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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) dewasa ini terus menjadi perhatian karena 

peningkatannya sebagai penyebab kematian terbesar di negara berkembang 

(Park et al., 2006). Suatu survey yang dilakukan Departemen Kesehatan RI 

tahun 1992 menunjukkan bahwa penyakit ini telah menjadi pembunuh nomor 

satu di Indonesia. Penyakit jantung koroner dapat disebabkan oleh 

aterosklerosis yang dipercepat terjadinya oleh beberapa faktor, khususnya 

kadar kolesterol darah (Juheini, 2002). 

Aterosklerosis adalah suatu penyakit dari arteri besar dan sedang, dimana 

lesi lemak timbul pada permukaan dalam dinding arteri. Faktor yang paling 

penting dalam menyebabkan aterosklerosis adalah konsentrasi kolesterol yang 

tinggi dalam plasma darah atau hiperkolesterolemia (Guyton and Hall, 2007). 

Hiperkolesterolemia disebabkan kadar kolesterol melebihi 239 mg/mL dalam 

darah. Kolesterol yang terdapat dalam tubuh dapat berasal dari makanan 

(eksogen) atau disintesis oleh tubuh(Marks et al., 2000). 

Pola makanan modern seperti sekarang yang banyak mengandung 

kolesterol, disertai intensitas makan yang tinggi dan stress yang menekan 

sepanjang hari, membuat kadar kolesterol darah sangat sulit dikendalikan 

(Juheini, 2002). Sejauh ini tindakan preventif yang paling penting adalah 

konsumsi diet rendah lemak yang terutama mengandung lemak tak jenuh 
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dengan kadar kolesterol rendah. Selain itu dapat juga menggunakan obat 

penurun kolesterol (Guyton and Hall,2007). 

Simvastatin merupakan obat pilihan untuk pasien hiperkolesterolemia dari 

golongan statin. Senyawa ini merupakan analog stuktural dari hydroksi 

methyl glutaryl CoA (HMG CoA ). Cara kerjanya dengan memblok sintesis 

kolesterol melalui mekanisme penghambatan terhadap enzym dalam hati, 

sehingga sintesis kolesterol menjadi normal kembali (Hapsari, 2007). 

Simvastatin menunjukkan efek yang  sangat efektif pada banyak penelitian 

untuk menurunkan insiden PJK (Simatupang dkk, 2004). 

Belakangan ini penelitian mengenai khasiat buah delima makin 

digalakkan, terutama di Amerika Serikat. Seseorang yang minum 200 

mL/hari jus buah delima selama satu minggu berturut-turut akan mengalami 

peningkatan aktivitas antioksidan sembilan persen dalam tubuhnya (Kaplan et 

al., 2001). Kalau di dalam formulasi obat tradisional digunakan kulit buah 

dan akar delima, di dalam pengobatan herbal modern yang telah 

dikembangkan sebagai obat adalah ekstrak buah, ekstrak kulit buah, jus buah, 

jam buah, jelli buah, konsentrat jus buah, dan minyak biji delima. Semua 

khasiat sediaan delima disebabkan kandungan berbagai senyawa polifenol 

yang aktivitas antioksidannya sangat tinggi (Wiryowidagdo, 2008). Delima 

juga mengandung fitosterol yang merupakan komponen fitokimia dengan 

fungsi berlawanan dengan kolesterol. Pada tahun 1970-an, fitosterol diketahui 

berfungsi menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah 

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



3 
 

 

penyakit jantung, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia 

(Astawan, 2008). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

pemberian jus buah delima (Punica granatum) terhadap pencegahan 

peningkatan kadar kolesterol total darah tikus putih (Rattus novergicus) yang 

dibuat hiperkolesterolemik. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah jus buah delima (Punica granatum) memberikan pengaruh   

terhadap pencegahan peningkatan kadar kolesterol total darah tikus putih 

(Rattus norvegicus) yang dibuat hiperkolesterolemik? 

2. Apakah efek yang ditimbulkan jus buah delima (Punica granatum) 

terhadap kadar kolesterol total darah tikus putih (Rattus norvegicus) 

sebanding dengan efek Simvastatin? 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jus buah delima 

(Punica granatum) terhadap kadar kolesterol total darah tikus putih (Rattus 

norvegicus) dan untuk mengetahui apakah efek jus buah delima terhadap 

kadar kolesterol total darah tikus putih (Rattus norvegicus) sebanding dengan 

efek Simvastatin. 

 

 

 

 

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



4 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh 

jus buah delima (Punica granatum) terhadap kadar kolesterol total darah  

tikus putih (Rattus norvegicus). 

2. Manfaat aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengolah delima menjadi 

suatu bentuk yang mudah diambil manfaatnya guna mencegah peningkatan 

kadar kolesterol darah yang menjadi faktor risiko penyakit jantung 

koroner. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

  A. Tinjauan Pustaka 

1.  Kolesterol 

a.  Definisi dan Fungsi 

Kolesterol merupakan lipid amfipatik yang menjadi komponen 

struktural esensial yang membentuk membran sel dan lapisan luar 

lipoprotein plasma. Kolesterol adalah makromolekul dari alkohol atau 

sterol yang berbentuk ester dengan asam lemak yang berada pada 

kelompok hidroksi karbon nomor 3. Ester kolesteril merupakan bentuk 

penyimpanan kolesterol yang ditemukan pada sebagian besar jaringan 

tubuh (Murray et al., 2003). 

Fungsi dari kolesterol antara lain: 

1) Berperan dalam pembentukan membran sel. 

2) Membentuk asam empedu yang mencerna makanan di usus. 

3) Bahan pembentukan hormon dan vitamin D. 

(Guyton and Hall, 2007) 

b.  Sumber Kolesterol  :  Sintesis dan Absorpsi 

 1) Sintesis Kolesterol 

Separuh lebih jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis 

(sekitar 700 mg/hari), dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. 

Prekursor untuk sintesis kolesterol adalah asetil Ko-A sitosol. Asetil 
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Ko-A dihasilkan dari precursor utamanya, glukosa dan asam-lemak, 

terutama di mitokondria.  Asetil Ko-A juga dibentuk dari 

katabolisme asam amino. Asetil Ko-A yang dihasilkan di 

mitokondria dibawa ke sitosol oleh sitrat. Fraksi mikrosomal dan 

sitosol terutama bertanggung jawab atas sintesis kolesterol (Marks et 

al., 2000). 

Biosintesis kolesterol berlangsung melalui tiga fase. Pada fase 

pertama, unit-unit asetil Ko-A berkondensasi membentuk mevalonat. 

Pada fase kedua, mevalonat diubah menjadi unit-unit isopren 5-

karbon, yang mengalami fosforilasi dan berkondensasi  membentuk 

senyawa 30-karbon, yaitu skualen. Pada fase ketiga, skualen 

mengalami siklisasi  membentuk lanosterol, yang memiliki cincin-

cincin inti steroid. Lanosterol mengalami modifikasi melalui 

serangkaian reaksi untuk membentuk kolesterol (Marks et al., 2000). 

         

2) Absorpsi 

Kolesterol dapat disintesis sendiri oleh jaringan-jaringan 

tubuh, selain itu dapat pula dari diet. Kolesterol yang dihasilkan 

oleh proses pencernaan dikemas ke dalam misel, suatu butiran 

halus yang mengalami emulsifikasi oleh garam empedu. Misel 

kemudian menembus lapisan air ke mikrovili pada permukaan sel 

epitel usus tempat penyerapannya (Marks et al., 2000). Dari 

kolesterol yang diserap, 80-90% akan mengalami esterifikasi 
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dengan asam lemak rantai panjang di dalam mukosa usus (Murray 

et al., 2003).  

 

     c.    Metabolisme kolesterol 

      Ester kolesteril dalam makanan dihidrolisis menjadi kolesterol, 

yang kemudian bercampur dengan kolesterol yang tidak teresterifikasi 

dari makanan dan kolesterol empedu sebelum penyerapan dari usus 

bersama dengan unsur lipid lainnya. Kolesterol diserap pada bagian 

100 cm pertama usus halus. Hampir semua kolesterol yang diserap 

tergabung dalam kilomikron yang masuk ke sirkulasi melalui aliran 

limfatik (Ganong, 2002). 

        Kolesterol sangat tidak larut dalam air. Zat ini diangkut dalam 

darah sebagai komponen lipoprotein darah (Marks et al., 2000). 

Lipoprotein mengangkut kolesterol bebas di dalam sirkulasi darah, 

tempat unsur ini segera mengimbangi unsur kolesterol pada 

lipoprotein lainnya dan membran sel. Kolesterol bebas dikeluarkan 

dari jaringan oleh HDL dan kemudian diangkut ke hati untuk 

dikonversi menjadi asam empedu dalam proses yang yang dikenal 

sebagai pengangkutan balik kolesterol (reverse cholesterol transport) 

(Murray et al., 2003). Sebagian besar garam empedu direabsorbsi 

kembali ke dalam sirkulasi porta, diambil oleh hati, dan diekskresikan 

kembali ke dalam empedu. Peristiwa ini disebut sirkulasi 

enterohepatik.               

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



8 
 

 

     Kolesterol diekskresi dalam feses melalui bentuk : 

       1) Sterol netral yang dipengaruhi oleh enzim-enzim bakteri usus 

2) Garam empedu 

     (Montgomery et al., 1993). 

       d.  Aterosklerosis 

            Diantara unsur-unsur lipid serum, kolesterol adalah yang paling 

sering dianggap sebagai satu-satunya lipid yang terlibat dalam 

hubungan pembentukan aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan 

penyakit terbentuknya plak di dinding arteri besar sehingga 

mempersempit lumen pembuluh tersebut (sehingga aliran darah 

terganggu) dan menurunkan elastisitas pembuluh darah tersebut. 

Faktor-faktor pertumbuhan, sitokin dan substansi vasoaktif lainnya 

yang disekresi oleh makrofag, sel otot halus, dan sel endotelial 

mempengaruhi aterosklerosis. Pada tahap berikutnya, sel otot halus 

bermigrasi dari tunika media arteri ke intima, kemudian terjadi 

proliferasi dan akumulasi kolesterol (Marks et al., 2000). 

 Aterosklerosis dapat terjadi pada arteri di otak, jantung, ginjal, 

organ vital lainnya, lengan dan tungkai. Jika aterosklerosis terjadi di 

dalam arteri yang menuju ke otak (arteri karotid) maka dapat terjadi 

stroke, sedangkan jika terjadi di dalam arteri yang menuju ke jantung 

(arteri koroner) dapat terjadi PJK (Oentoro, 2007).  
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2.  Delima 

a.  Deskripsi delima 

Pohon delima (Punica granatum) adalah perdu atau pohon kecil, 

merupakan tanaman hias yang banyak tumbuh dan dipelihara di 

pekarangan penduduk di Indonesia. Kecuali sebagai tanaman hias, 

pohon delima mempunyai buah yang enak dimakan (Wiryowidagdo, 

2008). Delima (Punica granatum) berasal dari Iran, namun ia sudah 

menyebar di daerah Mediterania. Belakangan juga sudah mudah 

ditemukan di Asia Tenggara dan RRC bagian selatan. Tanaman ini 

mudah tumbuh di hampir semua iklim karena memiliki daya 

penyesuaian yang baik termasuk di daerah tropis, namun menyebar di 

dataran rendah sampai ketinggian 1.000 m dpl. Walaupun tak terlalu 

memilih, tapi delima bisa tumbuh subur di tanah gembur kering banyak 

mengandung bahan organik, tidak mudah tergenang air dan memiliki 

pH 6,0-6,5 (Rukmana, 2008). 

1) Klasifikasi delima  

a) Kingdom : Spermatophyta 

b) Division : Angiospermae 

c) Class   : Dicotyledonae 

d) Order   : Myrtales 

e) Family  : Punicaceae 

f) Genus  : Punica 

g) Species : Punica granatum  

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



10 
 

 

Ada beberapa jenis pohon delima yaitu delima putih yang berbunga 

putih, delima merah yang berbunga merah, delima susu wantah yang 

berbunga merah, dan delima hitam yang berbunga merah dan kulit 

buahnya berwarna ungu tua (Sastroamidjojo, 1997).  

2) Morfologi delima 

Habitus         : Perdu, tinggi 2-5 m. 

Batang    : Berkayu, bulat, bercabang, berduri, masih muda 

berwarna coklat setelah tua hijau kotor. 

Daun             : Tunggal, bentuk lanset, tepi rata, ujung 

runcing,pangkal   tumpul, panjang 1-8 cm, lebar 5-

15 mm, pertulangan menyirip, permukaan 

mengkilat, hijau. 

Bunga           : Tunggal, di ujung cabang, tangkai pendek, kelopak 

berlekatan, merah atau kuning pucat, mahkota 

membulat, tangkai sari melengkung. Kuning, putik 

putih, merah atau kuning. 

Buah             : Bulat, diameter 5-12 cm, hijau kekuningan. Bentuk 

buah  delima bulat dan terkadang bundar. 

Lazimnya, buah delima bergelantungan pada 

tandan. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau 

sampai hijau kemerah-merahan. Setelah tua, 

warnanya berubah, bergantung jenisnya. 

Biji                :   Bulat, keras, kecil 
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Akar              : Tunggang, kuning kecoklatan. 

 

b. Komponen dalam delima 

Seratus gram delima mengandung zat-zat antara lain : Air 

80,97 g, energi 68 kkal, protein 0,95 g, lemak 0,3 g, karbohidrat 17,17 

g, serat 0,6 g, kalsium 3 mg, besi 0,3 mg, magnesium 3 mg, fosfor 8 

mg, kalium 259 mg, natrium 3 mg, seng 0,12 mg, tembaga 0,07 mg, 

selenium 0,6 mkg, vitamin C 6,1 mg, thiamin 0,03 mg, riboflavin 0,03 

mg, niasin 0,3 mg, asam pantotenat 0,596 mg, vitamin B6 0,105 mg, 

asam folat 6 mkg, fitosterol 17 mg (Astawan, 2008). 

 Delima kaya akan antioksidan, disebutkan bahwa antioksidannya 

lebih  tinggi dari beberapa jenis buah lain (Pramita, 2006). 

Buahnya mengandung flavonoid yang cukup tinggi yang mampu 

menangkal radikal bebas (Sriyati, 2008).  Dalam buah delima 

terkandung  juga tanin hingga mencapai dua puluh enam persen. 

(Anonim, 2008). Delima juga mengandung fitokimia yang disebut 

fitosterol  (Astawan, 2008).  

Dalam jus buah delima terkandung 85% air, 10% gula, 1.5% 

pektin, asam askorbat dan senyawa polifenol berupa flavonoid 

(Kaplan et al., 2001). Selain itu disebutkan pula bahwa dalam segelas 

jus delima terdapat asam sitrat, asam malat, glukosa, fruktosa, 

maltosa, vitamin A dan C, mineral (kalsium, fosfor, zat besi, 

magnesium, natrium dan kalium) dan tannin (Sotyaningtyas, 2007). 
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3.   Simvastatin 

Simvastatin merupakan obat oral  agen hipolipidemik yang 

digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Obat ini merupakan 

penghambat kompetitif HMG-KoA reduktase yang sering disebut 

golongan statin. Simvastatin ini menurunkan kadar kolesterol darah 

melalui mekanisme penghambatan terhadap enzym dalam hati (HMG-

KoA reduktase) yang diperlukan dalam sintesis kolesterol. Penggunaan 

obat ini menunujukkan penurunan terjadinya serangan jantung, stroke 

dan kematian pada penyakit jantung koroner. 

a.  Farmakodinamik 

            Simvastatin memperantarai langkah awal biosintesis sterol. 

Bentuk aktifnya merupakan analog struktural HMG CoA reduktase 

intermediate yang dibentuk oleh HMG CoA reduktase dalam sintesis 

mevalonat. Obat  golongan statin secara nyata meningkatkan afinitas 

reseptor LDL yang bermakna. Efek tersebut meningkatkan 

katabolisme LDL oleh hati, sehingga mengurangi kadar LDL plasma. 

Obat ini mengalami pemekatan  yang besar lintas pertama oleh hati, 

sehingga efek utamanya terjadi di hati. Obat ini menurunkan 

kolesterogenesis secara de novo sehingga sangat efektif untuk 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Katzung, 2001). 

b.  Farmakokinetik 

            Pemberian statin peroral pada hewan dan diduga juga pada 

manusia diabsorbsi sebanyak 30%. Obat ditemukan dalam plasma 
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dalam bentuk metabolit aktif atau inaktif setelah metabolisme lintas 

pertama di hati. Sebagian besar metabolit statin terikat protein plasma 

(Suyatna dan Handoko, 2005). 

                   Kebanyakan produk degradasi diekskresi melalui feses dan 

kurang dari 10% dalam urin. Kadar puncak dalam plasma terlihat 2-4 

jam setelah pemberian oral tunggal. Sesudah tiga hari dengan 

pemberian satu kali sehari akan dicapai kadar yang mantap yaitu satu 

setengah kali kadar puncak pada pemberian tunggal. Kadar yang lebih 

tinggi bisa dicapai dengan pemberian statin bersama makanan 

(Suyatna dan Handoko, 2005). 

c. Efek samping 

      Efek samping obat golongan statin yang yang ringan antara lain 

gangguan saluran cerna, sakit kepala, kemerahan. Efek samping lain 

yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kadar kreatin fosfokinase 

(CPK) plasma asimtomatik, serum transaminase asimptomatik, 

miopati, rhabdomiolisis, mioglobinuria dan gagal ginjal. Simvastatin 

dikontraindikasikan pada wanita hamil karena punya efek teratogenik 

pada hewan  (Suyatna dan Handoko, 2005). Gejala hipersensitivitas 

dapat terjadi pada obat penghambat reduktase, seperti lupus tetapi 

jarang (Katzung, 2001). 
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d. Posologi 

      Dosis Simvastatin pada manusia adalah 5-80 mg/hari. Dosis 

maksimal Simvastatin yang digunakan pada manusia adalah 80 

mg/hari (Katzung, 2001). 

            Statin merupakan terapi utama untuk penderita dengan risiko tinggi 

infark miokard karena hiperkolesterolemia, termasuk pasien dengan 

kadar kolesterol total lebih dari 300 mg/dl atau lebih dari 240 mg/dl 

yang juga menderita PJK atau ada faktor-faktor risiko lain (Suyatna 

dan Handoko, 2005). 

 

4. Peran Jus Buah Delima Terhadap Kolesterol Total Darah 

Jus buah delima mengandung beberapa bahan aktif yang dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah, antara lain : 

  a. Vitamin C 

      Vitamin C berperan meningkatkan kecepatan pembuangan 

kolesterol dalam bentuk asam empedu dan meningkatkan pembuangan 

kotoran. Penyerapan kembali asam empedu dan pengubahannya 

menjadi kolesterol akan secara otomatis turun, sehingga kadar 

kolesterol dalam darah turun. Vitamin C juga berperan menjaga 

keseimbangan (homeostasis) lemak di dalam tubuh. Perannya sangat 

besar pada penurunan kadar kolesterol dan trigliserid yang tinggi, 

namun vitamin C tidak menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid 

pada orang normal (Sotyaningtyas, 2007). 
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b. Fitosterol 

      Fitosterol (juga dikenal sebagai sterol tumbuhan) adalah kelompok 

steroid alkohol, fitokimia yang ada secara alami di dalam tumbuhan 

dan tidak ditemukan pada mamalia. Fitosterol mempunyai struktur 

yang hampir sama dengan kolesterol, perbedaannya terletak pada 

gugus etil (-CH2-CH3) pada rantai cabang sterolnya (Jansen, 2007). 

Fitosterol merupakan komponen penting pada sintesis vitamin D3 

(Huang, 2004). Berbagai penelitian menunjukkan asupan fitosterol 

berbanding terbalik dengan jumlah kolesterol dalam darah. 

Peningkatan asupan fitosterol akan meningkatkan penggunaan 

betakaroten untuk membentuk protein yang diperlukan pada proses 

metabolisme tubuh serta menurunkan kadar kolesterol LDL. 

Mekanisme penurunan kolesterol pada fitosterol melalui modifikasi 

Acetyl-CoA carboxysilase dan aktivitas cholesterol 7-á hydroxylase, 

enzim yang berperan dalam metabolisme kolesterol (Jansen, 2007). 

Selain itu fitosterol juga mampu menghambat absorpsi kolesterol 

dalam usus dan juga meningkatkan ekskresi garam empedu. Karena 

manfaatnya itu Persatuan Ahli Jantung Amerika Serikat juga telah 

merekomendasikan untuk mengonsumsi 1000-3000 miligram 

fitosterol per hari (Anonim, 2008). 
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c. Flavonoid 

      Flavonoid merupakan golongan senyawa fenolik bersifat polar dan 

dapat larut dalam air serta memiliki fungsi antara lain sebagai 

penangkap radikal bebas dan peredam terbentuknya oxygen singlet  

(O-).Sebagai anti oksidan flavonoid akan melindungi LDL kolesterol 

hingga tak teroksidasi oleh radikal bebas (Kumalaningsih, 2007). 

d. Katekin 

Zat aktif lain dalam delima antara lain adalah katekin. Penurunan 

kolesterol oleh katekin melalui peningkatan jumlah reseptor LDL dan 

menghambat proses absorbsi kolesterol dalam usus. Katekin mampu 

meningkatkan jumlah dan aktifitas reseptor LDL di hepar dan 

menyebabkan peningkatan ekskresi kolesterol dan asam empedu ke 

dalam feses (Christina et al., 2006). 

 

5.  Hewan Percobaan 

a. Sistematika tikus putih menurut Sugiyanto (1995) adalah sebagai 

berikut: 

Filum     : Chordata 

Classis     : Mamalia 

Subclassis: Placentalia 

Ordo         : Rodentia 

Familia     : Muridae 
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Genus      : Rattus 

Species     : Rattus norvegicus 

 

b.  Karakteristik utama tikus putih jantan 

      Tikus relatif resisten terhadap infeksi dan sangat cerdas. Tikus 

tidak begitu bersifat fotofobik seperti halnya mencit dan 

kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya tidak begitu 

besar. Aktifitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia di 

sekitarnya. Ada dua sifat yang membedakan tikus dari hewan 

percobaan yang lain, yaitu bahwa tikus tidak dapat muntah karena 

struktur anatomi yang tidak lazim di tempat esofagus bermuara ke 

dalam lambung dan tikus tidak mempunyai kandung empedu 

(Smith dan Mangkoewidjojo, 1988).  

      Tikus laboratorium jantan jarang berkelahi seperti mencit 

jantan. Tikus dapat tinggal sendirian dalam kandang, dengan syarat 

dapat melihat dan mendengar tikus lain. Hewan ini lebih besar 

dibandingkan dengan mencit, sehingga untuk percobaan 

laboratorium, tikus lebih menguntungkan daripada mencit (Smith 

dan Mangkoewidjojo, 1988).  

      Tikus putih jantan digunakan sebagai binatang percobaan 

karena tikus putih jantan dapat memberikan hasil penelitian yang 

lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi 

dan kehamilan seperti pada tikus putih betina. Tikus jenis jantan 
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juga mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat  dan 

kondisi biologis tubuh yang lebih stabil dibanding tikus betina 

(Sugiyanto, 1995). 

 

6. Propiltiourasil (PTU) 

Tikus relatif resisten terhadap perubahan profil lipid dikarenakan 

tikus cenderung hipertiroid (Murray et al., 2003). Hormon tiroid akan 

mengaktifkan hormon sensitif lipase sehingga proses katabolisme lipid 

dalam tubuh tikus tinggi. Induksi hiperkolesterol dengan pakan 

hiperkolesterolemik dipermudah dengan menurunkan aktivitas hormon 

tiroid tikus putih (Marina, 1994). 

Propiltiourasil (PTU) adalah zat kimia yang dapat menekan 

aktivitas kelenjar tiroid, berupa tablet yang dihaluskan dan dilarutkan 

dalam air. Propiltiourasil diberikan pada tikus melalui air minumnya. Air 

minum dicampur dengan PTU sehingga didapatkan konsentrasi PTU  

adalah 0,01%, artinya dalam satu liter air terlarut 10 gram PTU. Air 

minum tersebut disediakan dalam tempat air minum tikus dan diberikan ad 

libitum (Phyto medica, 1993).  
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  B. Kerangka Pemikiran 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 Keterangan: 

  : memacu 
  : menghambat 
  
 

Kompetisi dengan 
kolesterol Absorpsi kolesterol 

Jumlah dan aktivitas 
reseptor LDL 

Ekskresi kolesterol 
dan asam empedu 

Flavonoid 

Absorpsi kolesterol 

Ekskresi asam 
empedu 

Fitosterol 

Kolesterol dalam 
misel empedu 

Absorpsi kolesterol 

Jus Delima 

Vitamin C 

Penyerapan kembali 
asam empedu 

Ikatan dengan 
kolesterol dan asam 

empedu 

Pengubahan kembali 
kolesterol 

Ekskresi kolesterol 

Katekin 

Pembentukan 
miselus 

Absorpsi kolesterol 

Variabel  luar 

Dapat 
dikendalikan 

Tidak dapat 
dikendalikan 

Modifikasi Acetyl-
CoA carboxylase 
dan cholesterol 7-

ahydroxylase 

Kadar kolesterol total darah 

Simvastatin HMG-CoA reduktase Sintesis kolesterol 

Propiltiuruasil Hormon tiroid 
Metabolisme lipid 
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C. Hipotesis 

a. Jus buah delima (Punica granatum) memberikan pengaruh terhadap 

pencegahan peningkatan kadar kolesterol total darah pada tikus putih 

(Rattus norvegicus). 

b. Efek jus buah delima (Punica granatum) terhadap kadar kolesterol total 

sebanding dengan efek Simvastatin.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental 

laboratorik dengan rancangan penelitian Randomized Controlled Trial 

(RCT) yaitu pretest and postest control group design (Murti, 2007). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan, strain Wistar, sehat dan 

mempunyai aktivitas normal, tidak kawin, berumur kira-kira 3 bulan 

dengan berat kira-kira 200 gram. 

2. Banyaknya sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Federer, 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

n : besar sampel 

t : jumlah kelompok 

Jadi banyaknya sampel yang diperlukan, menurut rumus Federer : 

Rumus Federer : (n-1) (t-1) > 15 
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(n-1) (t-1)  > 15           ; t = 4 

<=> (n-1) (4-1) > 15 

<=> 3n-3         > 15 

<=> 3n             >18 

<=> n               > 6 

(Purawisastra, 2001) 

Jumlah sampel harus lebih besar dari 6 ekor tikus tiap kelompok. 

Dalam penelitian ini, setiap kelompok terdiri dari 7 ekor tikus, sehingga 

banyaknya sampel telah memenuhi. 

 

D. Teknik Sampling  

 Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara purposive 

sampling. Sebanyak 28 ekor tikus putih dengan kriteria tikus jantan, strain 

Wistar, sehat dan mempunyai aktivitas normal, tidak kawin, berumur kira-

kira 3 bulan dengan berat kira-kira 200 gram. Subjek penelitian dibagi 

dalam 4 kelompok secara random, tiap-tiap kelompok terdiri dari 7 ekor 

tikus. Kelompok 1 sebagai kelompok kontrol sedangkan kelompok 2, 3 

dan 4 sebagai kelompok perlakuan. 

 

E. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Jus delima (Punica granatum) 

Skala variabel : Ordinal 

2. Variabel bebas : Simvastatin 
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Skala variabel : Nominal 

3. Variabel terikat : Kadar kolesterol total darah tikus putih    

   (Rattus norvegicus)  

Skala variabel :  Rasio 

4. Variabel luar  

a. Dapat dikendalikan         : makanan, minuman, genetik, jenis 

kelamin, umur, berat badan. 

b. Tidak dapat dikendalikan : kondisi psikologis (stres), hormon, 

penyakit hati dan pankreas, kualitas 

delima. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Jus delima 

     Delima yang digunakan adalah jenis delima putih yang setengah 

masak, diperoleh dari Pasar Gedhe Surakarta. Jus  buah delima adalah 

jus yang terbuat dengan cara memasukkan  daging buah yang terdiri 

dari biji-biji delima yang masih berselimut cairan bening ke dalam 

juicer kemudian dijuicer sehinga biji-biji delima lumer dan menjadi 

cairan pekat.. Kaplan (2001) menyebutkan bahwa seorang pasien yang 

diberikan jus delima 200 mL/hari dalam seminggu dapat menaikkan 

antioksidan sebesar sembilan persen. Dosis pada manusia seberat 70 

kg tersebut dikonversi untuk tikus seberat 200 gram. 

0,018 x 200 mL  = 3,6 mL 
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Kemudian untuk mengetahui dosis yang paling efektif dalam 

mencegah  kenaikan kolesterol darah dipakai dosis 1,5 kalinya 

yaitu 5,4 mL. 

Skala ukur yang digunakan adalah skala ordinal. 

2. Simvastatin 

      Simvastatin diberikan dalam bentuk tablet yang sudah dihaluskan. 

Dosis yang biasa digunakan pada manusia adalah 5-80 mg perhari. 

Dosis pada manusia seberat 70 kg tersebut dikonversi untuk tikus 

seberat 200 gram. 

0,018 x  5 mg  = 0, 09 mg 

0,018 x 80 mg = 1,44  mg 

Simvastatin diberikan untuk tikus dengan dosis 1 mg/200 gram 

BB tikus perhari dengan cara sonde lambung diberikan bersama 

dengan makanan hiperkolesterolemik tikus. Simvastatin yang dipakai 

dalam percobaan berupa Simvastatin Generik  merek Dexamedica 

dalam bentuk tablet 10 mg. 

Skala ukur yang digunakan adalah skala nominal. 

3. Kolesterol Total Darah 

Kadar kolesterol total darah adalah kadar kolesterol total darah 

hewan uji yang diukur dengan alat spectofotometer sebelum dan 

sesudah pemberian jus delima setelah subjek dipuasakan selama 12 

jam dengan satuan mg/dl. Pengukuran kadar kolesterol total dapat 

dilakukan dengan mengambil darah tikus putih melalui sinus orbitalis 
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dengan pipet mikro hematokrit, lalu darah ditampung dalam tabung 

sentrifuge. Darah dipusingkan selama 10-15 menit dengan kecepatan 

3000 rpm  sehingga didapatkan serum darah untuk diperiksa kadar 

kolesterol totalnya di laboratorium klinik. Pengukuran kadar 

kolesterol total darah dilakukan di LPPT UGM Yogyakarta kemudian 

dilakukan analisis data.  

Skala ukur yang digunakan adalah skala rasio.  

4. Makanan 

Makanan yang diberikan pada tikus ada dua macam, yaitu: 

a. Makanan hiperkolesterolemik 

      Makanan hiperkolesterolemik diberikan setelah masa adaptasi 

selama 7 hari kemudian juga bersamaan dengan pemberian jus 

delima selama 3 minggu. Pemberian makanan hiperkolesterolemik 

setiap kelompok dibuat sama jenisnya berdasarkan panduan 

pengujian fitofarmaka yaitu menggunakan  serbuk kolesterol, 

kuning telur, minyak babi, minyak goreng, ditambah makanan 

standar sampai 100% Makanan hiperkolesterolemik diberikan 

sebanyak 2,5 mL dua kali sehari dengan menggunakan sonde 

lambung (Phyto Medica, 1993).  

b. Makanan standar 

      Makanan standar diberikan pada tikus secara ad libitum berupa 

pelet. 
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5. Faktor genetik 

      Faktor genetik berperan dalam menentukan kadar kolesterol. 

Faktor genetik tidak dapat dikendalikan secara mutlak. Hal ini diatasi 

dengan pemilihan subjek penelitian yang berasal dari galur yang sama 

(strain Wistar) dan menggunakan sistem randomisasi sehingga 

diharapkan distribusi dari faktor genetik ini merata pada tiap 

kelompok penelitian.  

6. Jenis kelamin 

      Jenis kelamin merupakan variabel pengganggu yang dapat 

dikendalikan. Hormon esterogen pada tikus betina dapat berpengaruh 

terhadap penurunan kadar kolesterol total darah (Shin et al., 2005). 

Penelitian ini menggunakan tikus putih (Rattus norvegicus) jantan 

supaya sampel bersifat homogen serta menghindari adanya pengaruh 

hormon esterogen. 

7. Umur 

      Umur merupakan variabel pengganggu yang dapat dikendalikan 

dengan cara digunakan tikus putih (Rattus norvegicus) berumur 3 

bulan untuk membuat sampel homogen dan menghindari peningkatan 

kolesterol total darah karena faktor umur. 

8. Berat badan 

      Berat badan akan mempengaruhi dosis jus buah delima yang 

digunakan. Berat badan dapat dikendalikan dengan cara mengunakan 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang beratnya 200 gram. 
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9. Kondisi psikologis  

Kondisi psikologis tikus dapat dipengaruhi oleh perlakuan yang 

berulang kali. Keadaan stress memacu produksi hormon epinefrin, 

norepinefrin, kortikotropin dan glukokortikoid yang akan 

mengaktifkan hormon peka lipase trigliserid yang memecah trigliserid 

dan meningkatkan asam lemak bebas (Guyton and Hall, 1997). 

Pengaruh ini dapat dikurangi dengan adanya waktu adaptasi sebelum 

percobaan dan pemisahan subjek penelitian dalam kandang yang 

terpisah 

10.  Hormon 

      Sistem hormon berpengaruh pada pengaturan kadar kolesterol 

darah. Dalam keadaan normal, bermacam-macam hormon tertentu 

disekresi dalam tubuh yang nantinya dapat mempengaruhi 

metabolisme kolesterol darah. Beberapa hormon yang berpengaruh 

pada metabolisme kolesterol adalah hormon pertumbuhan (growth 

hormon), tiroid, epinefrin dan norepinefrin, kortikotropin, 

glukokortikoid, dan insulin. Semua hormon diatas sifatnya 

meningkatkan terjadinya lipolisis, kecuali insulin yang memiliki sifat 

anti lipolisis (Guyton and Hall, 1997).  

      Hormon tiroid dapat dikendalikan dengan menggunakan 

propiltiourasil. Propiltiourasil adalah zat kimia yang dapat menekan 

aktivitas kelenjar tiroid, berupa tablet yang dihaluskan dan dilarutkan 

dalam air (Phyto Medica, 1993). Tikus relatif resisten terhadap 
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perubahan profil lipid dikarenakan tikus cenderung hipertiroid 

(Murray et al., 2003). Hormon sensitif lipase akan diaktifkan oleh 

hormon tiroid sehingga proses katabolisme lipid dalam tubuh tikus 

tinggi. Induksi hiperkolesterol dengan pakan hiperkolesterolemik 

dipermudah dengan menurunkan aktivitas hormon tiroid tikus putih 

(Marina, 1994). 

Faktor hormonal ini tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, karena 

sulitnya pendeteksian dini kelainan hormonal yang disebabkan oleh 

terbatasnya dana dan kesulitan untuk mengetahui apakah status 

eutyroid sudah tercapai atau belum. 

11. Penyakit Hati 

Penyakit hati dapat menimbulkan kelainan  pada kadar kolesterol. 

Hati merupakan tempat metabolisme kolesterol terutama dalam 

menghasilkan asam empedu. Penyakit hati pada tikus merupakan 

variabel yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan karena sulitnya 

pendeteksian dini dan membutuhkan pemeriksaan yang membutuhkan 

biaya besar. Namun, untuk mengurangi pengaruh faktor penyakit hati 

dapat dipilih tikus yang sehat dan aktif.  
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G. Rancangan Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipuasakan 12 
jam 

Dipuasakan 12 
jam 

Dipuasakan 12 
jam 

Dipuasakan 12 
jam 

SAMPEL 
28 ekor tikus putih 

Umur 3 bulan , berat 200gram 

Kel.I  
7 ekor tikus 

Diadaptasikan 7 
hari 

 
 
 
 

Kel.II 
7 ekor tikus 

Diadaptasikan 7 
hari 

 
 

Kel.IV 
7 ekor tikus 

Diadaptasikan 7 
hari 

 

Kel.III 
7 ekor tikus 

Diadaptasikan 7 
hari 

 

 

Pretest 

Kadar kolesterol 

Pretest 
Kadar kolesterol 

 

Pretest 
Kadar kolesterol 

 

Pretest 
Kadar kolesterol 

 

Perlakuan selama 21 
hari 
Kel.I 

Hiperkolesterolemik 

Perlakuan selama 21 
hari 

Kel.II 
Hiperkolesterolemik 
dengan Simvastatin 

Perlakuan selama 21 
hari 

Kel.III 
Hiperkolesterolemik 
dengan Jus Delima 

dosis 3,6 mL/200gr BB 

 

Perlakuan selama 21 
hari 

Kel.IV 
Hiperkolesterolemik 
dengan Jus Delima 

dosis 5,4 mL/200grBB 

Dipuasakan 12 
jam 

Dipuasakan 12 
jam 

Dipuasakan 12 
jam 

Dipuasakan 12 
jam 

Post tets 
Kadar kolesterol 

Post test 
Kadar kolesterol 

Post test 
Kadar kolesterol 

Post test 
Kadar kolesterol 

Uji Statistik 
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H. Alat yang digunakan 

1. Kandang hewan percobaan beserta kelengkapan pemberian pakan dan 

minum 

2. Gelas ukur 

3. Pipet ukur 

4. Pipet volume 

5. Cawan petri 

6. Timbangan  

7. Tabung centrifuge 

8. Centrifuge 

9. Pipa kapiler 

10. Spuit needle feeding 

11. Juicer 

12. Saringan 

13. Pengaduk 

14. Rak tabung reaksi 

 

I. Bahan Penelitian 

1.   Jus delima 

2. Simvastatin 

3. Pakan tikus hiperkolesterolemik (serbuk kolesterol, kuning telur itik, 

minyak babi, minyak goreng) 

4. Pelet BR-2 
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5.  Air minum ditambah PTU 0,01 % 

 

J. Cara Kerja: 

Langkah 1:  Pembuatan jus delima dilakukan dengan cara memasukkan  

daging buah yang terdiri dari biji buah delima yang masih 

berselaput dan kemudian diolah dengan memasukkannnya 

ke dalam  juicer. Setelah halus dan biji-biji lumer menjadi 

cairan pekat, pisahkan biji-biji yang belum pecah 

sempurna dengan menggunakan penyaring dari kain kassa. 

Jus delima yang dianjurkan dikonsumsi perhari menurut 

Kaplan (2001)  sebanyak 200 mL. Dosis jus delima yang 

akan diberikan pada tikus putih pada penelitian ini adalah 

sebanyak 3,6 mL/200 gram BB/hari dan untuk mengetahui 

dosis yang paling efektif dalam menurunkan peningkatan 

kolesterol darah dipakai dosis 1,5 kalinya yaitu 5,4 

mL/200 gram BB/hari.  Jus delima diberikan secara oral 

menggunakan sonde lambung dengan dosis terbagi dua 

pada pukul 7.00 dan pukul 15.00 untuk memberikan efek 

secara maksimal. Pembuatan jus delima dilakukan tiga 

hari sekali. 

Langkah 2:   Pembuatan pakan hiperkolesterolemik dilakukan dengan 

cara mencampur kuning telur itik, minyak babi, minyak 

kelapa, dan serbuk kolesterol (5 ml kuning telur, 10 ml 
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minyak babi, 1 ml minyak kelapa, dan 0,1 gram serbuk 

kolesterol) sehingga didapatkan suatu campuran berbentuk 

cair.  Pembuatan pakan hiperkolesterolemik dilakukan tiga 

hari sekali. Pakan hiperkolesterolemik diberikan secara 

oral menggunakan sonde lambung dua kali sehari pada 

pukul 07.00 dan pukul 15.00, masing-masing 2,5 ml. 

Langkah 3 : Subjek penelitian dibagi dalam 4 kelompok masing-

masing 7 ekor.  Kelompok I sebagai kelompok kontrol, 

kelompok II sebagai kelompok perlakuan 1, kelompok III 

sebagai kelompok perlakuan 2, dan kelompok III sebagai 

kelompok perlakuan 3.  Ketiga kelompok diadaptasikan 

selama 1 minggu dalam lingkungan laboratorium dan 

diberi makanan standar untuk tikus yaitu pellet BR-2. 

Langkah 4  : Pada hari ke-7  semua subjek diambil darahnya untuk 

pemeriksaan kadar kolesterol total darah pretest. Semua 

tikus dipuasakan selama 12 jam sebelum diambil 

darahnya. Pengambilan darah dilakukan dengan cara 

menusukkan pipa kapiler di daerah saccus medianus 

orbitalis kemudian darah akan mengalir di dalam pipa 

kapiler dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Darah 

dipusingkan selama 10-15 menit dengan kecepatan 3000 

rpm  sehingga didapatkan serum darah untuk diperiksa 

kadar kolesterol totalnya. Didapatkan kadar kolesterol 
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total darah pretest.  Perbedaan rerata kadar kolesterol total 

pretest dianalisis menggunakan uji ANOVA. Bila tidak 

didapatkan perbedaan bermakna dilanjutkan dengan 

langkah 5. Bila didapatkan perbedaan yang bermakna, 

maka dicari berat badan tikus yang jauh di atas atau di 

bawah rerata dengan toleransi 20% (160-240 gram), untuk 

dapat diganti dengan data berat badan tikus yang lain 

untuk mencapai keadaan homogen. 

Langkah 5 : Keempat kelompok diberikan perlakuan sebagai berikut: 

Kelompok I : diinduksi pakan hiperkolesterolemik 2,5 ml 

dua kali   sehari selama tiga minggu. 

Kelompok II : diinduksi pakan hiperkolesterolemik 2,5 ml 

dua kali sehari dan ditambah Simvastatin 

1mg dua kali sehari secara oral dengan 

menggunakan sonde lambung selama tiga 

minggu. 

Kelompok III : diinduksi pakan hiperkolesterolemik 2,5 

ml dua kali sehari dan ditambah jus delima 

1,8 ml dua kali sehari secara oral dengan 

menggunakan sonde lambung selama tiga 

minggu. 

Kelompok IV : diinduksi pakan hiperkolesterolemik 2,5 

ml dua kali sehari dan ditambah jus 
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delima 2,7 ml dua kali sehari secara oral 

dengan menggunakan sonde lambung 

selama tiga minggu. 

Langkah 6  : setiap minggu dilakukan pengukuran berat badan. Bila 

terjadi kenaikan berat badan yang signifikan maka 

dilakukan penyesuaian dosis. 

Langkah7 : Setelah 3 minggu, semua subyek penelitian diambil 

darahnya untuk pemeriksaan kadar kolesterol total darah 

posttest. Sebelumnya subyek dipuasakan dulu selama 12 

jam.Pengambilan darah dilakukan dengan cara 

menusukkan pipa kapiler di daerah saccus medianus 

orbitalis kemudian darah akan mengalir di dalam pipa 

kapiler dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. 

Darah dipusingkan selama 10-15 menit dengan 

kecepatan 3000 rpm  sehingga didapatkan serum darah 

untuk diperiksa kadar kolesterol totalnya. 

Langkah 8 : Kadar kolesterol total diukur dengan metode enzymatik 

yang absorbansinya dibaca pada panjang gelombang 

tertentu dengan menggunakan alat spectophotometer. 

Langkah 9 : Membandingkan kadar kolesterol total darah tiap kelompok 

dan mengolah data hasil pemeriksaan kadar kolesterol 

total darah tikus putih. 

 

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



35 
 

 

K. Teknik Analisis Data 

      Data diolah menggunakan ANOVA test. Data yang diolah 

menggunakan ANOVA test  harus memenuhi syarat yaitu memiliki sebaran 

yang normal dan kesamaan varian, yang dapat diperiksa dengan uji 

normalitas dan uji homogenitas varian. Perbedaan rerata keempat 

kelompok dianalisis dengan ANOVA test menggunakan bantuan software 

SPSS for Windows versi 16. Jika terdapat perbedaan yang bermakana 

dilanjutkan dengan uji komparatif Post Hoc dengan derajat kemaknaan 

α=0,05. 

      Data pre dan  posttest masing-masing kelompok dianalisis secara 

statistic menggunakan  paired-T test untuk mengetahui adanya perbedaan 

yang bermakna antara kadar kolesterol total darah pre dan posttest. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

 Penelitian tentang pengaruh pemberian jus delima (Punica 

granatum) terhadap kadar kolesterol total darah tikus putih (Rattus 

norvegicus) ini menggunakan tikus putih (Rattus norvegicus), strain Wistar, 

jantan, umur 3 bulan, berat badan 200 gram. Tikus-tikus tersebut dibagi 

menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7 ekor tikus, 

kecuali kelompok II terdiri dari 6 tikus. Kelompok I sebagai kontrol negatif, 

kelompok II diberi perlakuan dengan Simvastatin dengan dosis 0,001 gram 

per 200 gram berat badan  tikus perhari, kelompok III diberi perlakuan 

dengan jus delima (Punica granatum) sebanyak 3,6 mL/200 gr BB perhari, 

dan kelompok IV diberi perlakuan dengan jus delima (Punica granatum) 

sebanyak 5,4 mL/200 gr BB perhari. 

 Sebelum dan setelah diberi perlakuan, keempat kelompok tikus 

putih diukur kadar kolesterol total darahnya. Hasil pengukuran kadar 

kolesterol total darah tikus putih dianalisis dan didapatkan perbedaan rerata 

kadar kolesterol total darah tikus putih. 

 Hasil penelitian tentang pengaruh pemberian jus delima (Punica 

granatum)  terhadap kadar kolesterol total darah tikus putih (Rattus 

norvegicus) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kadar kolesterol total darah tikus putih sebelum perlakuan (pre test) 
Kelompok  N Rerata kadar kolesterol total ± SB (mg/dl) 

Kelompok I 7 71,23 ± 17,68 
Kelompok II 6 77,92 ± 6,52 
Kelompok III 7 73,38 ± 9,60 
Kelompok IV 7 88,00 ± 21,41 
Keterangan: 

Hasil ditampilkan dalam rerata + simpangan baku (mg/dL) 
 
 Data tersebut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

    Rerata kadar kolesterol total (mg/dL) 

 

Kelompok perlakuan 

Grafik 1. Kadar kolesterol total sebelum perlakuan  

 

Rerata hasil pengukuran kadar kolesterol total darah tikus putih sebelum 

perlakuan (pretest) kemudian diuji normalitasnya untuk mengetahui apakah data 

yang didapat mempunyai distribusi data yang normal. Data yang mempunyai 

distribusi normal berarti mempunyai sebaran data yang normal pula sehingga data 
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tersebut dapat dianggap mewakili populasi. Nilai p> 0.05 merupakan distribusi 

normal dari suatu data (Dahlan, 2008).  

Tabel 2. Distribusi data kadar kolesterol total darah tikus putih sebelum perlakuan    

(pre test) 

Kelompok Nilai (p) 
Kelompok I 0,166 
Kelompok II 0,856 
Kelompok III 0,684 
Kelompok IV 0,817 

 

Hasil uji normalitas pada semua kelompok menunjukkan nilai p> 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 Selain itu uji homogenitas juga dilakukan untuk mengetahui apakah 

varian populasi homogen atau tidak. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 diasumsikan 

bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah homogen (Dahlan, 2008). 

Pada pengukuran kadar kolesterol total sebelum perlakuan ini didapatkan nilai p= 

0,058. Hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa varian data adalah homogen. 

Selanjutnya dilakukan uji one-way ANOVA, menunjukkan nilai p= 0,201. Hasil 

perhitungan memperlihatkan nilai p> 0,05 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

kadar kolesterol total darah tikus putih yang signifikan sebelum perlakuan dimulai 

sehingga penelitian dengan pemberian perlakuan dapat dilanjutkan. 
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Setelah pemberian perlakuan selama 3 minggu didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Kadar kolesterol total darah tikus putih setelah perlakuan (post test) 
Kelompok  N Rerata kadar kolesterol total ± SB (mg/dl) 

Kelompok I 7 85,06 ± 11,93 
Kelompok II 6 70,85 ± 14,46 
Kelompok III 7 76,80 ± 12,38 
Kelompok IV 7 94,66 ± 20,85 
Keterangan: 

Hasil ditampilkan dalam rerata + simpangan baku (mg/dL) 
 

 Data tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

    Rerata kadar kolesterol total (mg/dL) 

 

Kelompok perlakuan 

Grafik 2. Kadar kolesterol total setelah perlakuan  

 

Rerata kadar kolesterol total kelompok IV yaitu kelompok yang mendapat 

perlakuan jus buah delima 5,4 ml per hari (94,66 mg/dl) lebih tinggi daripada 

kelompok I atau kelompok kontrol (85,06 mg/dl) dan kelompok II yang mendapat 
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perlakuan dengan Simvastatin (70,85mg/dl) menunjukkan kadar kolesterol total 

darah tikus yang paling rendah diantara semua kelompok. 

 Rerata hasil pengukuran kadar kolesterol total darah tikus putih setelah 

perlakuan (post test) kemudian juga diuji normalitasnya untuk mengetahui apakah 

data yang didapat mempunyai distribusi data yang normal.Pada distribusi data 

semua kelompok setelah perlakuan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. Distribusi data kadar kolesterol total darah tikus putih setelah perlakuan 

(post test) 

Kelompok Nilai (p) 
Kelompok I 0,987 
Kelompok II 0,164 
Kelompok III 0,589 
Kelompok IV 0,390 

 

Hasil uji normalitas pada semua kelompok menunjukkan nilai p> 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  
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Hasil pengukuran kadar kolesterol darah  tikus putih sebelum dan 

sesudah perlakuan yang ada pada tabel 1 dan 2 digambarkan lebih jelas 

perbedaannya dalam grafik berikut ini: 

 

Rerata kadar kolesterol total (mg/dL) 

 

Kelompok perlakuan 

Grafik 3. Kadar kolesterol total sebelum dan setelah perlakuan 

  

Kenaikan kadar kolesterol yang paling banyak terjadi pada kelompok I 

atau kelompok kontrol. Penurunan kadar kolesterol total setelah perlakuan hanya 

terjadi pada kelompok II yang mendapat pemberian Simvastatin. Pada kelompok 

Sebelum perlakuan 

Setelah perlakuan 
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