Air Perasan Herba Seledri Tikus Putih 

Memodifikasi enzim 
metabolisme kolesterol 

Faktor lain terkendali : 
Faktor genetik, makanan, 
usia, jenis kelamin 

Faktor lain tak terkendali : 
Stres, penyakit hati, 
hormonal, DM, obtruksi 
empedu, penyakit pankreas 
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Keterangan : 

    Menurunkan kadar kolesterol 

    Meningkatkan kadar kolesterol 

    Mempengaruhi kadar kolesterol 

 

 

C. Hipotesis 

Pemberian air perasan herba seledri dapat menurunkan kadar koleterol 

total serum darah pada tikus putih. 

 
 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental dengan pre and post test with 

control group design. 

B. Subyek Penelitian 

1. Tikus Putih (Rattus norvegicus) jantan, strain Wistar dan mempunyai 

aktivitas normal, berumur kira-kira 3 bulan dengan berat ± 200 gram. Tikus 

putih diperoleh dari Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

(LPPT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

2. Banyaknya subjek penelitian dihitung dengan rumus federer yaitu :  

(t-1) (r-1) ≥ 15, dimana t = banyak kelompok perlakuan dan r = jumlah 

sampel tiap kelompok. Dan didapatkan 30 ekor tikus putih yang dibagi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 6 ekor tikus 

putih. 

C. Teknik Sampling 

Pengambilan subjek penelitian sebanyak 30 ekor dilakukan secara 

Purposive sampling. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

(LPPT) Yogyakarta. 

 

E. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Air Perasan Herba Seledri (Apium     

graveolens L) 

2. Variabel terikat              : Kadar kolesterol total serum 

3. Variabel pengganggu 

a. dapat dikendalikan           : faktor genetik, makanan, usia, jenis 

kelamin 

b. tidak dapat dikendalikan     : stres, penyakit hati, penyakit 

pankreas, DM,   obstruksi empedu, 

hormonal 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Air perasan herba Seledri 

Yang dimaksud air perasan seledri adalah 50 g herba seledri yang 

diiris kecil-kecil lalu diblender dengan air 50 ml. Cairan perasan lalu 
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difiltrasi dengan corong buchner menggunakan filter kasa. Filtrat yang 

tersaring dijadikan bahan uji coba. Setelah dikonversi, dosis air perasan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,72 ml/200 gBB, 1,44 ml/200 

gBB, dan 2,16 ml/200 gBB. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio. 

2. Kadar Kolesterol Total 

Kadar kolesterol total serum adalah kadar kolesterol total serum 

hewan uji yang diukur sebelum dan sesudah pemberian air perasan seledri 

setelah subjek dipuasakan selama 12 jam yang dinyatakan dengan dalam 

mg/dl. Pengukuran kadar kolesterol total serum dapat dilakukan dengan 

mengambil darah tikus putih melalui sinus orbitalis dengan pipet mikro 

hematokrit, lalu darah ditampung dalam tabung sentrifuge. Darah 

dipusingkan selama 15-20 menit dengan kecepatan 3000 rpm sehingga 

didapatkan serum darah untuk diperiksa kadar kolesterol totalnya di 

laboratorium klinik. Pengukuran kadar kolesterol total menggunakan 

Enzymatic Endpoint Method. Skala pengukuran yang digunakan adalah 

rasio. 

3. Faktor Genetik 

Faktor genetik dalam penelitian adalah faktor genetik tikus putih 

(Rattus novergicus). Heterogenitas genetik dapat memberikan perbedaan 

tingkat respon pada makanan, yang akan berpengaruh terhadap kadar 

kolesterol. Untuk meminimalkan bias, digunakan tikus putih dari strain yang 

sama, sehingga hewan coba bersifat homogen. 

4. Makanan 
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Makanan adalah salah satu sumber kolesterol dalam tubuh, sehingga 

perubahan kadar kolesterol darah dapat dipengaruhi oleh makanan. Untuk 

itu, pemberian pakan hiperkolesterolemik setiap kelompok perlakuan dibuat 

sama jenis dan jumlahnya yaitu menggunakan kuning telur itik, minyak 

babi, minyak goreng dan serbuk kolesterol yang diberikan sebanyak 2,5 ml 

dua kali sehari secara oral dengan menggunakan sonde lambung. 

5. Usia  

Usia hewan coba mempunyai pengaruh penting dalam penelitian ini. 

Kadar kolesterol pada tikus usia 6 minggu akan meningkat, kemudian 

menurun dalam beberapa minggu. Kadar serum kolesterol mencapai kadar 

minimum pada usia 3 bulan, setelah itu meningkat lagi. Oleh karena itu, 

digunakan tikus putih dengan usia yang sama yaitu 3 bulan untuk 

meminimalkan pengaruh usia. Tikus putih diperoleh dari Laboratorium 

Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 

6. Jenis Kelamin 

Tikus jantan dan tikus betina memiliki perbedaan respon terhadap 

induksi kolesterol. Tikus yang dipakai pada penelitian ini adalah tikus 

jantan, bertujuan supaya hewan coba bersifat homogen dan terhindar dari 

pengaruh hormon estrogen. 

7. Stres 

Stres tidak mungkin dihindarkan pada tikus yang mendapat 

perlakuan. Stres dapat disebabkan oleh perlakuan yang berulang kali dalam 
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jangka waktu yang lama dan juga karena banyaknya tikus dalam satu 

kandang yang bisa menimbulkan perkelahian. Pengaruh stres pada tikus 

dapat dikurangi dengan pengisian kandang dengan 1 ekor tikus. 

8. Penyakit Hati 

Penyakit hati dapat menimbulkan kelainan pada kadar kolesterol. 

Penyakit hati pada tikus merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan 

karena sulitnya pedetekian dini dan membutuhkan pemerikaan terlebih 

dahulu. 

 

9. Penyakit Pankreas 

Pankreas mempunyai fungsi endokrin pada pulau-pulau Langerhans, 

yang mensekresikan sedikitnya empat macam hormon, yaitu : insulin, 

glukagon, somatostatin dan polipeptida pankreas. Kelainan pada pankreas 

dapat mempengaruhi kadar insulin, yang selanjutnya akan mempengaruhi 

kadar kolesterol darah. Faktor ini tidak dapat dikendalikan karena sulitnya 

pendeteksian dini dan keterbatasan dana. 

10. Hormonal 

Sistem hormonal sangat berpengaruh pada pengaturan kadar 

kolesterol darah. Dalam keadaan normal, bermacam-macam hormon 

tertentu disekresi dalam tubuh yang nantinya dapat mempengaruhi 

metabolisme kolesterol darah. Salah satu hormon yang mempengaruhi 

metabolisme kolesterol adalah hormon tiroid. Dalam keadaan normal, tikus 

putih bersifat hipertiroid, sehingga untuk meminimalkan pengaruh 
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hipertiroid pada tikus putih tersebut diberikan propiltiourasil 0,01% pada air 

minum tikus. Faktor hormonal ini tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, 

karena sulitnya pendeteksian dini yang disebabkan oleh terbatasnya dana 

dan kesulitan untuk mengetahui apakah status eutyroid sudah tercapai atau 

belum. 

 

 

 

 

 

 

G. Rancangan Penelitian 

 Rancangan eksperimental laboratorium pre dan post control group design. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 5 

Kadar 
kolesterol 
sebelum 
perlakuan 

Makanan 
tinggi 
kolesterol + 
propiltiourasil 
0,01% +     
air perasan 
herba seledri     
0,72 ml 

Tikus Putih 

Pemberian makanan tinggi kolesterol 

Kadar 
kolesterol 
sebelum 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
sebelum 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
sebelum 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
sebelum 
perlakuan 

Makanan 
tinggi 
kolesterol + 
propiltiourasil 
0,01% + 
aquades 

Makanan 
tinggi 
kolesterol + 
propiltiourasil 
0,01% +      
air perasan 
herba seledri      
2,16 ml 

Makanan 
tinggi 
kolesterol + 
propiltiourasil 
0,01% +      
air perasan 
herba seledri      
1,44 ml 

Makanan 
tinggi 
kolesterol + 
propiltiourasil 
0,01% + 
kolestiramin 

Hari 
ke 1-7 

Hari 
ke 8 

Hari ke 
9-15 

Kelompok 4 Kelompok 3 Kelompok 2 Kelompok 1 
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H. Alat dan Bahan 

 

H. Alat dan Bahan 

1. Alat-alat yang digunakan: 

a. Sonde lambung 

b. Tabung mikro kapiler 

c. Rak tabung reaksi 

d. Tabung sentrifuge 

e. Gelas ukur kecil 

f. Spuit 

g. Pengaduk 

h. Saringan 

i. Blender 

j. Spektrofotometer 

k. Cawan porselin 

l. Timbangan 

Pakan Kolesterol : 
5 ml kuning telur itik, 10 ml 
minyak babi, 1 ml minyak kelapa 
dan 0,1 g serbuk kolesterol 

Kelompok 1 : kontrol negatif
Kelompok 2 : kontrol positif 
Kelompok 3, 4, 5 : perlakuan

Kadar 
kolesterol 
setelah 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
setelah 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
setelah 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
setelah 
perlakuan 

Kadar 
kolesterol 
setelah 
perlakuan 

Analisa Data 

Hari 
ke 16 
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m. Kandang hewan percobaan beserta kelengkapan pemberian makanan 

n. Filter kasa 

o. Corong buchner 

p. Reagen kolesterol 

R1 :  Good’ buffer  pH 6,7  50 mmol/L  

  Phenol     5 mmol/L 

  4-Aminoantipyrine   0,3 mmol/L 

  Cholesterol esterase (CHE)  ≥ 200U/L 

  Cholesterol oxidase (CHO)  ≥ 50 U/L 

  Peroxidase  (POD)  ≥ 3 kU/L 

R2 : Standard    200 mg/dL (5,2 mmol.L) 

2. Bahan-bahan yang digunakan 

a. Air Perasan Herba Seledri 

b. Pakan hiperkolesterolemik, yang terdiri dari campuran: 

1 . Kuning telur itik 

2 . Minyak kelapa 

3 . Minyak babi 

4 . Serbuk kolesterol 

c. Kolestiramin 

d. Makanan standar : pellet 21 

e. Air minum ditambah Propiltiourasil 0,01% 

I. Cara Kerja 

Langkah 1 : Subjek penelitian dibagi dalam 5 kelompok, masing-masing 
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kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. Kelompok 1 sebagai kontrol 

negatif, kelompok 2 sebagai kontrol positif, kelompok 3, 4 dan 5 

sebagai kelompok perlakuan. 

Langkah 2 : Semua subjek penelitian diadaptasikan dulu selama 1 minggu di 

laboratorium dan diberi makanan standar untuk tikus yaitu pellet 

dan air. 

Langkah 3 : Subjek penelitian diberi makan tinggi kolesterol selama 1 minggu 

tiap harinya 2 kali pagi dan sore. Pembuatan pakan 

hiperkolesterolemik dilakukan dengan cara mencampur 5 ml 

kuning telur itik, 10 ml minyak babi, 1 ml minyak kelapa dan 0,1 

g serbuk kolesterol  sehingga didapatkan suatu campuran 

berbentuk cair. Pemberian pakan hiperkolesterolemik diberikan 

secara oral menggunakan sonde lambung. 

Langkah 4 : Setelah 1 minggu, semua subjek penelitian dipuasakan selama 12 

jam tetapi masih tetap diberi air minun aquades, kemudian 

diambil darahnya pada sinus orbitalis dengan pipet hematokrit, 

lalu darahnya ditampung dalam tabung sentrifuge. Darah 

dipusingkan selama 15-20 menit dengan kecepatan 3000 rpm 

sehingga didapatkan serum darah untuk diperiksa kadar kolesterol 

totalnya menggunakan Enzymatic Endpoint Method. Caranya 

dibuat sediaan masing-masing blank aquades, standart dan sampel 

serum 10 ul yang ditambah heparin ditambahkan reagen 1000 ul 

dicampur. Setelah itu diinkubasi pada suhu 20-25 C selama 20 
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menit dan pada 37 C selama 10 menit. Pembacaan dilakukan 

berurutan menggunakan Microlab 300 yaitu blank, reagen, 

standart dan serum sampel. Didapatkan kadar kolesterol total 

darah pre test. Perbedaan rerata kadar kolesterol total pretes 

dianalisis menggunakan uji Oneway ANOVA. 

Langkah 5 : Pembuatan air perasan herba seledri dilakukan dengan cara 50 g 

herba seledri yang telah dicuci dan dibersihkan lalu dipotong 

kecil-kecil. Potongan tersebut dimasukan ke blender dengan 

ditambah air aquades 50 ml. Lalu disaring menggunakan corong 

buchner menggunakan filter kasa. Filtrat yang tersaring 

merupakan air perasan seledri. Air perasan seledri diberikan 

setiap hari 2 kali pagi dan sore selama 1 minggu. 

Langkah 6 : Pemberian perlakuan  

Kelompok 1 : Tikus putih diberi makan tinggi kolesterol yang 

dibuat dengan cara mencampur 5 ml kuning telur 

itik, 10 ml minyak babi, 1 ml minyak kelapa dan 

0,1 g serbuk kolesterol  sehingga didapatkan suatu 

campuran berbentuk cair lalu ditambah minum 

dengan aquades selama 1 minggu sebagai kontrol 

negatif  

Kelompok 2 : Tikus putih diberi makan tinggi kolesterol yang 

dibuat dengan cara mencampur 5 ml kuning telur 

itik, 10 ml minyak babi, 1 ml minyak kelapa dan 
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0,1 g serbuk kolesterol  sehingga didapatkan suatu 

campuran berbentuk cair lalu ditambah minum 

aquades dengan kolestiramin yang dihaluskan 

dicampur dengan air sebanyak 0,288 mg selama 1 

minggu sebagai kontrol positif.  

Kelompok 3  : Tikus putih diberi makan tinggi kolesterol yang 

dibuat dengan cara mencampur 5 ml kuning telur 

itik, 10 ml minyak babi, 1 ml minyak kelapa dan 

0,1 g serbuk kolesterol  sehingga didapatkan suatu 

campuran berbentuk cair lalu ditambah minum 

aquades dan air perasan seledri secara oral selama 

1 minggu dengan dosis 0,72 ml/200 gBB 

Kelompok 4 : Tikus putih diberi makan tinggi kolesterol yang 

dibuat dengan cara mencampur 5 ml kuning telur 

itik, 10 ml minyak babi, 1 ml minyak kelapa dan 

0,1 g serbuk kolesterol  sehingga didapatkan suatu 

campuran berbentuk cair lalu ditambah minum 

aquades dan air perasan seledri secara oral selama 

1 minggu dengan dosis  1,44 ml/200 gBB 

Kelompok 5 : Tikus putih diberi makan tinggi kolesterol yang 

dibuat dengan cara mencampur 5 ml kuning telur 

itik, 10 ml minyak babi, 1 ml minyak kelapa dan 

0,1 g serbuk kolesterol  sehingga didapatkan suatu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



campuran berbentuk cair lalu ditambah minum 

aquades dan air perasan seledri secara oral selama 

1 minggu dengan dosis  2,16 ml/200 gBB 

Langkah 7 : Setelah 1 minggu, semua subjek penelitian dipuasakan selama 12 

jam tetapi masih tetap diberi minum aquades, kemudian diambil 

darahnya pada sinus orbitalis sisi yang berlawan dengan pipet 

hematokrit, lalu darahnya ditampung dalam tabung sentrifuge. 

Darah dipusingkan selama 15-20 menit dengan kecepatan 3000 

rpm sehingga didapatkan serum darah untuk diperiksa kadar 

kolesterol totalnya menggunakan Enzymatic Endpoint Method. 

Caranya dibuat sediaan masing-masing blank akuades, standart 

dan sampel serum 10 ul yang ditambah heparin ditambahkan 

reagen 1000 ul dicampur. Setelah itu diinkubasi pada suhu 20-25 

C selama 20 menit dan pada 37 C selama 10 menit. Pembacaan 

dilakukan berurutan menggunakan Microlab 300 yaitu blank, 

reagen, standart dan serum sampel. Didapatkan kadar kolesterol 

total post test. 

Langkah 8 : Membandingkan kadar kolesterol total antara kelompok 1, 

kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 dengan 

menggunakan uji statistik. 

J. Penentuan Dosis 

1. Penentuan dosis Air Perasan Herba Seledri 

Penggunaan seledri untuk pengobatan kolesterol dalam bentuk jus 
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sebanyak 40 ml (Muhlisah dan Hening, 2004). Faktor konversi manusia 

dengan BB 70 kg ke tikus putih dengan BB 200 g adalah 0,018 

(Ngatidjan,1990). Sehingga diperoleh perhitungan dosis sebagai berikut : 

Dosis 1 : 40 ml × 0,018 = 0,72 ml/200 gBB 

Dosis 2 : 80 ml × 0,018 = 1,44 ml/200 gBB 

Dosis 3 : 120 ml × 0,018 = 2,16 ml/200 gBB 

2. Penentuan dosis Kolestiramin 

Dosis terapi kolestiramin untuk manusia 16 mg/hari (Gunawan, 

2007). Faktor konversi manusia dengan berat 70 kg ke tikus 200 g adalah 

0,018. Sehingga diperoleh penghitungan dosis sebagai berikut : 

Dosis kolestiramin pada tikus : 16 mg × 0,018 = 0,288 mg/200 gBB/hari. 

K. Teknik Analisis Statistik 

Analisis data menggunakan uji Oneway ANOVA  dan uji Post Hoc. Uji 

Oneway ANOVA (Analysis of Variant) digunakan untuk membandingkan mean 

lebih dari dua kelompok, sedangkan uji Post Hoc digunakan untuk 

membandingkan mean diantara 2 kelompok. Untuk memudahkan analisis data 

tersebut digunakan program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) 17.0 for windows. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 
 
 Setelah dilakukan percobaan mengenai efek peroral air perasan herba 

seledri (Apium graveolens L) terhadap kadar kolesterol total tikus putih, strain 
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wistar, umur kurang lebih 3 bulan, jenis kelamin jantan, berat kurang lebih 200 

gram. Tiga puluh ekor tikus putih dibagi menjadi 5 kelompok dengan rincian 

sebagai berikut kelompok I merupakan kelompok kontrol negatif, kelompok II 

sebagai kelompok positif, kelompok III, IV dan V sebagai kelompok perlakuan. 

Kelompok kontrol negatif diberi pakan hiperkolesterolemik, kelompok kontrol 

positif diberi pakan hiperkolesterolemik ditambah kolesteramin 0,288 mg/200 

gBB, dan kelompok perlakuan diberi pakan hiperkolesterolemik ditambah air 

perasan herba seledri dengan 3 dosis berbeda yaitu 0,72 ml/200 gBB, 1,44 ml/200 

gBB dan 2,16 ml/200gBB.  

 Pemeriksaan kadar kolesterol total pretes dilakukan setelah semua subyek 

penelitian diberi pakan hiperkolesterolemik selama 7 hari, maka diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Data Kadar Kolesterol Total Pretes 

       Kelompok   Kadar Kolesterol Total (mg/dl) ± SD 

I    77,2 ± 7,4996 

II    68,72 ± 10,7042 

III    71,9 ± 16,5895 
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IV    62,05 ± 11,9801 

V    61,9 ± 17,8057 

 

 Tabel 2. Menunjukan rerata kadar kolesterol total pretes pada tikus putih. 

Setelah dilakukan analisis ternyata menunjukan bahwa sampel yang digunakan 

telah homogen sehingga perlakuan dapat diberikan untuk melanjutkan penelitian. 

Dari tabel tersebut didapatkan rata-rata kadar kolesterol total pada setiap 

kelompok tidak berbeda jauh menunjukan sampel telah homogen. Rerata kadar 

kolesterol total yang paling tinggi terdapat pada kelompok 1 sebesar 77,2 ± 

7,4996 mg/dl, sedangkan rerata kadar kolesterol total yang paling rendah terdapat 

pada kelompok 5 sebesar 61,9 ± 17,8057 mg/dl. 

Pemeriksaan kadar kolesterol total postes dilakukan setelah 7 hari masa 

perlakuan, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Data Kadar Kolesterol Total Postes 

Kelompok    Kadar Kolesterol Total (mg/dl) ± SD 

I     119,03 ± 39,6403 

II     78,28 ± 9,1693 

III      100,70 ± 18,2682   
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IV      89,43 ± 6,5356 

V      87,17 ± 14,1143 

 

Tabel 3. Menunjukan adanya perbedaan rerata kadar kolesterol total postes 

pada tikus putih. Rerata kadar kolesterol total kelompok kontrol negatif paling 

tinggi diantara kelompok yang lain yaitu 119,03 ± 39,6403 mg/dl. Sedangkan 

kelompok kontrol positif memiliki kadar kolesterol total yang paling rendah yaitu 

78,28 ± 9,1693 mg/dl. 

 

Tabel 4. Data Rerata Kadar Kolesterol Total Pretes dan Postes 

Kelompok  Kadar Kolesterol Total Kadar Kolesterol total   

  pretes (mg/dl)  ± SD  postes (mg/dl) ± SD 

I  77,2 ± 7,4996   119,03 ± 39,6403  

II  68,72 ± 10,7042  78,28 ± 9,1693 

III  71,9 ± 16,5895  100,70 ± 18,2682   

IV  62,05 ± 11,9801  89,43 ± 6,5356   

V  61,9 ± 17,8057  87,17 ± 14,1143   

 

 Dari tabel 4, pada setiap kelompok terdapat kenaikan rata-rata kadar 

kolesterol. Kenaikan paling tinggi terdapat pada kelompok 1 yang merupakan 

kontrol negatif. Sedangkan kenaikan paling rendah terdapat pada kelompok 2 

yang merupakan kontrol positif karena diberi kolesteramin.  
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Gambar 1. Perbandingan Rerata Kadar Kolesterol Total Pretes dan Postes 

(mg/dl) 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 2. Selisih Rerata Kadar Kolesterol Total (mg/dl) 

 

Berdasar gambar di atas, selisih kadar kolesterol dihitung dengan cara 

kadar kolesterol postes dikurangi kadar kolesterol pretes. Kelompok I mempunyai 

selisih kadar kolesterol total paling tinggi sedangkan kelompok II mempunyai 

selisih kadar kolesterol paling rendah. Pada kelompok III, IV dan V yang 

merupakan kelompok perlakuan mempunyai selish kadar kolesterol yang hampir 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sama. 

Berdasar data di atas, peneliti menganalisis kadar kolesterol total postes. 

Dari statistik data yang digunakan tidak homogen (Sopiyudin, 2008). Sehingga 

peneliti mengeleminasi 1 buah sampel yang dinilai menyimpang. Data yang 

dieleminasi terdapat pada kelompok I yaitu kontrol negatif. Setelah dihilangkan 1 

sampel data, lalu dianalisis dengan statistik ternyata hasilnya homogen. (Burke, 

1998). Selanjutnya peneliti menghitung selisih kadar kolesterol total postes dan 

kadar kolesterol total pretes pada masing-masing kelompok setelah kemudian 

membandingkannya. Selanjutnya digunakan uji Oneway ANOVA untuk melihat 

taraf signifikansi dari selisih hasil masing-masing kelompok. Hasil uji Oneway 

ANOVA menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara selisih 

kadar postes dan pretes p = 0,031 (p <0,05). Selanjutnya dapat dilakukan uji Post 

Hoc karena uji Oneway ANOVA signifikan. Menurut hasil statistik uji Post Hoc, 

memperlihatkan adanya perbedaan yang bermakna antara kelompok II yang 

merupakan kontrol positif dengan kelompok I, antara kelompok II dengan 

kelompok III, antara kelompok II dengan kelompok IV dan antara kelompok II 

dengan kelompok V. 

 
BAB V 

PEMBAHASAN 

 
 
 
Herba seledri mengandung fitosterol yang dapat menurukan absorbsi 

kolesterol sehingga dapat meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses selain 

itu mempunyai enzim yang dapat memodifikasi kolesterol. Daun seledri adalah 
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jenis sayuran hijau yang mengandung enzim reduktase kolesterol yang dapat 

menurunkan kadar kolesterol (Hartono, 1998).  

Penelitian dilakukan dengan menghitung kadar kolesterol total, kemudian 

diberi larutan kontrol negatif sebagai kelompok I, kontrol positif sebagai 

kelompok II dan larutan uji yaitu air perasan herba seledri yang terbagi dalam tiga 

dosis uji yaitu 0,72 ml/200 gBB sebagai kelompok III; 1,44 mg/200 gBB sebagai 

kelompok IV; dan 2,16mg/200gBB sebagai kelompok V. Hasil penelitian 

menunjukan kadar kolesterol total pretes pada kelompok I adalah 77,2 ± 7,4996, 

kelompok II adalah 68,72 ± 10,7042, kelompok III adalah 71,9 ± 16,5895, 

kelompok IV adalah 62,05 ± 11,9801 dan kelompok V adalah 61,9 ± 17,8057. 

Pemberian perlakuan dilakukan dua kali sehari selama tujuh hari, pada hari 

ketujuh dihitung kadar kolestrol total akhir untuk kemudian dihitung penurunan 

kadar kolesterol total akhir dibanding awal. Setelah perlakuan, kembali diukur 

kadar kolesterol total postes tikus putih dan didapatkan hasil pada kelompok I 

adalah 119,03 ± 39,6403, kelompok II adalah 78,28 ± 9,1693, kelompok III 

adalah 100,70 ± 18,2682, kelompok IV adalah 89,43 ± 6,5356 dan kelompok V 

adalah 87,17 ± 14,1143. 

Dalam penelitian ini terdapat efek penurunan selisih kadar kolesterol total 

yang terjadi pada kelompok kontrol positif dan ketiga kelompok hewan uji yang 

diberi air perasan herba seledri bersamaan dengan pemberian makanan tinggi 

kolesterol dan PTU 0,01%, hal ini tidak terjadi pada kelompok kontrol negatif 

dimana aquades tidak berpengaruh pada kadar kolesterol total dan akibat induksi 

makanan tinggi kolesterol dan PTU 0,01% terjadilah peningkatan kadar kolesterol 
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total serum. 

Pada penelitian ini, terdapat kenaikan rerata kadar kolesterol total pada 

semua kelompok. Pada kelompok kontrol negatif mempunyai rerata kadar 

kolesterol total yang paling tinggi karena hanya diberi pakan tinggi kolesterol. 

Pada kelompok kontrol positif mempunyai rerata kadar kolesterol total yang 

paling rendah karena diberi pakan tinggi kolesterol dan kolesteramin yang terbukti 

menurunkan kadar kolesterol. Sedangkan pada  kelompok perlakuan dengan air 

perasan herba seledri menunjukan rerata kadar kolesterol total yang lebih rendah 

dibanding kontrol negatif. Hal ini menunjukan air perasan herba seledri dapat 

menurunkan kadar kolesterol total serum. Sedangkan  secara statistika menurut uji 

Oneway ANOVA terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Mitruka dan 

Ramsky (1981), kadar kolesterol normal pada serum tikus sekitar 48,3 mg/dl. 

Meskipun sebagian besar dari hasil pengamatan  kadar kolesterol total 

menunjukan penurunan kadar kolesterol dibandingkan dengan kelompok kontrol 

negatif, namun belum mencapai kadar kolesterol yang normal. 

Jadi ketiga dosis tersebut telah menunjukan penurunan kadar kolesterol 

total sebagaimana yang terjadi pada kelompok yang diberi kolesteramin. Hal ini 

terjadi karena senyawa fitosterol yang terdapat pada herba seledri dapat 

menurunkan kadar kolesterol total tikus putih dengan cara menurunkan absorbsi 

kolesterol di saluran cerna dan memodifikasi enzim yang mengatur kolesterol. 

Dalam penelitian lain mengenai pengaruh ekstrak daun seledri dan telur omega 3 

terhadap kadar kolesterol total serum darah tikus putih menunjukan penurunan 

kadar kolesterol yang bermakna. Hal ini disebabkan karena terdapat enzim 
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kolesterol reduktase (Mu’nisa, 2001). Menurut Dehal at al (1991) enzim 

kolesterol reduktase dapat mengkonversi kolesterol menjadi koprostanol sehingga 

dapat menurunkan kadar kolesterol yang diamati pada daun alfalfa.  

Kelompok kontrol positif mempunyai perbedaan yang bermakna dengan 

semua kelompok yang lain. Hal ini menunjukan ketiga dosis yang diberikan 

memiliki efek yang hampir sama dengan kontrol positif yang diberi kolesteramin. 

Berdasar uji Post Hoc, kelompok III yang diberi air perasan herba seledri dengan 

dosis 0,72 ml/200 gBB memiliki perbedaan yang paling bermakna dengan 

kelompok II dibanding dengan dosis air perasan herba seledri pada kelompok IV 

dan kelompok V, sehingga dosis 0,72 ml/200 gBB merupakan dosis yang paling 

efektif menurut penelitian ini.  

Pada percobaan ini juga menunjukan adanya rasio yang bervariasi pada 

kelompok perlakuan yang melewati prosedur yang sama. Hal ini disebabkan 

adanya variasi individu yang dipengaruhi faktor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan, antara lain variasi dari kepekaan terhadap zat yang diberikan, faktor 

hormonal, faktor lingkungan yaitu stres dan faktor-faktor lainnya. Untuk 

meminimalkan pengaruh faktor-faktor tersebut antara lain dengan cara pemilihan 

hewan uji secara random, sehingga faktor tersebut dapat terdistribusi ke semua 

kelompok perlakuan dan pemberian kontrol perlakuan berupa kontrol negatif, 

yaitu tanpa perlakuan dan kontrol positif, yaitu kolesteramin. 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
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A. Simpulan  

1. Pemberian air perasan herba seledri (Apium graveolens L) dapat 

menurunkan kadar kolesterol total tikus putih (Rattus norvegicus). 

2. Dosis yang paling efektif air perasan herba seledri untuk menurunkan  kadar 

kolesterol total menurut penelitian kami adalah dosis 0,72 ml/200 gBB. 

B. Saran   

1. Karena penelitian ini masih bersifat awal, bisa dilakukan penelitian dengan 

teknik-teknik yang lebih baik misalnya pemberian pakan hiperkolesteramik 

yang disondekan semua pada subjek penelitian. 

2. Dalam rangka aplikasi hasil penelitian ini terhadap manusia maka perlu 

dilakukan uji klinik untuk mengetahui efektifitas dan toksisitas sehingga 

dapat diketahui kebenaran dan keamanan khasiatnya. 
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